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Szanowni Państwo!
Już po raz szósty Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku
wspólnie z Ogólnopolską Federacją Stowarzyszeń UTW
zorganizował międzynarodową konferencję „Forum III
Wieku” w ramach XXIV Forum Ekonomicznego. W Nowym Sączu i Krynicy-Zdroju od 3 do 6 września 2014 r.
przebywało ponad 200. liderów UTW z kraju oraz polskich UTW z Białorusi, Litwy, Ukrainy i Austrii. Wśród
zagranicznych gości Forum III Wieku byli również liderzy ukraińskich organizacji pozarządowych ze Stryja
i Zaporoża oraz liderzy organizacji seniorskich z Hiszpanii, Holandii, Szwecji i Belgii.
Bogata oferta Forum III Wieku obejmowała liczne debaty, panele dyskusyjne, wykłady i warsztaty na temat
zmian demograficznych, polityki senioralnej i „srebrnej
gospodarki”. W programie przewidziano również czas
na spotkania integracyjne, udział w koncercie Zespołu
„Sądeczanie”, wspólne rozmowy, wymianę doświadczeń
i spacer po Nowym Sączu.
Uczestników i gości przywitali gospodarze miasta Nowego Sącza i powiatu nowosądeckiego – prezydent Ryszard Nowak i starosta Jan Golonka. W gronie panelistów byli m.in.: Władysław Kosiniak-Kamysz, minister
pracy i polityki społecznej, Igor Radziewicz-Winnicki,
podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, Józef
Burian, sekretarz stanu w Ministerstwie Pracy, Spraw
Socjalnych i Rodziny Republiki Słowackiej oraz parlamentarzyści – Mieczysław Augustyn, senator RP,
przewodniczący Senackiej Komisji Rodziny, Polityki
Senioralnej i Społecznej, posłowie na Sejm RP – Michał
Szczerba, przewodniczący Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej i członek tej Komisji Elżbieta Achinger, a także
prof. dr hab. med. Bolesław Samolinski, przewodniczący Rady Polityki Senioralnej i dr Jolanta Perek-Białas,
wiceprzewodnicząca Rady, Barbara Imiołczyk, główny
koordynator ds. Komisji Ekspertów i Rad Społecznych
w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, Maciej Kucharczyk, dyrektor zarządzający AGE Platform Europe
w Brukseli, Krystyna Lewkowicz, prezes Fundacji OP
UTW, samorządowcy, eksperci, naukowcy oraz dziennikarze, krajowi i zagraniczni.
O wydarzeniach, jakie miały miejsce w czasie Forum III
Wieku, możecie Państwo przeczytać w bieżącym numerze naszego kwartalnika, a także na stronie internetowej: www.forumtrzeciegowieku.pl
Życzymy przyjemnej lektury !

Wiesława Borczyk
Redaktor Naczelny
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Recepta z WIGOR-em
Opracowanie: Andrzej Zarych na podstawie stenogramu z wystąpienia

Będą nowe wspierające rozwiązania dla seniorów. Powstaną Centra SENIOR WIGOR. Podczas Forum III Wieku odbywającego się w ramach międzynarodowej konferencji XXIV Forum Ekonomiczne zapowiadał to minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz. Poniżej
obszerne fragmenty wystąpienia ministra.
Szanowni Państwo. Ogromnie mi miło, że możemy się
spotkać w Nowym Sączu, część z was znam dobrze, bo
spotykamy się na różnych gremiach, w różnych miejscach tworząc wspólnie politykę senioralną. I od tego
chciałbym zacząć, że bez was tej polityki senioralnej
po prostu by nie było. Ta inspiracja polityki senioralnej
w Polsce, długofalowej, nakreślonej horyzontalnie przez
różne dziedziny naszego życia i przez różne działy administracji, samorządu również wsparcia dla seniorów
powstaje od inicjatywy najmniejszej, gminnej, lokalnej.
Bez waszej energii zapału, entuzjazmu i waszej determinacji polityka senioralna by nie powstała, mówię to
z całą odpowiedzialnością ciesząc się, że mogliśmy ją
stworzyć, przynajmniej te podstawy, które dzisiaj dają
pierwsze owoce. (...) Wy jesteście liderami społeczności
lokalnych w swoich środowiskach i wy musicie nimi być
w poczuciu odpowiedzialności za małą ojczyznę (...).

Dziś Polska nie może pozwolić na omijanie seniorów. (...)
Ogromne znaczenia ma to, co nakreśliliśmy 24 grudnia
2013 r. na uroczystej Radzie Ministrów poświęconej tylko polityce senioralnej, był to program ASOS, program
aktywności zawodowej, solidarności pokoleniowej. (...)
To dokument dla mnie ogromnie ważny, który powstał
na mojej radzie doradczej do spraw seniorów w Ministerstwie Pracy, w której wy też uczestniczycie i opiniowaliście ten program. Przyjęliśmy go wspólnie ze społeczeństwem, później skierowałem go do Rady Ministrów. (...)
Pakiet dla seniorów, który przyjęliśmy, stanowi podstawę do działania na wszystkich szczeblach: krajowym,
wojewódzkim, powiatowym i gminnym. Jest autentycznie skierowany bardzo mocno do samorządów, bardzo
mocno do rządu, bardzo mocno do organizacji pozarządowych. Jest kompleksowy – od aktywności zdrowotnej,
przez zdrowe starzenie, (...) po opiekę nad osobą niesamodzielną. Będziemy z tego korzystać – i to chciałem
zadeklarować – bardzo mocno, ze środków unijnych

Europejskiego Funduszu Społecznego. Także na rzecz
przeszkolenia osób mogących być asystentami osoby
starszej, niesamodzielnej i możliwości rozwoju nowych
zawodów, które są bardzo potrzebne, tworzenia miejsc
pracy, srebrnej ekonomii. Jest swoistą odpowiedzią na
kryzys gospodarczy. Nie da się zaspokajać potrzeb ludności bez precyzyjnego zaspokojenia osób starszych. Te
dobra i usługi, które są im dzisiaj potrzebne, są dostosowane do ich możliwości, zdrowia, sprawności, przydatności i to jest kolejny dział tych rozwiązań. Po raz pierwszy w dokumencie rządowym jest miejsce poświęcone
Uniwersytetom Trzeciego Wieku. Takiego dokumentu
nigdy nie było. (...) UTW są marką Polski. Kiedy byłem
w Szwecji w Ministerstwie ds. Seniorów i opowiadałem
o uniwersytetach, klubach seniorów, o tym, co się wydarzyło w ostatnich latach w Polsce i o tysiącach, setkach
tysięcy ludzi, którzy podjęli działanie dla wspólnego dobra i dobra drugiego człowieka – mówię tutaj o wolontariacie, który jest coraz mocniejszy – to oni powiedzieli:
przyjedziemy na wizytę studyjną, ale to pewnie uniwersytety tylko w miastach akademickich. Mówię: nieprawda.
To są czasem małe miejscowości, gminy do trzech tysięcy mieszkańców, jak u pani Pauli Szmicak, która niedawno założyła UTW niedaleko mojego rodzinnego Krakowa. Frekwencja na wszystkich zajęciach jest około 90
procent. Chciałbym, aby na wykładach naszych znakomitych profesorów, doktorów i adiunktów na uczelniach
było chociaż połowę tej frekwencji. Stanowicie przykład
szacunku i czerpania od drugiego człowieka, dlatego nie
można mówić o polityce senioralnej bez solidarności
międzypokoleniowej. (...) Chciałbym, abyśmy kontynuowali naszą wspólną misję realizując założenia polityki
senioralnej, idąc skrupulatnie po mapie drogowej, którą
teraz w ministerstwie opracowujemy. Chciałbym, aby
powstawały w każdej gminie centra, które nazwaliśmy
roboczo SENIOR WIGOR czyli Wiedza, Integracja, Godność, Opieka, Rehabilitacja. W tym jednym słowie chcie-
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FORUM III WIEKU
W LICZBACH

Władysław Kosiniak-Kamysz - minister pracy i polityki społecznej ,
fot. Tadeusz Legutko

liśmy zebrać wszystko to, co nam wspólnie wydaje się
być potrzebne.

Zacznę od Godności, ona nic nie kosztuje. Na dawanie
poczucia godności drugiemu człowiekowi nie potrzeba pieniędzy. Potrzeba za to zrozumienia i szacunku
do osoby starszej, doświadczonej, z czasem patrzącej
inaczej na zmiany i rzeczywistość. Godność osoby starszej – dlatego ją wymieniam jako pierwszą, bo musi być
na pierwszym miejscu – jest tym, od czego rozpoczyna się budowę, od czego rozpoczyna się finansowanie
związanie z pozyskiwaniem wiedzy. Tu ważne jest wasze ogromne doświadczenie, zintegrowanie wewnątrzpokoleniowe i międzypokoleniowe czyli wychodzenie
z domu, nie tracenie kontaktu z drugim człowiekiem, bo
rodzina jest czasem daleko.

Po raz pierwszy w dokumencie rządowym
jest miejsce poświęcone
Uniwersytetom Trzeciego Wieku. Takiego
dokumentu nigdy nie
było. UTW są marką
Polski.

3

trzech ministrów brało udział
w Forum: Władysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy i polityki
społecznej, Igor Radziewicz-Winnicki, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, Józef Burian,
sekretarz stanu w Ministerstwie
Pracy, Spraw Socjalnych i Rodziny
Republiki Słowackiej;

4
4

cztery dni trwały obrady i spotkania w ramach Forum III Wieku;

4

cztery autokary przewoziły
uczestników na trasie Nowy Sącz
– Krynica-Zdrój – Nowy Sącz;

9

W Forum uczestniczyli
przedstawiciele dziewięciu
krajów: Austria, Belgia, Białoruś,
Hiszpania, Holandia, Litwa,
Ukraina, Słowacja, Szwecja;

w czterech miejscach odbywały się
dyskusje (Nowy Sącz – Dom Akademicki PWSZ, Miejski Ośrodek
Kultury, Miasteczko Galicyjskie
i Krynica-Zdrój – obiekty Forum
Ekonomicznego);

15

piętnastu wolontariuszy,
słuchaczy Sądeckiego UTW,
wspierało prace organizacyjne
Forum III Wieku;

20

dwadzieścia osób liczył zespół
organizacyjny wydarzenia
(łącznie z wolontariuszami);

36

trzydziestu sześciu panelistów
i moderatorów uczestniczyło
w obradach;

210

dwustu dziesięciu liderów
Uniwersytetów Trzeciego Wieku
i organizacji seniorskich
uczestniczyło w obradach.
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FORUM III WIEKU 2014 OPRACOWAŁO 5 STANOWISK
W WAŻNYCH DLA SENIORÓW SPRAWACH:
1. W sprawie poparcia dla tworzenia rad seniorów we wszystkich gminnych wspólnotach samorządowych.
2. W sprawie poparcia programu Centrum
Senior Wigor przedstawionego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława
Kosiniaka-Kamysza.

