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Szanowni Państwo!
W bieżącym, przedwakacyjnym numerze piszemy
o ważnym wydarzeniu, jakim były I Ogólnopolskie
Senioralia w Krakowie i I Małopolski Kongres Uniwersytetów Trzeciego Wieku, w dniach 14-15 czerwca br.
w Krakowie, w których uczestniczył minister pracy
i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz oraz
parlamentarzyści, władze województwa małopolskiego, a także przedstawiciele środowiska akademickiego. Klucze do miasta dla ponad 2. tysięcy uczestników
Senioraliów przekazał prezydent Krakowa Jacek
Majchrowski.
W rozmowie z prof. drem hab. Andrzejem Cechnickim
przybliżamy problematykę zdrowia psychicznego
osób starszych, konieczność profilaktyki, edukacji
i rozwijania wolontariatu, w szerszym niż dotychczas
zakresie, w programach uniwersytetów trzeciego
wieku. Polecamy ciekawy Raport Rzecznika Praw
Obywatelskich, prof. Ireny Lipowicz, na temat zdrowia
psychicznego w Polsce.
Na naszych łamach piszemy także o Śląskim Forum
UTW, które odbyło się w kwietniu w Świętochłowicach
oraz uroczystościach jubileuszowych 30-lecia Rzeszowskiego UTW. Ponadto przybliżamy działalność
polskiego UTW „Uścisk dłoni” w Brześciu na Białorusi.
Informujemy o olimpijskich zmaganiach seniorów
w czasie VI Ogólnopolskiej Olimpiady Sportowej UTW
„Trzeci Wiek na start”, która odbyła się w Łazach
i „złotej”, drużynie UTW w Gliwicach – zwycięzcy
Olimpiady oraz o Ogólnopolskim II Marszu Nordic
Walking Studentów UTW 2014.
W tym numerze znajdziecie też Państwo informacje
o Rządowym Programie ASOS na lata 2014-2020
i rozstrzygnięciu konkursu na 2014 rok.
Ponadto informujemy o szkoleniach i doradztwie
w ramach „Akademii lidera UTW”, udzielamy odpowiedzi na pytania liderów UTW, piszemy o zakończonych i nowych projektach, a także zasadach opłacania
składek członkowskich – to w „Informacjach o działaniach Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW”.
Na kolejną, już szóstą, edycję FORUM III WIEKU
na Forum Ekonomicznym zapraszamy Państwa do
Krynicy-Zdroju w dniach 3-6 września 2014 r.
Przyjemnej lektury i udanych wakacji!
Wiesława Borczyk
Redaktor Naczelny
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Minister Kosiniak-Kamysz z uczestnikami Kongresu, fot. T. Legutko

Aktywni seniorzy ważni dla Polski
Uniwersytety trzeciego wieku marką Polski w zjednoczonej Europie
Opracowanie: Andrzej Zarych

O znaczeniu uniwersytetów trzeciego wieku i skupionych w nich aktywnych seniorach mówił Władysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy i polityki społecznej. Jego zdaniem w Polsce jest teraz dobry klimat dla aktywności osób starszych.
I Małopolski Kongres Uniwersytetów Trzeciego Wieku
był jednym z wydarzeń w ramach I Ogólnopolskich
Senioraliów – festiwalu odbywającego się w połowie
czerwca w Krakowie. Podczas inauguracji Kongresu
minister Kosiniak-Kamysz stwierdził m.in., że Polska
potrzebuje aktywnych seniorów. Minister dodał także,
że aktywni seniorzy są ogromną wartością dla Polski,
bo – chociaż wiele już zrobili w swym życiu – wciąż
chcą się rozwijać i dokształcać, a także pomagać innym
w ramach wolontariatu. Jego zdaniem uniwersytety w znacznym stopniu przyczyniają się do rozwoju
i kształtowania polityki senioralnej naszego kraju.