3. W sprawie poparcia dla Apelu Sejmiku
Województwa Małopolskiego z 25 sierpnia 2014, w związku ze zmianami demograficznymi w naszym kraju i koniecznością
zapewnienia leczenia geriatrycznego osób
starszych w szpitalach, jak najbliżej miejsca
zamieszkania chorych.
4. W sprawie poparcia dla działalności Akademii Trzeciego Wieku w Olsztynie i jej
Prezesa Pana Czesława Wojniusza, oddanego
organizatora Olsztyńskich Spotkań Integracyjnych przedstawicieli polskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku zza wschodniej granicy.

Jedyną szansą na dobry otwarty, namacalny kontakt
z drugim człowiekiem, nie przez Internet czy telefon,
jest Centrum, w którym się integruje. Jest też potrzeba
działań rehabilitacyjnych, o czym mówicie na wszystkich spotkaniach, w ankietach i na radach ds. polityki
senioralnej. To wszystko tworzy pewien pomysł, który
będziemy wprowadzać w przyszłym roku. Ze środków,
które są dostępne w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, będziemy realizować kilka projektów pilotażowych, żeby później wypracować całościowy krajowy
system, coś na wzór Orlików współfinansowanych ze
środków budżetu państwa i ze środków województwa.
Słyszycie, że tu czy tam szkoła ma za mało dzieci i musiała być zamknięta, to niech ten budynek nie stoi pusty,
może być przekształcony na Centrum Senior Wigor i powinien być. Razem opracujmy dobry program, będzie on
opiniowany na Radzie ds. Polityki Senioralnej.

Przez trzy lata udało się w Polsce przyspieszyć budowę
żłobków, powstało ich 1500, a startowaliśmy z liczbą
niewiele ponad 500 w 2011 roku. Myślę, że ta dynamika
może być podobna w miejscach aktywności społecznej,

5. W sprawie wystąpienia do Przewodniczącego Międzyparlamentarnej Grupy ds. Seniorów w Parlamencie Europejskim w sprawie
podjęcia systemowych działań w obszarze tworzenia warunków sprzyjających
rozwojowi edukacji i aktywności osób
starszych w krajach Unii Europejskiej,
a szczególnie w krajach Europy Środkowo-Wschodniej oraz o podjęcie działań zmierzających do utworzenia stałej Komisji ds. Senioralnych w Parlamencie Europejskim, a także
w sprawie nawiązania ścisłej współpracy
z AGE Platform Europa w celu upowszechniania problematyki starzejącego się społeczeństwa w Unii Europejskiej oraz wymiany
„dobrych praktyk” pomiędzy krajami członkowskimi i organizacjami pozarządowymi.
Szczegóły na stronie internetowej:
www.forumtrzeciegowieku.pl

kulturalnej, rehabilitacji, opieki, pomocy w centrach,
które razem możemy stworzyć. Nie bez przyczyny mówię to w Nowym Sączu, w jednej z kolebek ruchu senioralnego w Polsce. Do tej pory udawało się nam wspólnie
realizować działania, które razem nakreśliliśmy. Mam
nadzieję, że będzie tak kolejny raz. Sala naszych spotkań
coraz większa, coraz więcej uczestników z całego kraju, coraz lepsza organizacja, bo co roku podnosicie poprzeczkę. Mam nadzieję, że po następnym roku naszej
współpracy będziemy mogli powiedzieć tak: „kolejny
punkt został zrealizowany”. Nie chciałbym przedłużać,
bo o tym temacie mogę mówić długo, bo go lubię niezależnie od odpowiedzialności, jaka spoczywa na ministrze pracy i polityki społecznej.
Ogromnie mnie cieszy, że było mi dane współpracować
z Państwem i osiągać wspólne cele. To nie jest zasługa jednej osoby czy instytucji, to jest zasługa Państwa
i wszystkich, którzy razem wierzymy, że możemy tworzyć dobrą politykę senioralną w Polsce i w Europie.
Wszystkiego dobrego. Życzę dobrej debaty.
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Mieczysław Augustyn - senator RP, fot. Maria Olszowska

Senioralny interes
Opracowanie: Andrzej Zarych na podstawie stenogramu z wystąpienia

O budowaniu polityki senioralnej i związanych z tym aktach prawnych mówił podczas Forum senator Mieczysław Augustyn. Poniżej fragmenty jego wystąpienia.
(...) Jadąc przez pół Polski widziałem w wielu miejscach
po drodze jak ona się fantastycznie zmienia (...) i pomyślałem sobie: „kto wie i docenia (...) tych, którzy są tak
naprawdę autorami tej zmiany”. (...) Trzeba powiedzieć,
że Polacy o siwych włosach, to Państwo, są autorami
tego sukcesu i warto o tym pamiętać. Budujmy politykę
senioralną nie na sentymentach, chociaż podziękowania zawsze się należą, ale przede wszystkim na przeświadczeniu, że robimy dobry interes, bo to jest świetny interes, że robicie Forum III Wieku razem z Forum
Ekonomicznym. Żeby zrobić dobry interes z seniorami
w Polsce, trzeba pokonać barierę najważniejszą, ona
jest przede wszystkim w głowach, jest barierą mentalną.
Trzeba zrozumieć, że seniorzy to niesamowity potencjał
(...). Nie stać nas na to, aby coraz liczniejsza grupa seniorów marnowała ten kapitał. Wiele robicie w UTW
(...) ale pamiętajmy drodzy liderzy, że to zaledwie kilka procent seniorów. A gra idzie o tę resztę, o waszych
bliskich, znajomych, sąsiadów, dawniejszych współpra-

cowników. Trzeba, aby oni się w tę zmianę się włączyli. Dobrze, że mogę się jakoś formalnie do zmian przyczyniać, bo melduję państwu, że Komisja, którą kieruję
w Senacie nazywa się teraz Komisją Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej. (...) Ustawa nad pomocą dla osób
niesamodzielnych, nad którą pracuję, będzie gotowa za
mniej więcej trzy tygodnie. Nie wiem czy wszystko jest
do zrobienia na raz, pewnie nie. Dobrze jest maksymalnie wykorzystywać czas, (...) żebyśmy mogli myśleć tu
w Polsce, że zawód opiekuna, który przychodzi seniorowi z pomocą, zawód asystenta osoby niesamodzielnej,
to jest dobry zawód, że warto być pomocnikiem osoby
starszej, wspierać ją jak najdłużej, bo to jest też dobra
inwestycja. (...) Dlatego myślę, że jest to wielkie osiągnięcie Państwa, pani Prezes, organizatorów tego Forum,
że umieszczamy go w kontekście ekonomicznym. Zmieniajmy świadomość na taką, która rozumie, że warto inwestować w seniorów i razem z nimi.
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Więcej geriatrów
Opracowanie: Andrzej Zarych na podstawie stenogramu z wystąpienia

O zwiększeniu dostępności lekarzy geriatrów i zmianach w opiece zdrowotnej seniorów mówił podczas Forum podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, Igor Radziewicz-Winnicki. Poniżej obszerne fragmenty
jego wystąpienia.
Wystąpię w imieniu ministra zdrowia, ale i w roli pediatry, który lubi tematy geriatrii. (...) Drogą do osiągnięcia
sukcesu w kompensacji różnych problemów, które pojawiają się w toku życia, szczególne seniorów, jest właściwe
dostarczenie pomocy i właściwe wsparcie w odpowiednim stanie, odpowiednim fragmencie życia człowieka,
odpowiedniej chwili, odpowiednim stanie zdrowia, tej
adekwatnej pomocy, trafnej, szybkiej, takiej, która jest
nam potrzebna. Nie jest bowiem istotą ani celem ministra
zdrowia, nikogo, kto rozsądnie myśli o polityce senioralnej w Polsce, tworzenie enklaw. Tak jak się mówi o tworzeniu szpitali geriatrycznych, tak jak się mówi o zamykaniu
osób w podeszłym wieku w wyspecjalizowanych ośrodkach, które zajmą się opieką. To jest myślenie starodawne, XIX wieczne, które pojawia się w debacie publicznej
przy temacie liczenia łóżek geriatrycznych, miejsc, które
powinny się zająć osobami w wieku podeszłym. W opiece
zdrowotnej mamy świadomość tego, że zmieniająca się
struktura demograficzna wymusza konieczność zmiany
systemu opieki zdrowotnej tak, aby dopasować ofertę
terapeutyczną i profilaktyczną. (...) Bez wątpienia te akcenty wymagają wzmocnienia w narodowym programie
zdrowia: tworzenia specjalnych programów profilaktyki
kierowanych do osób w wieku senioralnym i do osób tzn.
późnej aktywności zawodowej czy późnej aktywności
produkcyjnej. (...) Myślę, że te postulaty realizujemy coraz lepiej, bo jak popatrzymy na kondycję zdrowotną dzisiejszych sześćdziesięciolatków, siedemdziesięciolatków
i porównamy z ich rówieśnikami sprzed dwudziestu lat,
to różnica jest olbrzymia. (...) Warto powiedzieć, że część
zadań już zaczęliśmy realizować (...). Zmieniliśmy formułę podstawowej opieki zdrowotnej. Lekarze, którzy do tej
pory mogli pracować w podstawowej opiece zdrowotnej,
byli to wyłącznie lekarze specjaliści medycyny rodzinnej,
a teraz mogą być to specjaliści chorób wewnętrznych,
a także pediatrzy. (...) Zwiększamy dostęp do opieki geriatrycznej. Z jednej strony wprowadziliśmy programy
szkolenia, od jesieni lekarze będą mogli się specjalizo-

Igor Radziewicz-Winnicki - podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia,
fot. Maria Olszowska

wać w geriatrii od razu, czyli skończywszy staż lub studia
będą mogli przystąpić do specjalizacji w zakresie geriatrii. W takim trybie będą mogli mieć dostęp do miejsc rezydenckich. (...) Wdrażamy nowe procedury, umiejętności
szybkiego wykrywania wstępnych zaburzeń zdrowia. (...)
Przede wszystkim chodzi o wczesne wykrywanie osteoporozy czy zaburzeń poznawczych, wczesne wykrywanie
depresji i jej leczenia. (...) Zależy nam na wydłużaniu życia i podnoszeniu jego jakości. (...) Mamy mało geriatrów,
jesteśmy w ogonie Europy, ale poprawiamy dostęp do
opieki zdrowotnej. Ostatnio wdrożyliśmy pakiety onkologiczne i kolejkowe, które mają znaczenie dla osób starszych. (...) Możemy pokierować systemem zdrowotnym
tak, aby choroby takie, jak choroba nowotworowa stały
się nie wyrokami a chorobami przewlekłymi. (...) Wdraża-
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my mechanizmy zwiększające jakość świadczonej opieki
zdrowotnej, żeby wskaźniki leczenia onkologicznego były
coraz lepsze. Przede wszystkim profilaktyka – budowanie zdrowego świadomego starzenia się. (...) Doskonale
wiemy, że człowiek zdrowy to ten, który jest aktywny
społecznie i zawodowo w różnych obszarach, nie tylko
w kwestiach zarobkowych ale w życiu społecznym. Myślę, że jako reprezentant ministra zdrowia winien jestem
wyrazy podziękowania i gratulacji, bo właśnie współpraca UTW z ministrem zdrowia – a kilka sesji odbyło się
w gmachu Ministerstwa Zdrowia – (...) buduje poprawę
naszego wspólnego systemu opieki zdrowotnej. Serdecznie państwu dziękujemy(...).

„Rady dla seniorów”

- nowy projekt
Ogólnopolskiej Federacji
Stowarzyszeń UTW
Opracowanie: Daniel Jachimowicz
Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów
Trzeciego Wieku w Nowym Sączu od sierpnia 2014 r.
do czerwca 2015 r. realizuje projekt „Rady dla seniorów” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. To
przedsięwzięcie obejmuje m.in. organizację i przeprowadzenie cyklu warsztatów pn. „Akademia Obywatela
Seniora”, praktyczną pomoc w tworzeniu gminnych rad
seniorów, a także opracowanie i dystrybucję poradnika
dotyczącego praktycznych aspektów partycypacji osób
starszych w sferze publicznej
Wszystkie formy wsparcia przewidziane w projekcie są
dla ich uczestników BEZPŁATNE. Do udziału w przedsięwzięciu zapraszamy liderów uniwersytetów trzeciego wieku i innych organizacji seniorskich z całej Polski
prowadzących działalność w formie stowarzyszenia lub
fundacji. Dodatkowe informacje dotyczące realizowanego przedsięwzięcia zamieszczone są na stronie www.
federacjautw.pl/rds/

Pomóc opiekunom
Opracowanie: Andrzej Zarych na podstawie stenogramu
z wystąpienia

Opieka nad seniorami musi
być kompleksowa – to teza
wystąpienia
prof. Tomasza
Grodzickiego.
Publikujemy
fragmenty
jego wystąpienia podczas
Forum.
(...) Nie da się mówić o opiece zdrowotnej bez wsparcia socjalnego, szczególnie to widać po 70. roku czy 80.
roku życia. (...) Potrafimy rozwiązać problemy medyczne, ale nie mamy narzędzi i odpowiedniego wsparcia do
rozwiązania problemów socjalnych. To jest nas lekarzy
największy problem, kiedy dajemy sobie radę z chorobą, kiedy pacjent choruje dłużej, a nie potrafimy mu
pomóc. Potrzebujemy ludzi z doświadczeniem, którzy
potrafią stworzyć nową politykę, nową jakość. Aby polityka senioralna była budowana nie tylko przez teoretyków ale przez tych, którzy rozumieją problemy osób
starszych. Myślę, że te plany, o których tu mówimy nie
zostaną tylko papierem ale te dokumenty rzeczywiście
się zrealizują (...).
Zapytany na Forum Ekonomicznym, jaka powinna nastąpić wg mnie najważniejsza zmiana w opiece zdrowotnej, odpowiedziałem, że musimy dostosować szpitale
do potrzeb osób starszych. Musimy też stworzyć system
wsparcia opiekunów. Opiekun jest dzisiaj przeciążony to
się odbija na sytuacji i na zdrowiu osoby starszej. To mój
apel do ministrów, bo opiekun staje się zaraz pacjentem
i wtedy minister zdrowia ma już dwóch pacjentów. Mam
pacjentów, to małżeństwo, jedno z nich zachorowało,
a drugim nie miał się kto zająć. Są teraz oboje na jednym
oddziale i toczy się dyskusja czy powinni być razem na
jednej sali. To jest sprawa Ministerstwa Zdrowia, ale tak
naprawdę zaczęło się od problemu socjalnego. Bardzo
istotnym jest, aby to zauważyć (...).
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Europa dla seniorów
Opracowanie: Andrzej Zarych na podstawie stenogramu z wystąpienia

Na temat europejskich działań dla seniorów i miejscu Polski w Europie wypowiadał
się podczas Forum Maciej Kucharczyk z AGE Platform Europe. Prezentujemy fragmenty jego wystąpienia.
Platforma AGE, którą reprezentuję, funkcjonuje w Brukseli od ponad 11. lat. Jest największym stowarzyszeniem
europejskim skupiającym organizacje seniorskie oraz
organizacje pozarządowe świadczące usługi na rzecz seniorów. Z perspektywy Brukseli chciałbym wspomnieć
o dwóch, trzech najistotniejszych kwestiach. Mam nadzieję na współpracę z UTW w Polsce (...). To jest kwestia
połączenia wysiłków wszystkich stron, całego środowiska - ze strony instytucjonalnej Ministerstwa, biznesu,
świata naukowego, organizacji pozarządowych, instytucji, które świadczą usługi na rzecz seniorów. Na pewno
zgłosimy się do Ministerstwa, polskie organizacje zrzeszone w Platformie AGE (...). Chodzi nam o powołanie
paktu na rzecz zmian demograficznych. To pakt, który
ma przełożenia na poziom europejski (...).
Kolejna inicjatywa, która wypłynęła w ramach AGE (...).
Chcielibyśmy przekonać Komisję Europejską i doprowadzić do ogłoszenia porozumienia na rzecz tworzenia

Jeszcze żyję
Opracowanie: Andrzej Zarych na podstawie stenogramu
z wystąpienia

O niezwykłym przedsięwzięciu krakowskim dla
seniorów mówił w czasie Forum jego twórca,
profesor Mikołaj Spodaryk.
(...) Jestem pediatrą i jaki mam związek z seniorami? My
pediatrzy mamy inną wrażliwość, pracujemy z chorym,
cierpiącym, umierającym dzieckiem, które powinno rosnąć, rozwijać się i pracować na nas w przyszłości. (...) Do
wszystkich państwa projektów 50+, 60+, czy 70+ chciałbym wprowadzić program przeciwko wykluczeniu

środowisk przyjaznych seniorom. (...) Mam nadzieje, że
zostanie podjęta pozytywnie przez nową Komisję Europejską. Będzie to prawdopodobnie dyrekcja polityki
regionalnej. (...) Zachęcam do udziału w tej inicjatywie.
Pakt na rzecz zmian demograficznych, jak i porozumienie na rzecz tworzenia środowisk przyjaznym seniorom.
To niesamowita praca, która powinna być wykonana na
wszystkich możliwych szczeblach. (...)
W Polsce jest wiele do zrobienia w kwestii podniesienia jakości życia nie tylko całej populacji osób 65+, ale
zwrócenia uwagi na sytuację osób najsłabszych. (...)

Rady Seniorów to fantastyczny pomysł, one sprawdzają
się w różnej formie w całej Europie. Wszystkie nasze organizacje AGE, podkreślają jednak, że najistotniejsze jest
dotarcie do osób, które nie mają doświadczenia lub nie
umieją i nie wiedzą do kogo zwrócić się z załatwieniem
spraw, które, z ich punktu widzenia, są najważniejsze.
przez starość, niedołęstwo, ubóstwo i przez młodych,
którzy nie chcą akceptować starego człowieka w swojej przestrzeni życiowej. Tutaj widzę wieloobszarowość
działania wynikającą z zaangażowania ludzi wrażliwych.
Budząca się wrażliwość powoduje, że zaczynamy dostrzegać osoby, które zakończyły działalność zawodową,
życiową aktywność, być może nic nowego nie wniosą do
społeczeństwa. (...) Zorganizowałem prosty projekt indywidualny, autorski „Jeszcze Żyję” (...).
Zwróciłem się do wszystkich krakowskich dyrektorów
teatrów o przyjęcie niepełnosprawnych seniorów na
próby generalne, na które nie rozprowadza się biletów,
a aktorzy grają w pełnej scenografii. 280 osób na spektaklu, 70. niepełnosprawnych, których trzeba było przyprowadzić i wnieść. Łzy wzruszenia, my jeszcze żyjemy
i my po 10. czy 20. latach siedzenia w domu możemy
uczestniczyć w tym życiu, które wydawało się nam już
niedostępne.
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Godność przede
wszystkim
Opracowanie: Andrzej Zarych na podstawie stenogramu
z wystąpienia

O godności seniorów i roli samorządów podczas
Forum mówiła Barbara Imiołczyk, przedstawicielka Rzecznika Praw Obywatelskich. Poniżej
fragmenty jej wystąpienia.
Pani Rzecznik Praw Obywatelskich patrzy na wyzwania
polityki senioralnej z punktu widzenia praw człowieka,
w jaki sposób prawa seniorów są realizowane. Nie sposób
się nie cieszyć z tego, co mówił pan minister Kosiniak-Kamysz i odwołania się do podstawowego prawa, które
jest niezbywalne dla każdej ludzkiej istoty, prawa do godności. Godność to jest to, co powinniśmy mieć na względzie, gdziekolwiek podejmujemy jakiekolwiek działania.
Co oznacza prawo do godności w polityce senioralnej, tak
konkretnie osoby starszej? To prawo do tego, żeby mogła
o sobie decydować w maksymalnym wymiarze, prawo do
tego, aby mogła pozostać w swoim mieszkaniu, swoim
środowisku lokalnym możliwie jak najdłużej. (...)

Pozostaje sfera seniorów, którzy potrzebują wsparcia
w swojej rodzinie i do tego potrzebują szeregu rozmaitych usług, których my w tej chwili nie potrafimy świadczyć. Trzeba szukać innowacji i korzystać z doświadczeń,
które już są. Są rodzinne domy seniora, chociaż jest po-

Chciałbym, aby przy ministrze zdrowia i ministrze
Kosiniaku-Kamyszu był w przyszłości minister sportu,
minister kultury. By wyzwolić w nich aktywność, która
spowoduje, wstyd u tego, który nie będzie chciał widzieć
seniora, nie będzie chciał zaprosić go do uczestnictwa
w życiu. Bo ci seniorzy się kiedyś się nami opiekowali.
To nie przyzwoitość, ale obowiązek pracy, pomocy i widzenia tego, co jest odchodzeniem od aktywności społecznej, ale jest życiem. O nas to będzie świadczyło, nie
o polityce i ministrach.
Zobaczymy tych, którzy są wykluczeni, dla nich chciałbym dedykować ten program i w nich warto zainwestować, bo do czegoś się przydadzą. Trzeba inwestować
w ludzi, którzy do niczego się nie przydadzą ale mają
prawo godnie dożywać swoich chwil, a my mamy obowiązek nie obdzierać ich z tej godności.

Barbara Imiołczyk, fot. Antoni Łopuch

trzeba ich wsparcia aktywizującego i wsparcia dla tych,
którzy te domy seniora prowadzą.