- Bez was nie byłoby departamentu polityki senioralnej, rządowego programu ASOS na rzecz aktywności
społecznej osób starszych, nie byłoby strategii rządu na
lata 2014-2020 dotyczącej spraw seniorów – stwierdził
minister na inauguracji I Małopolskiego Kongresu Uniwersytetów Trzeciego Wieku, jaka odbywała się w Filharmonii Krakowskiej. – Uniwersytety są marką Polski
w zjednoczonej Europie. W trakcie spotkania Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślał, że – jako najmłodszy

w tej dziedzinie w minister Europie – zawsze z dużą
przyjemnością spotyka się i rozmawia z seniorami. Jego
zdaniem w Polsce, zarówno wśród samorządów, jak
i władz krajowych, dominuje życzliwe i rzeczowe
podejście do spraw osób starszych i ich potrzeb. Nie
na wszystko jednak udaje się znaleźć środki finansowe. Zebranym seniorom minister przekazał także
pozdrowienia od premiera Donalda Tuska.
Kongres był jednym z wydarzeń I Ogólnopolskich
Senioraliów, którym patronował m.in. minister Władysław Kosiniak-Kamysz i rzecznik praw obywatelskich
prof. Irena Lipowicz. Festiwal organizowało Stowarzyszenie Manko i Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw
Społecznych Creativa. Partnerem wydarzenia była
Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń UTW.
Częścią dwudniowych Senioraliów był kolorowy korowód seniorów ulicami Krakowa. Jego uczestnikiem był
także minister Kosiniak-Kamysz.
Szerzej o I Małopolskim Kongresie Uniwersytetów Trzeciego Wieku na str. 18
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Oto człowiek

Zaszczytne wyróżnienie dla Wiesławy Borczyk
Opracowanie: Andrzej Zarych

8 czerwca w Krakowie wręczono Ordery Ecce Homo XVII edycji.
Tym zaszczytnym odznaczeniem
wyróżniono sześć osób. Wśród
nich znalazła się prezes Ogólnopolskiej Federacji UTW.
Order Ecce Homo to wyróżnienie dla tych, którzy swą
działalnością dowodzą prawdziwości słów: „człowiek –
to brzmi dumnie”. Wśród osób uhonorowanych Orderem
Ecce Homo są działacze charytatywni, duszpasterze,
pisarze, kompozytorzy, poeci, działacze sportowi, pedagodzy i animatorzy kultury. Kandydatury do odznaczenia
mogą zgłaszać wszyscy członkowie Kapituły, jak również
instytucje i osoby prawne. Do wniosków należy dołączyć
wyczerpujące uzasadnienie. W skład Kapituły wchodzą: Siostra Zofia Zdybicka – urszulanka, prof. zwycz.
dr hab. emeryt. prof. filozofii Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego w Lublinie, Jan Ostrowski – prof. zwycz. dr
hab., historyk sztuki, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego,
dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu, Józef Lipiec
- prof. zwycz. dr hab., filozof, fenomenolog, prof. filozofii
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Ks. Roman
Pawlas – sekretarz Kapituły, teolog ewangelicki oraz
Dariusz Walczak – kanclerz Kapituły, specjalista rehabilitacji, wieloletni dyrektor Ośrodka Rehabilitacji Dzieci
Niepełnosprawnych (1993-2008), twórca tegoż ośrodka.

Członkowie Kapituły Ecce Homowręczają order Wiesławie
Borczyk, fot. Szymon Pawlas

Uroczysta gala Ecce Homo, fot. Szymon Pawlas

W tym roku Orderem uhonorowano: Konstantego
Andrzeja Kulkę, o. Filipa Buczyńskiego, prof. Aleksego Awdiejewa, ks. prof. Józefa Hellera oraz Wiesławę Borczyk.
Akt dekoracji Orderem Ecce Homo zawsze ma charakter szczególnie uroczysty i podniosły. Służy przybliżeniu sylwetek osób wyróżnionych, ukazaniu ich głębi
i piękna oraz dorobku będącego uzasadnieniem tak
zaszczytnego wyróżnienia. Uroczystości są również
okazją do prezentacji tego, co piękne i wzniosłe w dorobku kultury światowej. Program tego wydarzenia
zawsze wypełniają spotkania i dyskusje z wyróżnionymi, wystawy oraz koncerty. Uroczystość odbyła się
w hotelu Galaxy w Krakowie.