Potrzebne są mieszkania dla osób starszych ale też oferty dla samorządów do przygotowania i dostosowania
mieszań dla osób starszych. W miarę jak się starzeją,
potrzebują innego zaaranżowania mieszkania, może
odmiennego ustawienia sprzętu, czy zupełnie innego
sprzętu (...).
Jest też kwestia usług dla osób starszych w miejscu zamieszkania, takich, jak dostarczanie posiłków i opieka,
które się coraz lepiej rozwijają itd. Po to, (...) aby w perspektywie nie był potrzebny dom pomocy społecznej
czy zakład opiekuńczo-leczniczy. (...)

W integracji na poziomie lokalnym należy zapewnić integrację ochrony zdrowia, opieki i pomocy społecznej.
To jest konieczne także na poziomie centralnym. (...)
W tym kierunku idziemy, na to wydajemy pieniądze,
w perspektywie 2014-2020 (...). Stwarzamy warunki
dla lokalnych władz, przede wszystkim dla powiatów
(...), żeby mogły prowadzić politykę, a nie tylko być pośrednikiem w przekazywaniu pieniędzy. Nie byłabym
sercem z samorządami, jeśli nie zwróciłabym uwagi na
fakt, że im więcej zadań własnych w tym obszarze (...),
tym większa efektywność samorządów, a zwłaszcza powiatów. (...)
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Parlament seniorów
Opracowanie: Andrzej Zarych na podstawie stenogramu z wystąpienia

O powołaniu Parlamentu Seniorów
mówiła Krystyna Lewkowicz z Ogólnopolskiego Porozumienia UTW. Przedstawiamy fragmenty jej wystąpienia.
(...) Nasze środowisko w czasie Kongresu UTW i po Kongresie udowodniło, że jest pełnoprawnym partnerem
rządu w kreowaniu polityki senioralnej. (...) Mamy własne programy i strategie działania. Do nich należy okrągła
rocznica 40-lecia powstania ruchu UTW w Polsce. Gdyby
pani prof. Halina Szwarc była obecna, byłaby ogromnie
zaskoczona do jakich rozmiarów jej dzieło się rozrosło.
Zmarła w 2002 roku, kiedy ten ruch nie był na takim wysokim poziomie. 40-lecie ruchu UTW to będzie ogromne
wyzwanie i święto całego środowiska. Chcemy, aby przebiegało godnie, merytorycznie i przyniosło efekty, jak
I Kongres. Mamy ustaloną datę II Kongresu i już serdecznie zapraszam. Będzie to 30 marca 2015 roku w Teatrze
Wielkim w Warszawie. (...) Powołaliśmy zespól konsultacyjno-programowy, zgłosiło się do niego 12 osób (...).

Powiem jeszcze o jednym wyzwaniu. Jest nim Obywatelski Parlament Seniorów. (...) Powołanie Obywatelskiego
Parlamentu Seniorów, byłoby największym wydarzeniem 40-lecia ruchu UTW. (...) Nie ma dobrych wzorców
powoływania OPS, nie ma wzorców brytyjskich, greckich czy innych. Nie mamy możliwości robienia kampanii wyborczych ani powoływania punktów konsultacyjnych (...). Od wielu miesięcy debatujemy jak to zrobić, by
było demokratycznie.

UTW są elitą intelektualną, to jest 3% populacji seniorów, około 150 tysięcy członków, a seniorów w Polsce
jest 5 milionów. (...) Trzeba wybrać 460. przedstawicieli najlepszych z najlepszych, z tych 5. milionów osób
(...). Nie ma w tej chwili instytucji, która chciałaby się
tym zająć. (...) Dlatego robimy to tak, jak umiemy. (...)
Proszę, aby jak najszersze środowisko UTW włączyło
się w konsultowanie tego tematu. (...) Zapraszam do
zapoznania z projektem regulaminu na naszej stronie
Fundacji OP UTW. (...) Pierwsze posiedzenie, sesja plenarna Obywatelskiego Parlamentu Seniorskiego, według naszych ambitnych planów, ma odbyć się w lutym
2015 roku.

ABC tworzenia gminnej rady seniorów
Opracowanie: Wojciech Nalepa
Ustawą z dnia 11 października 2013 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. 2013 poz. 1318)
ustawodawca wprowadził możliwość tworzenia tzw.
gminnych rad seniorów. Wpisanie do ustawy o samorządzie gminnym art. 5c, unormowało nie sankcjonowaną dotychczas możliwość powoływania w gminach ciał
społecznych o charakterze konsultacyjnym, doradczym
i inicjatywnym ukierunkowanych na problematykę starszego pokolenia. Rady te mają reprezentować interesy
i potrzeby seniorów wobec władz gminy oraz formułować opinie i postulaty dotyczące ważnych spraw związanych z działalnością i rozwojem lokalnego samorządu.
Na procedurę tworzenia gminnej rady seniorów składają się następujące etapy:

ETAP 1 - obejmujący konsultację pomysłu utworzenia
tego typu ciała opiniodawczo-doradczego z innym organizacjami pozarządowymi oraz ze środowiskiem senio-

rów i władzami. Etap ten powinien skończyć się złożeniem wniosku o utworzenie gminnej rady seniorów.

ETAP 2 - obejmujący opracowanie statutu gminnej rady
seniorów. Dokument taki powinien określać tryb wyboru członków gminnej rady seniorów i zasady jej działania. Warto zachęcić, by wnioskodawcy utworzenia rady
seniorów włączyli się w opracowanie statutu, gdyż będzie on stanowił podstawę późniejszej działalności tego
ciała. Etap ten powinien zakończyć się podjęciem przez
radę gminy uchwały w sprawie powołania gminnej rady
seniorów i nadania jej statutu.
ETAP 3 - obejmujący wdrożenie, ustalonej w statucie,
procedury wyboru członków gminnej rady seniorów
i wyłonienie tych członków.
ETAP 4 - obejmujący ukonstytuowanie się gminnej rady
seniorów i rozpoczęcie działalności przez Radę.
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Doberman
sąsiada
Opracowanie: Andrzej Zarych na podstawie stenogramu
z wystąpienia

Fragmenty wypowiedzi prof.
Piotra Szukalskiego z Uniwersytetu Łódzkiego – eksperta
tematyki senioralnej i srebrnej
gospodarki.
(...) Według mnie najważniejszym wyzwaniem jest dostrzeżenie osób w wieku 50+. (...) Największą wartością
tych osób jest aktywność i samodzielność. Jest uwarunkowana aktywnością na wcześniejszych etapach życia.
Naprawdę rzadki jest przypadek, aby osoba po 10. czy
20. latach bierności stała się nagle aktywna, być może
są pojedyncze wyjątki. (...) Tak naprawdę, jeśli myślimy
o polityce senioralnej z perspektywy długiego okresu,
to już musimy myśleć o osobach, które za lat 10 czy 20
będą seniorami i próbować je w jak największy sposób
aktywizować. (...)
Powinniśmy szukać innowacyjnych metod, czasami ludzi trzeba zachęcić, czasami trzeba ludziom to umożliwić, a czasami trzeba znaleźć sposoby ich przymuszenia.
Podam przykład z województwa łódzkiego. W jednym
z powiatowych miast MOPS zorganizował wycieczki dla
seniorów (...). Po kilku wycieczkach w czasie drogi kilkanaście osób zaczyna śpiewać. To było początkiem chóru.

Po kilkunastu spotkaniach niektóre osoby stwierdziły,
że chcą tańczyć. Okazuje się, że jedno działanie uruchamia następne, powstaje efekt domina, następuje
dynamiczny rozwój aktywności w innych sferach. Jest
anegdota o tym, jak mały Jaś nie ruszał się, nie biegał
nie chodził na lekcje wf, a jego wielki talent sprinterski został odkryty dzięki dobermanowi sąsiadów. Powinniśmy znaleźć sposób, aby znaleźć te dobermany
umożliwiające odkrycie talentów, również tych talentów w wieku 50+.

Telewizory
dla stulatków
Opracowanie: Andrzej Zarych na podstawie stenogramu
z wystąpienia

O niezwykłej roli UTW traktowało
wystąpienie prof. Bolesława Samolińskiego, przewodniczącego Rady
Polityki Senioralnej, którego fragmenty zamieszczamy poniżej.
(...) Chcę powiedzieć, że wydarzyła się rzecz niezwykła
i niesamowita, słowo senior w debacie publicznej zamieściło się na stałe, że na Forum Ekonomicznym po raz
drugi (...) pojawia się debata o coraz większym zasięgu
i randze dotycząca polityki senioralnej. Rok temu ta debata była w pomieszczeniu dwa razy mniejszym od tej
sali. (...) Rozmawialiśmy o tym, co jest ważne w polityce Polski, żeby seniorzy byli integralną częścią naszej
ekonomii, naszego życia, żeby żyło im się lepiej. (...) Bez
państwa udziału tego dialogu by niebyło. UTW mają bardzo istotne znaczenie. Jesteście państwo elitą (...) środowiska senioralnego. (...) Jesteście zaczynem, gdyby nie
UTW, gdyby nie poseł Michał Szczerba, który był waszą
twarzą w Sejmie, gdyby nie wasza aktywność, dzisiaj byłoby nam dużo trudniej prowadzić dialog w tej sprawie.
Macie bardzo silną pozycję, warto pamiętać, że nie jesteście jedyną organizacją pozarządową, która integruje środowisko seniorów. (...) Stowarzyszeń podobnego
typu powinno być dużo. (...) Wspierajcie, inicjujcie tego
typu inicjatywy na zewnątrz. (...)
Dlaczego o polityce senioralnej na Forum Ekonomicznym? To jest srebrna gospodarka, wyzwanie dla całego
społeczeństwa, dla całego biznesu, dotyczące zagospodarowania państwa w dwojaki sposób. Po pierwsze osoby przekraczające pewną granicę wieku nie muszą być
eliminowane z rynku pracy, (...) po drugie dla seniorów
można wyprodukować nowe całkiem przydatne rzeczy,
np. określony rodzaj telefonów, czy telewizorów, które
będą dostosowane do osób w starszych gorzej widzących czy słyszących. Odpowiednich dla stulatków, których w Polsce wg spisu powszechnego mamy 3 tysiące,
w poprzednim spisie z 2003 r. mieliśmy 1500. Bardzo
państwu dziękuję.
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Poradnik „Srebrna gospodarka w Małopolsce”
- wspólne dzieło wielu osób i środowisk
Rozmawia: Agnieszka Grybel-Szuber

O tym jak powstaje poradnik „Srebrna gospodarka w Małopolsce” i kto
zaangażował się w prace opowiada
Aneta Widak, kierownik Zespołu
Funduszy Zewnętrznych w Departamencie Polityki Regionalnej Urzędu
Marszałkowskiego Województwa
Małopolskiego.
Skąd wziął się pomysł na taką publikację?
W 2010 roku postanowiliśmy napisać dokument poświęcony zjawisku starzenia się społeczeństwa. Inspiracją do zajęcia się tym tematem były rezultaty projektów
międzynarodowych realizowanych przez Województwo
Małopolskie wspólnie z innymi regionami europejskimi.
Powstała wtedy strategia „Wyzwania Małopolski w kontekście starzenia się społeczeństwa” i od tego dokumentu wszystko się zaczęło. Do współpracy zaprosiliśmy
świetny zespół zadaniowy, który kierowała prof. Stanisława Golinowska, a który składał się m.in. z geriatrów,
przedstawicieli uczelni, organizacji pozarządowych
i przede wszystkim z naukowców, od wielu lat zajmujących się zagadnieniami starzenia.
Czyli strategia nie jest dziełem urzędników a efektem współpracy wielu środowisk?

Tak, staraliśmy się stworzyć szerokie spektrum ekspertów, by zbadać całościowo potrzeby i potencjał osób
starszych. W pracach nad strategią uczestniczyli także
przedstawiciele naszych departamentów, na przykład
Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej czy Departamentu Polityki Regionalnej, z którego inicjatywy powstał ten dokument. Pracowali z nami również przedstawiciele Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
i Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Jesteśmy przekonani, że
ta strategia jest bardzo wartościowym dokumentem –
każdy rozdział kończy się wnioskami, zawiera konkretne
wskazówki. Teraz, po kilku latach, chcielibyśmy je wykorzystać w praktyce. Dlatego przygotowujemy poradnik,
w którym będą zawarte właśnie te rekomendacje, zaktualizowane o nowe dane i zawierające już konkretne

działania. To będzie taki zbiór dobrych praktyk. Nie tylko
wskazujemy co trzeba zrobić, ale pokazujemy jak to już
zostało przez kogoś zrobione, jakie ma efekty, opisujemy
je, podajemy linki, kontakty. Chodzi o to, żeby burmistrz
czy wójt, który otrzyma ten poradnik, mógł dostać konkretne informacje gdzie i jak coś zostało zorganizowane,
z jakim skutkiem, czy był to sukces czy też nie.
To będą przykłady z Małopolski?

Jest wiele przykładów z naszego regionu. Ale są to także
dobre praktyki zagraniczne, ponieważ niektóre z tych
działań są pilotażowe. Mamy nadzieję, że to w niczym
nie przeszkodzi i większość będzie można przenieść na
nasz małopolski grunt, zwłaszcza, że możemy liczyć na
wsparcie i doświadczenie naszych zagranicznych regionów partnerskich.
Czy osoby, które brały udział w tworzeniu strategii
w 2010 roku, pracują też nad poradnikiem?

Część tych osób pracuje bardzo aktywnie przy powstawaniu poradnika, a inni są zaangażowani jako konsultanci, którzy ocenią i zaopiniują to co przygotowaliśmy.
Mam tu na myśli takie osoby jak prof. Stanisława Golinowska czy prof. Tomasz Grodzicki – dziekan Wydziału
Lekarskiego UJ i geriatra. Natomiast osoby, które aktywnie uczestniczą w kolejnych etapach prac to m.in.: Wiesława Borczyk – prezes Federacji Stowarzyszeń UTW,
Jolanta Perek-Białas – socjolog i wiceprzewodnicząca
Rady ds. Polityki Senioralnej, Ewa Piłat – dziennikarka
i pełnomocnik rektora UJ ds. Jagiellońskiego UTW. To
są te kluczowe osoby, ale lista jest naprawdę długa. Są
wśród nich także ludzie zajmujący się tematyką przestrzeni i mieszkalnictwa. My zdajemy sobie sprawę, że
seniorzy uczestniczą we wszystkich obszarach życia
publicznego, dlatego w poradniku podejmujemy różnorodne tematy, od przestrzeni po turystykę czy kulturę. Wiele z tych osób, z którymi współpracujemy, styka
się z seniorami na co dzień i to jest dla nas szczególnie
cenne. Dzięki nim wiemy jakie są prawdziwe potrzeby
ludzi starszych, na czym powinniśmy się skupić, jakimi
problemami się zainteresować. Same rekomendacje,
które znajdą się w poradniku, nie są zupełnie nowe,
ale najważniejsze są sposoby działania, przygotowania
pewnych rozwiązań dla seniorów. Należy uwzględnić to,
że odbiór niektórych informacji, stosowanie nowoczes-
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nych technologii, może być trudniejszy niż w przypadku
przedstawicieli innych grup wiekowych. My wiemy, że
należy aktywizować ludzi starszych, ale często nie wiemy jak to zrobić, aby oni z pełnym komfortem psychicznym włączali się w nasze działania, chcieli wziąć udział
w kursie, szkoleniu czy jakimś konkursie. Dlatego zaangażowaliśmy osoby z dużym doświadczeniem.
To są osoby tylko z Małopolski?

W większości tak, chociaż już w 2010 roku nawiązaliśmy współpracę z panią Agnieszką Labus z Politechniki Śląskiej, która zajmuje się architekturą dla seniorów.
Nie znaleźliśmy takiej osoby w Krakowie. Pani Agnieszka ciągle nas wspiera i będzie zajmować się grafiką tego
poradnika.
Pytam o to dlatego, że w Małopolsce podejmuje się wiele pionierskich działań związanych z polityką senioralną i wyzwaniami wobec starzejącego się społeczeństwa.

Rzeczywiście tak jest i dlatego naszą ambicją jest zbudowanie regionalnej polityki senioralnej, która pomogłaby w usystematyzowaniu wielu działań. Samorząd
regionalny pełniłby wówczas rolę koordynatora działań na rzecz i dla seniorów. To bardzo trudne zadanie.
W Polsce nie ma gotowych wzorców, nie mamy schematów czy ścieżki postępowania. Szczególnie jest to trudne
w dziedzinie gospodarki, tu w ogóle nie mamy rozpoznanych obszarów i firm, które zajmują się usługami dla
seniorów. Ale to są nasze pierwsze kroki i tak naprawdę
dopiero to wszystko ćwiczymy. Tym bardziej cieszy nas,
że możemy liczyć na wsparcie osób i instytucji centralnych – mamy patronat ministra Władysława Kosiniaka-Kamysza, a w wydarzeniach promujących wcześniej
wspomnianą strategię brały udział takie osoby, jak: prof.
Michał Boni czy Zbigniew Derdziuk, prezes ZUS.
Kiedy możemy się spodziewać poradnika i do kogo
on trafi?

Do małopolskich samorządów, organizacji pozarządowych, różnych instytucji, liderów środowisk seniorskich. Dlatego tak istotna jest formuła i język poradnika,
dokument musi być naprawdę czytelny. Będziemy robić
wszystko, aby ukazał się w pierwszym kwartale 2015
roku. Planujemy dość dużą liczbę egzemplarzy, które
nie tylko wyślemy do odpowiednich miejsc, ale chcielibyśmy jeździć z tym poradnikiem po całej Małopolsce.
Kraków, Nowy Sącz i Tarnów mają uniwersytety dla seniorów i prężnie działające organizacje, ale my nawiązaliśmy kontakty również z powiatem miechowskim,
olkuskim, chrzanowskim i innymi. Tam jest wiele chęci
i ogromne zapotrzebowanie na działania dla seniorów.
Potrzebują tylko wskazówek jak zbudować taką lokalną
politykę senioralną, aby prowadzić ją systemowo i skutecznie.
Dziękuję za rozmowę.

Rusza poradnik
dla opiekunów
Opracowanie: Paulina Podwika
1 października br. na stronie internetowej Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania www.rownetraktowanie.gov.pl uruchomiony został odrębny dział
„Poradnik dla opiekunów osób starszych”. Jest to informator dla osób, które opiekują się swoimi bliskimi –
znajdują się tam informacje o przysługujących prawach;
lista instytucji, do których można zwracać się o pomoc;
wykaz poradni/szpitali geriatrycznych, porady, artykuły
itp. Poradnik będzie na bieżąco aktualizowany.
Więcej na stronie:
http://www.rownetraktowanie.gov.pl/poradnik-dla-opiekunow-osob-starszych-0

POWIĘKSZA SIĘ
GRONO CZŁONKÓW
FEDERACJI UTW
Opracowanie: Paulina Podwika
Zarząd Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku na posiedzeniu 10 kwietnia
2014 r. podjął uchwałę w sprawie przyjęcia Stowarzyszenia Koszycki Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz Stowarzyszenia Radomszczański Uniwersytet Trzeciego
Wieku „Wiem Więcej” do grona członków zwyczajnych
Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW.
We wrześniu br. do Federacji UTW przystąpiło Stowarzyszenie UTW w Kędzierzynie-Koźlu oraz Stowarzyszenie
Przemkowski UTW. Pełna lista członków Federacji znajduje się na stronie internetowej www.federacjautw.pl

Serdecznie witamy i zachęcamy do wspólnej pracy oraz
inicjowania działań na rzecz edukacji i aktywizacji środowiska osób starszych w kraju i za granicą.
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Forum było bardzo udane
Rozmawia: Irena Cepelik
(wywiad opublikowany w DTS Senior Nr 9(9) 18 września 2014 r.)

Rozmowa z Mariolą Pękalą-Piekarską, wiceprezesem Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku i koordynator Forum III Wieku.
Szóste już Forum III Wieku ściągnęło więcej zainteresowanych problematyką przedstawicieli różnych
uniwersytetów trzeciego wieku, przybyli tez nowi
paneliści. Proszę powiedzieć w jaki udaje się budzić
tak szerokie zainteresowanie tematyką senioralną
W zasadzie nie musimy za bardzo starać się o to zainteresowanie. Na liście rezerwowej było ponad 150 osób,
które oczekiwały, aby moc przyjechać na naszą konferencję. Niestety środki finansowe nie pozwoliły nam na
przyjęcie ich na listę uczestników. Na co dzień współpracujemy z uniwersytetami trzeciego wieku z całego kraju
w ramach Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW.
Nasza praca, szkolenia, wykłady, konferencje, które organizujemy zawsze prowadzone są na wysokim poziomie, dlatego liderzy UTW wiedzą że mogą liczyć z naszej
strony na pełen profesjonalizm.
Jakie konkretne oczekiwania postawił sobie Zarząd
SUTW wobec tego właśnie Forum. Co z tych oczekiwań się spełniło, co się nie udało.

Każdy rok niesie nowe tematy i wyzwania. Dlatego analizujemy problematykę, która będzie w programie Forum.
Pani prezes Wiesława Borczyk po posiedzeniach Rady Polityki Senioralnej przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej oraz po spotkaniach Zespołu ds. Osób Starszych przy
Rzeczniku Praw Obywatelskich informuje Zarząd SUTW
o tym, co postanowiono i jak UTW mogą włączyć w realizacje polityki senioralnej w swoich miastach. Także przez
organizowane w Małopolsce: Kongres Małopolskich UTW,
posiedzenia Małopolskiej Rady ds. Polityki Senioralnej,
współpraca z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej, z Departamentem Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim i konsultacja programu wdrożenia „srebrnej gospodarki” – nasze doświadczenia też są
uwzględniane przy tworzeniu programu. Zarząd ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW przekazuje nam
również swoje propozycje. Właśnie w taki sposób dobie-

Mariola Pękala-Piekarska - wiceprezes Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego
Wieku, koordynator Forum III Wieku, fot. Maria Olszowska

ramy tematy do programu Forum oraz, co bardzo ważne
– ustalamy grono panelistów, których warto zaprosić.

Tegoroczne Forum generalnie oceniamy jako bardzo
udane, cały program został zrealizowany, a nawet było
kilka dodatkowych atrakcji: np. poczęstunek na powitanie regionalnymi produktami – sokami i owocami
przez firmę „ Owoc Łacki”, wręczenie „czerwonych korali” przez pana Leszka Zegzdę uczestniczkom Forum
w Miasteczku Galicyjskim. To zostało wspaniale odebrane i było także fajną promocją Sądecczyzny i Małopolski. Pozostaje tylko niedosyt, że nie mogliśmy przyjąć
wszystkich chętnych do udziału w Forum III Wieku i, że
te 3 dni tak szybko mijają.
Logistyka tak ogromnego przedsięwzięcia wymaga
pracy sztabu ludzi. Proszę przybliżyć czytelnikom
Seniora jak to wygląda w praktyce.

Przygotowania do kolejnego Forum trwają już od zakończenia poprzedniego, natomiast najbardziej gorący
okres rozpoczyna się każdego roku od czerwca. Zespół,
jaki tworzymy, składa się z ponad 20 osób, włączając
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w to zarząd i słuchaczy Sądeckiego UTW, którzy tez angażują się w pomoc przy Forum. Cała logistyka to przede
wszystkim praca z ludźmi, masa ustaleń, telefonów, spotkań. Każdy punkt programu musi być dobrze przemyślany zarówno merytorycznie jak i czasowo. Wiadomo
konferencja w ciągu trzech dni przemieszcza się w różne miejsca, które muszą być perfekcyjnie przygotowane
na przyjęcie uczestników, panelistów i gości. W każdym
z miejsc trzeba zadbać o najdrobniejsze szczegóły, na
które niektórzy nawet nie zwracają uwagi. Poczynając
od rejestracji elektronicznej wszystkich uczestników
i współpracy z Instytutem Studiów Wschodnich w Warszawie, który przygotowuje dla każdego uczestnika
identyfikator, poprzez materiały promocyjnych, banery,
oprawę florystyczną, ustawienie stołów, nagłośnienie,
oświetlenie, po szklanki i wodę dla panelistów. W każdym z miejsc ten układ jest inny.
Idąc od początku najpierw opracowujemy główną koncepcję Forum, jego treść merytoryczną i wstępny zarys
programu, który i tak przez długi czas ewoluuje, a następnie składamy to w całość. Oczywiście nie mogę tu
nie wspomnieć o sądeckich instytucjach, na które zawsze możemy liczyć: MCK SOKÓŁ, MOK, Akademiki
PWSZ czy Muzeum Okręgowe – Miasteczko Galicyjskie.
Bez ich pomocy trudno wyobrazić sobie dobrą organizację tej konferencji. Nie bez znaczenia jest również wkład
i zaangażowanie naszych partnerów: Województwa Małopolskiego i Urzędu Marszałkowskiego, Starostwa Powiatowego oraz Urzędu Miasta Nowego Sącza.
Dzięki temu, że nasz zespół jest bardzo zgrany i mamy
już doświadczenie w organizacji dużych wydarzeń,
Uczestnicy Forum III Wieku, fot. Maria Olszowska

wszystko przebiega bardzo sprawnie. Najważniejsze
jest to, że możemy na sobie polegać. Po zakończeniu
każdego Forum spotykamy się żeby podsumować jego
przebieg. Wyliczamy plusy i minusy i wyciągamy wnioski na przyszły rok.

Proszę powiedzieć który z tematów paneli warto zaproponować naszym Czytelnikom
Debata „Wyzwania polityki senioralnej w XXI wieku”
na rozpoczęcie konferencji 3 września z udziałem znanych osób – dwóch ministrów, parlamentarzystów, naukowców i ekspertów – była bardzo mocnym akcentem
rozpoczynającym Forum. W pierwszym dniu zaakcentowany był tez temat gminnych rad seniora. Również w kolejnych dniach panele w Krynicy-Zdrój i w Miasteczku
Galicyjskim wzbudzały duże zainteresowanie uczestników, a dotyczyły m.in. współpracy organizacji pozarządowych i UTW z samorządem regionalnym i lokalnym
oraz uczelniami wyższymi, współpracy międzynarodowej, poszanowania praw osób starszych i tworzenia
warunków godnego życia seniorów, a także „srebrnej
gospodarki” – czyli nowoczesnego rynku usług i produktów dla osób starszych oraz nowych miejsc pracy w tych
dziedzinach. Była tez mowa o nowych technologiach –
teleopiece i telemedycynie.
Myślę, że w programie każdy mógł znaleźć coś dla siebie
i dzięki temu był bardzo atrakcyjny. Wszystkie wystąpienia w panelach zostały przez nas nagrane i już wkrótce,
po autoryzacji przez panelistów, zostaną zamieszczone
na stronie internetowej Forum Trzeciego Wieku (www.
forumtrzeciegowieku.pl). Sama je z uwagą przeczytam,
bo to naprawdę wartościowy materiał.
Pozwoli Pani ze na koniec zapytam o to jak Pani –
mama trójki dzieci potrafi godzić obowiązki rodzinne i służbowe. Z czego Pani musi rezygnować, co
poświęcać by być w pracy tak, jak w czasie Forum,
kilkanaście godzin dziennie.

To kwestia dobrej organizacji i dużego wsparcia ze strony męża i rodziców. Od samego początku pracowałam
i nie wyobrażam sobie, że mogłoby być inaczej. Kocham
to co robię i przez to czuję się szczęśliwa, a dla dzieci chyba nie ma nic lepszego jak szczęśliwa mama. Spędzam
z nimi popołudnia, spaceruję, odrabiam lekcje. Dziewczynki muszą się też same zorganizować, co uczy ich samodzielności. Poza tym dobrze jest się za sobą stęsknić,
bo wtedy każda chwila spędzona razem smakuje inaczej.
Podczas Forum nie spędzam kilkunastu godzin w pracy,
mam wspaniałych współpracowników, którzy rozumieją moją sytuację i mnie w tym czasie zastępują. Dodam,
że przede mną jeszcze więcej obowiązków i już się na
nie cieszę.
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UTW za granicą
Jubileusz z wojną w tle - Rozmowa z doc. dr nauk medycznych
Eweliną Hrycaj-Małanicz – prezes Polskiego Uniwersytetu Trzeciego
Wieku we Lwowie i prezes Stowarzyszenia Lekarzy Polskich we Lwowie
Rozmawia: Ewa Piłat
Kierowany przez Panią Profesor Polski Uniwersytet Trzeciego Wieku we Lwowie właśnie
obchodzi 20-lecie istnienia. Taki piękny jubileusz sugeruje, że na Ukrainie ruch uniwersytetów trzeciego wieku rozwija się równie dynamicznie jak w Polsce.
Niestety tak nie jest. Niemal przez całe to 20-lecie byliśmy jedynym UTW we Lwowie i z dużym
prawdopodobieństwem jedynym na całej Ukrainie. Tu ruch UTW dopiero raczkuje. W naszym
najbliższym otoczeniu, we Lwowie, kilka lat temu
powstał Uniwersytet Trzeciego Wieku, przy organizacji którego pomagał Uniwersytet Wrocławski.
W rozumieniu polskiego prawa jesteśmy klasyczną organizacją pozarządową, ale na Ukrainie nie
funkcjonuje taka nazwa, a organizacji tego typu
jest niewiele. Ukraińskie władze samorządowe są
znacznie słabsze niż w Polsce, organizacje pozarządowe nie mogą liczyć na ich wsparcie. Polityka
senioralna, o której tyle się mówiło podczas Forum III Wieku w Krynicy i Nowym Sączu, w ogóle nie istnieje. W dziedzinie organizacji różnych
form edukacji dla seniorów jesteśmy daleko w tyle
za Polską.
Jakie powody zdecydowały o utworzeniu Polskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku we Lwowie?

Sądzę, że są one takie same, jak przy powstaniu
każdego UTW w Polsce: aktywne osoby starsze
nie chciały siedzieć w domu, pragnęły rozwijać się
i uczyć. Naszym celem jest zatem edukacja, zwłaszcza prozdrowotna, integracja międzypokoleniowa,
zachowanie i poprawa kondycji fizycznej. Jest to
jednak Polski UTW, dlatego obok celów uniwersalnych dla wszystkich słuchaczy takich uniwersytetów na świecie, dla nas ogromne znaczenie miało
również zachowanie tożsamości narodowej, tradycji, kultury, mowy ojczystej, obyczajów i utrzymy-

wanie kontaktów z naszą drugą ojczyzną. W Polskim UTW słuchaczami są wyłącznie Polacy.

Rozmawiamy podczas VI Forum III Wieku
w Krynicy i Nowym Sączu. Wiele mówi się tu
o wyzwaniach, jakie stoją przed państwami europejskimi w obliczu zmian demograficznych.
Dużo mówi się także o przyszłości uniwersytetów dla seniorów. Czy proponowane tu recepty
są, zdaniem Pani Profesor, uniwersalne? Można je zastosować również na Ukrainie?
W dużej części tak, zwłaszcza te dotyczące polityki
senioralnej. Jednak patrząc z naszego lwowskiego
podwórka na problem starzenia się społeczeństwa
widać, że jest on znacznie bardziej drmatayczny.
Mamy we Lwowie dwie polskie szkoły. Młodzież pilnie się uczy, bo chce wyjechać na studia do Polski.
Wyjeżdża i nie wraca. Mam wrażenie, że nie zdajecie sobie sprawy, że macie tu Amerykę. Dla młodych
Polaków z Ukrainy marzeniem jest wyjechać do
Polski. Społeczność polska we Lwowie starzeje się
w przyśpieszonym tempie i nie ma na to recepty.
Jak liczna jest polska mniejszość we Lwowie.
Jakie jest zainteresowanie Polaków uczestnictwem w zajęciach UTW?

Szacujemy, że we Lwowie mieszka co najmniej 10
tys. Polaków. Na zajęcia UTW uczęszcza w sumie
około 200. osób. Na wykładach zazwyczaj jest około 150. seniorów. Są też jednak inne polskie organizacje skupiające Polaków. Każdy wybiera według
swoich zainteresowań. Nasz UTW działa np. przy
Towarzystwie Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej, ja
kieruję jeszcze Stowarzyszeniem Lekarzy Polskich
we Lwowie.
Jak władze ukraińskie patrzą na uniwersytet
trzeciego wieku, na zajęcia którego uczęszczają
sami Polacy?
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którego otrzymujemy pomoc pozwalającą na zaspokojenie najpilniejszych potrzeb.

Wszystkie polskie UTW wspierają się czesnym
lub składkami płaconymi przez uczestników
zajęć. Te pieniądze z jednej strony pozwalają
funkcjonować tym podmiotom, z drugiej dyscyplinują słuchaczy. Jeśli płacą, to przychodzą na
zajęcia. Czy nie myślała Pani Prezes o wprowadzeniu choć symbolicznych opłat?
Nie, bo wtedy mogłabym od razu zamknąć ten uniwersytet. Polacy mieszkający w Polsce nie zdają
sobie sprawy, że u nas średnia emerytura wynosi
– w przeliczeniu – około 300 zł. Inaczej gospodarujemy pieniędzmi w domach i na edukację na pewno by nie starczyło.
Gdzie i jak często odbywają się zajęcia?

Ewelina Hrycaj-Małanicz odbiera pamiątkowy grawerton
z okazji 20-lecia powstania UTW przy Towarzystwie Kultury
Polskiej Ziemi Lwowskiej, fot. Antoni Łopuch

Jesteśmy niewidzialni. Nikt nam nie pomaga i nikt
nam nie przeszkadza. Ze strony ukraińskiej nikt się
nami nie interesuje.

Jak bez pomocy państwa i samorządu radziliście sobie przez te 20 lat?
Polski UTW we Lwowie został założony w 1994
r. z inicjatywy i przy bardzo dużej pomocy Mokotowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz
osobiście dr Zofii Iwanickiej. Przez te lata otrzymywaliśmy wsparcie finansowe z Senatu RP. Niestety, 3 lata temu utrzymywanie kontaktów z rodakami za granicą znalazło się w gestii Ministerstwa
Spraw Zagranicznych. Cała pomoc jest teraz dystrybuowana w systemie konkursów, a ludzie starsi przegrywają w nich zarówno ze względów merytorycznych – chętniej inwestuje się w młodzież
z polskimi korzeniami – jak i technologicznych
oraz formalnych. Osobom w trzecim wieku trudno
opanować skomplikowane procedury konkursowe, nie wspominając o składaniu wniosków drogą
elektroniczną. Dobrze, że we Lwowie znajduje się
Konsulat Generalny Rzeczpospolitej Polskiej, od

Zajęcia prowadzimy w polskiej szkole. Wykłady
odbywają się w niedziele 2-3 razy w miesiącu.
Problemy odczuwamy zimą, ale także późną jesienią i wczesną wiosną. Ze względów oszczędnościowych we wszystkich instytucjach w weekendy
wyłączane jest ogrzewanie. Musimy siedzieć w ciepłych płaszczach.
Jakimi sukcesami pochwalicie się z okazji
20-lecia swego istnienia?

Naszym największym sukcesem są nasi słuchacze.
Są wśród nich m.in. poeci, jak Stanisława Nowosad,
której tomik wierszy pt. „Wierność” został właśnie
wydany, dzięki finansowej pomocy polskiego konsulatu. W ramach Polskiego UTW działa chór „Lutnia”, w którym śpiewa 30 osób. Chór nagrał nawet
płytę. W jego repertuarze jest ponad 120 polskich
pieśni: patriotycznych, ludowych, religijnych, biesiadnych. Uświetnia on rokrocznie inaugurację i zakończenie roku akademickiego, a także obchodzone
przez nas uroczystości, np. 3 Maja, Święto Niepodległości i msze święte. 29 września tego roku „Lutnia”
wystąpi w Dąbrowie Górniczej na festiwalu chórów
UTW. Oprócz wykładów, ćwiczeń fizycznych i zajęć w sekcjach artystycznych, staramy się również
organizować wycieczki. Ostatnio – z wiadomych
względów - z trudnościami. Za sukces uznajemy
nasze szczere i bezinteresowne zaangażowanie
w pielęgnowanie pamięci historycznej. Opiekujemy
się grobami na cmentarzu Orląt i cmentarzu Łyczakowskim. Z okazji rocznic narodowych świecimy
tam znicze, a we Wszystkich Świętych już stało się
tradycją, że najpierw znicze zapalamy na grobach
naszych bohaterów, a dopiero potem na grobach
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swoich bliskich. Odwiedzamy miejsca zagłady Polaków, np. Hutę Pieniacką czy Zagórz.
Czy obecna sytuacja polityczna na Ukrainie
zmieniła plany obchodów jubileuszowych?
Oczywiście. Tu się toczy regularna wojna. Rodziny bardzo przeżywają mobilizację młodych mężczyzn. Ludzie giną na wschodzie kraju. Jest dużo
pogrzebów. Trudno organizować uroczystości jubileuszowe w atmosferze rozpaczy, niepewności
i przygnębienia. Jednak jubileusz był zaplanowany dawno temu. Obchodzi go wspólnie kilka polskich organizacji. Świętujemy od 23 do25 listopada. W pierwszym dniu wspólne uroczystości
odbędą się w przepięknej sali Opery Lwowskiej.
W drugim dniu tylko we własnym gronie zaplanowaliśmy konferencję, uroczysty koncert oraz spotkanie integracyjne.
Z okazji 20-lecia Polskiego UTW we Lwowie
prezes Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń
UTW – Wiesława Borczyk – w imieniu wszystkich polskich UTW wręczyła Pani grawer z gratulacjami. To był bardzo wzruszający moment
podczas Forum III Wieku nagrodzony przez
200. uczestników owacją na stojąco. Chcielibyśmy, aby nasi rodacy na Wschodzie czuli, że jesteśmy wspólnotą narodową. Jakie uczucia wywozi Pani z pobytu w Nowym Sączu i Krynicy?

Liderzy organizacji pozarządowych
z Ukrainy gośćmi Forum III Wieku
Opracowanie: Paulina Podwika
1 września 2014 r. na zaproszenie Organizatorów Forum III Wieku: Sądeckiego UTW oraz Ogólnopolskiej
Federacji Stowarzyszeń UTW, do Nowego Sącza przyjechali liderzy ukraińskich organizacji pozarządowych ze
Lwowa, Zaporoża oraz Stryja.

Goście wraz ze słuchaczami Sądeckiego Uniwersytetu
Trzeciego Wieku 1i 2 września uczestniczyli w warsztatach
obywatelskich, których celem było m.in. zapoznanie słuchaczy z polskimi rozwiązaniami dotyczącymi działalności
podmiotów zaliczanych do tzw. trzeciego sektora. Zajęcia
prowadzone były m.in. przez Wojciecha Nalepę z Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku i odbywały się w Domu Studenta Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu. Prowadzący
warsztaty szczególną uwagę poświęcili wyjaśnieniu idei

Wzruszenie towarzyszyło mi tu nieustanie. Odebrałam wiele miłych gestów i wyrazów solidarności.
Odbywające się co rok Forum III Wieku to osobny,
niezwykle ważny temat. Bardzo dużo się tutaj uczymy, a to wiedza bezcenna, bo niemożliwa do zdobycia na Ukrainie. Nawiązujemy kontakty z innymi
UTW w kraju. Przez całe 20 lat naszego istnienia
działamy dzięki takim kontaktom. Wspominałam
na początku naszej rozmowy o Mokotowskim UTW,
współpracujemy również z Akademią III Wieku
w Olsztynie, która organizuje spotkania wszystkich
polskich UTW zza wschodniej granicy. W ubiegłym
roku podczas Forum III Wieku zostaliśmy, wraz z innymi polskimi uniwersytetami z zagranicy, przyjęci do Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW.
Z Federacji otrzymujemy zaproszenia na Forum III
Wieku, a także inne formy pomocy. Przyjazdy do
Polski są dla nas bezcenne, tu możemy mówić po
polsku, poczuć się jak w ojczyźnie, poczuć dumę
z bycia Polakiem. Przyjeżdżamy na koszt rodaków.
Sami nie dalibyśmy rady sfinansować takich wyjazdów. Jesteśmy za tę pomoc bardzo wdzięczni. Chcę
podkreślić, że my bardzo doceniamy każdy gest
i każde wsparcie. Chcę za to bardzo, bardzo gorąco
podziękować. Wszystkich rodaków, którzy chcieliby
wspólnie z nami świętować nasz jubileusz, serdecznie zapraszamy do Lwowa.
Dziękuję za rozmowę.

powstawania organizacji pozarządowych, trybu ich zakładania, sposobom ich wspierania oraz zasadom działania
instytucji pożytku publicznego w Polsce. Przy aktywnym
udziale gości z Ukrainy porównywano także działalność
tego typ organizacji w naszym kraju i na Ukrainie.

Liderzy ukraińskich organizacji pozarządowych spotkali
się także z przedstawicielami powiatu nowosądeckiego oraz miasta Nowego Sącza. W Powiatowym Centrum
Wspierania Organizacji Pozarządowych w Nowym Sączu
dyrektor Anna Brach przedstawiła główne cele działania
tej jednostki, adresatów podejmowanych działań oraz
formy aktywnego, wszechstronnego wspierania organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu nowosądeckiego.

Z kolei gospodarzem spotkania w sądeckim Ratuszu był
Jerzy Wituszyński - przewodniczący Rady Miasta. Obecni byli także radni: Józef Antonii Wiktor oraz Stefan Chomoncik. Podczas spotkania Jerzy Wituszyński podkreślił:
- Miasto Nowy Sącz od lat utrzymuje kontakty partnerskie
ze Stryjem, tym bardziej bliska jest nam walka Ukrainy
o utrzymanie suwerenności i niepodległości państwa.
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NOWE ZASADY ORGANIZOWANIA
ZBIÓREK PUBLICZNYCH
Opracowanie: Daniel Jachimowicz
18 lipca 2014 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia
14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek
publicznych – jest to nowy akt prawny kompleksowo regulujący problematykę organizowania tego typu
przedsięwzięć, który w porównaniu do dotychczasowych przepisów wprowadził istotne ułatwienia dla
podmiotów inicjujących i przeprowadzających zbiórki
publiczne. Warto zatem zapoznać się z najważniejszymi
zmianami wprowadzonymi w tym obszarze, gdyż, jak
pokazuje praktyka, wiele organizacji seniorskich (w tym
również uniwersytetów trzeciego wieku) jest inicjatorami i organizatorami zbiórek publicznych.
Nowa ustawa określa zbiórkę publiczną jako zbieranie ofiar w gotówce lub w naturze w miejscu publicznym na określony, zgodny z prawem cel pozostający
w sferze zadań publicznych oraz na cele religijne.
Jednocześnie warto pamiętać, iż zbiórką publiczną nie
jest zbieranie ofiar w gotówce lub w naturze:

1/ na cele religijne […], jeżeli odbywa się w obrębie terenów kościelnych, kaplic oraz w miejscach i okolicznościach zwyczajowo przyjętych w danej okolicy i w sposób
tradycyjnie ustalony;
2/ w drodze loterii pieniężnych i fantowych;

3/ wśród grona osób znajomych osobiście przeprowadzających zbiórkę;

4/ wśród młodzieży szkolnej na terenach szkolnych, odbywające się na podstawie pozwolenia władz szkolnych;
5/ w ramach zbiórek koleżeńskich odbywających się
w lokalu urzędu publicznego na podstawie pozwolenia
kierownika urzędu lub innym zakładzie pracy.

W miejsce dotychczas wymaganego pozwolenia na
zbiórkę publiczną nowy akt prawny wprowadził jedynie obowiązek zgłoszenia zbiórki publicznej, które
następuje do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.
Zgłoszenie zbiórki publicznej może nastąpić w formie
elektronicznej na stronie www.zbiórki.gov.pl - istnieje
również możliwość zgłoszenia zbiórki w formie pisemnej. W przypadku zgłoszenia elektronicznego decyzja
o przyjęciu tego zgłoszenia powinna zostać wydana
w ciągu trzech dni, a w przypadku zgłoszenia papierowego - w ciągu siedmiu dni.

Co istotne, nie jest już wymagana opłata skarbowa,
która dotychczas wynosiła 82 zł. Sprawozdanie z przeprowadzonej zbiórki publicznej można złożyć elektronicznie lub w formie papierowej - nie ma natomiast obowiązku umieszczania tego sprawozdania w prasie.
Szczegółowe informacje dotyczące zasad organizowania zbiórek publicznych są dostępne na nowym portalu
zbiórek publicznych www.zbiórki.gov.pl

TU MIESZKAM,
TU ZMIENIAM
– nowy konkurs grantowy
Opracowanie: Daniel Jachimowicz
Do 21 listopada można zgłaszać wnioski grantowe
w konkursie BZ WBK. Wsparcie może otrzymać 305
projektów.

Nowy, ogólnopolski konkurs grantowy Banku Zachodniego WBK skierowany jest do społeczności lokalnych
i ma na celu dofinansowanie przedsięwzięć, które wpłyną na poprawę jakości życia w gminie, powiecie czy
mieście. Dofinansowanie będzie mogło otrzymać 305
najlepszych projektów m.in. z zakresu zwiększenia zaangażowania społecznego w kulturę i sztukę, upamiętnienia i popularyzacji postaci, które wywarły pozytywny wpływ na lokalne środowisko, budowy wspólnot
międzypokoleniowych czy też współpracy między organizacjami. Łączna kwota przyznanych grantów wyniesie
1,5 mln zł. Projekty można zgłaszać od 22 września do
21 listopada 2014 roku poprzez aplikację internetową
dostępną na stronie www.fundacja.bzwbk.pl
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Alternatywne podejście do oceny sytuacji
materialnej na poziomie lokalnym

– projekt European Minimum Income Network (EMIN)1
Opracowanie: Jolanta Perek-Białas, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, Uniwersytet Jagielloński, Kraków/Centrum Ewaluacji
i Analiz Polityk Publicznych UJ

Syntetyczne wskaźniki (takie jak Global Age Watch Index2 czy European Active Ageing Index3) uwzględniają
kwestie ubóstwa czy deprywacji materialnej osób 65+,
ale nie pokazują zagrożenia ubóstwem osób starszych
będących w różnych sytuacjach życiowych (np. ze względu na stan zdrowia, miejsce zamieszkania itp.). Tym samym – na podstawie wskaźników statystycznych - nie
ma możliwości pełnego uchwycenia wszystkich problemów z jakimi muszą się borykać seniorzy przy ograniczonych zasobach finansowych i które zależą także od
specyfiki miejsca zamieszkania (np. różnice w kosztach
utrzymania mieszkania między wsią a miastem).
Zagadnienia dotyczące tych kwestii są przedmiotem badań międzynarodowego projektu, który jest realizowany od lutego 2014 z udziałem Polski4, Francji oraz Irlandii, wraz z European Platform for Anti-Poverty Network
oraz Age Platform Europe, działającymi w Brukseli.

Celem badań tego pilotażowego projektu jest poznanie
opinii osób starszych na temat możliwości jak i problemów z finansowaniem określonych, ale niezbędnych
dóbr i usług potrzebnych do funkcjonowania seniorom.
Oceniane są też możliwości konsumpcji w ramach środków jakimi mogą dysponować osoby starsze, biorąc pod
uwagę obowiązujące regulacje i zasady systemu zabezpieczenia społecznego.

Zgodnie z celami badania zostały zorganizowane specjalne spotkania z osobami starszymi (w sumie spotkano się z 48 osobami)5 na których podjęto próbę oceny
sytuacji seniorów mieszkających w Krakowie. Osoby zaproszone na te spotkania były dobierane ze względu na
ich różną sytuację osobistą, dochód, stan zdrowia, miejsce zamieszkania, aby właśnie jak najpełniej uchwycić
kontekst różnych historii, które mogą się przytrafić osobom w wieku od 65 do 74 lat (I grupa badanych) jak i od
75+ (II grupa badanych).

W tym podejściu badawczym (jakościowym) wychodzi
się najpierw od ustalenia jakie role społeczne osoby
starsze mogą pełnić (np. mąż/żona, rodzic, babcia/dziadek, słuchacz UTW i inne). Następnie, aby móc pełnić
określone role, trzeba ponieść koszty i dlatego wspólnie
ustalano tzw. koszyk niezbędnych dóbr i usług, który po-

winien pozwolić na zaspokojenie tych potrzeb i tym samym pozwolić na pełnienie zidentyfikowanych wcześniej przez seniorów określonych ról społecznych.

Podsumowując krótko wyniki tych badań, można wskazać, że niezależnie od wieku dla starszych polskich respondentów bycie aktywnym oznacza „przynależność
i dawanie”. Role społeczne osób starszych koncentrują
się wokół rodziny i domu i to jest bardzo typowe szczególnie w Polsce, gdy osoba jest bardzo stara i schorowana. Tutaj Polska okazała się wyjątkiem w porównaniu do
Francji i Irlandii, szczególnie dla osób w wieku 75+ ze
względu na ich stan zdrowia uważano, że nie jest możliwe w pełny sposób być wówczas aktywnym. Podobnie
w przypadku Polski koszyk dobór i usług był bardzo
ograniczony, tzn. bardziej „skromny” niż koszyk seniorów z Irlandii czy Francji. Sytuacja osób mieszkających
wspólnie była o wiele lepiej oceniana niż osób w 1 osobowych gospodarstwach domowych. To dodatkowo
wskazuje, że to osoby starsze mieszkające samotnie
mogą być szczególnie narażone na ryzyko wykluczenia
(w tym wykluczenia związanego z ubóstwem).

Oprócz wskaźników (uwzględniających kwestie finansowe), mamy też jakościowe podejście do oceny sytuacji materialnej osób starszych. Nawet jeśli opiera się to
podejście na opiniach z badań jakościowych (wywiady
grupowe), wyniki tych dyskusji wskazują na kwestie,
które w istotny sposób uzupełniają obraz danych statystycznych wykorzystanych do konstrukcji wymienionych wskaźników.
1
2
3
4

5

http://emin-eu.net/

http://www.helpage.org/global-agewatch/

http://www1.unece.org/stat/platform/display/AAI/Active+
Ageing+Index+Home

W Polsce projekt był realizowany w Centrum Ewaluacji i Analiz
Polityk Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego (koordynator:
dr J. Perek-Białas, współpraca: D. Pawluś, M. Borysławska).
W rekrutacji do badań pomogły następujące instytucje: Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie, Akademia Pełni Życia,
UTW UJ oraz S@S działająca przy Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie.
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ABC LIDERA UTW

– w pytaniach i odpowiedziach (cz. II)
Opracowanie: Wojciech Nalepa

Czy kredyt konsumencki można spłacić
przed ustalonym w umowie terminem?
TAK. Zgodnie z uregulowaniem art. 48 ustawy z dnia
12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim konsumenci mają prawo w każdym czasie do spłaty całości lub
części kredytu przed terminem określonym w umowie,
a kredytodawca nie może uzależnić wcześniejszej spłaty
kredytu od poinformowania go o tym fakcie przez konsumenta. Przed dokonaniem wcześniejszej spłaty kredytu należy jednak przeanalizować korzyści i ewentualne straty, jakie może pociągnąć za sobą podjęcie takiej
decyzji. Ekonomiczna opłacalność wcześniejszej spłaty
kredytu uzależniona jest w szczególności od zapisów
zawartych w umowie i regulaminach będących załącznikami do umowy kredytu, wysokości kredytu i jego kosztów, okresu kredytowania oraz czasu, jaki pozostał do
ostatecznej spłaty zobowiązania.

Czy bank - w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu konsumenckiego - może zastrzec
dodatkowe opłaty z tym związane?
TAK. Zgodnie z przepisem art. 50 w/w ustawy kredytodawca może zastrzec w umowie prowizję za spłatę kredytu przed terminem pod warunkiem, że spełnione są
łącznie dwie przesłanki:
−− w okresie, na który przypada przedterminowa spłata, stopa oprocentowania kredytu jest stała i,
−− kwota spłacanego w okresie dwunastu kolejnych
miesięcy kredytu jest wyższa, od trzykrotności przeciętnego wynagrodzenia właściwego dla sektora
przedsiębiorstw, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym
Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” z grudnia
roku poprzedzającego rok spłaty kredytu.
Warto również pamiętać o tym, że do umów kredytu zawartych przed dniem wejścia w życie nowej ustawy konsumenckiej (tj. 18 grudnia 2011 r.), dla których stosunek
prawny powstały na ich podstawie trwa nadal, stosować
należy poprzednio obowiązującą ustawę o kredycie
konsumenckim (tj. ustawę z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim; Dz. U. Nr 100, poz. 1081, z późn.
zm.). Poprzednia ustawa konsumencka w przepisie art.
8 ust. 3 przewidywała zakaz pobierania od konsumenta
prowizji z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu.

Czy obowiązek ubezpieczenia kredytu wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego?
NIE. Nie ma prawnego obowiązku ubezpieczenia zaciąganych kredytów. Banki obecnie jednak coraz częściej
uzależniają uzyskanie kredytu konsumenckiego od zawarcia tego typu umowy. Ubezpieczenia takie są traktowane jako dodatkowa gwarancja terminowej i rzetelnej
spłaty kredytu. Zazwyczaj kredytobiorca nie ma również
możliwości rezygnacji z ubezpieczenia, gdyż stanowi
ono niezbędny warunek pożyczenia pieniędzy w danej
instytucji. W przypadku, gdy bank jednak zwolni konsumenta z wymogu zawarcia umowy ubezpieczenia - żąda
zwykle od niego ustanowienia innego zabezpieczenia
spłaty pożyczonych sum (np. poręczenia).
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