Laureaci Orderu Ecce Homo wraz z członkami Kapituły,
fot. Szymon Pawlas
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Wielkie marzenie: zestarzeć się
razem z bliskimi
Rozmawia:
Agnieszka Grybel-Szuber - współpracownik Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW

Rozmowa z prof. drem hab. Andrzejem Cechnickim, kierownikiem Zakładu Psychiatrii Środowiskowej
Katedry Psychiatrii Collegium Medicum UJ, wiceprzewodniczącym
Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju
Psychiatrii i Opieki Środowiskowej.
- Senior chorujący psychicznie – od tego tematu rozpoczęło się XII Forum Psychiatrii Środowiskowej,
które zorganizował Pan na początku czerwca w Krakowie. Czy to znaczy, że problem chorób psychicznych wśród ludzi starszych jest aż tak poważny?
- Dziś piramida wieku ulega odwróceniu. To bardzo
ważny temat i już od dawna skupia naszą uwagę podczas Forum. Współczesna humanistyczna psychiatria
zajmuje się problemami zdrowia psychicznego i zaburzeń wśród dzieci, młodzieży, dorosłych, pomaga ro-

Temat seniorów chorujących psychicznie
jest częścią szerszego
zagadnienia stosunku do ludzi starszych
i miejsca, jakie zajmują
oni w życiu społecznym.
Są wśród nich osoby
aktywne, kreatywne,
wpisane w ludzką sieć
podobnych sobie, ale
to jest mniejszość. Zdecydowana większość
to osoby zagrożone
wykluczeniem z życia
społecznego

prof. dr hab. Andrzej Cechnicki

dzinie, a szczególnie coraz liczniejszej grupie seniorów
chorujących psychicznie. Pomaga w miejscu ich życia,
w lokalnym środowisku, aby w chwili kryzysu psychicznego mogli uniknąć pobytu w dużym szpitalu psychiatrycznym czy też – o ile jest on przewlekły – skazania
na dom pomocy społecznej. Dlatego, nie czekając aż
pojawią się zaburzenia psychiczne, pomagamy rozwiązywać liczne problemy psychologiczne starszych osób
związane z ich codzienną aktywnością, funkcjonowaniem w rodzinie i w przestrzeni społecznej, na rynku
pracy czy też po zakończeniu aktywności zawodowej.
Temat seniorów chorujących psychicznie jest częścią
szerszego zagadnienia stosunku do ludzi starszych
i miejsca, jakie zajmują oni w życiu społecznym. Są
wśród nich osoby aktywne, kreatywne, wpisane w ludz-
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ką sieć podobnych sobie, ale to jest mniejszość. Zdecydowana większość to osoby zagrożone wykluczeniem
z życia społecznego, bez dostępu do dóbr, jakie oferuje
aktywna wspólnota, często w bardzo trudnej sytuacji
materialnej i mieszkaniowej, zmagające się z przewlekłymi schorzeniami somatycznymi i pogłębiającą się
zależnością od innych. To wszystko leży u podstaw
problemów ze zdrowiem psychicznym.

- Jakie problemy są najczęstsze i jak wielu seniorów
dotyczą?
- W Małopolsce mamy kilkaset tysięcy seniorów. Z tej
grupy około 20 procent, myślę, że niebawem 150 tysięcy, będzie wymagać pomocy, wsparcia i w końcu opieki
psychiatrycznej. Najczęściej chcielibyśmy zestarzeć się
razem z bliskimi. Ta najważniejsza dla nas potrzeba
więzi i bliskości jest szczególnie silnie odczuwana przez
osoby w starszym wieku. Niestety po zakończeniu
pracy zawodowej kończą się często dni wypełnione aktywnością, powoli milknie telefon, zaczynają chorować
i umierają przyjaciele, chodzimy coraz częściej na pogrzeby i stajemy się coraz bardziej samotni. Równolegle
sami zaczynamy zmagać się z różnymi schorzeniami,
a leczenie to często pełne napięcia miesiące spędzone
w kolejkach i pasmo upokorzeń. Aż wreszcie gubimy
się między następnymi skierowaniami do specjalistów
i kolejnymi miesiącami oczekiwań na badania i wyniki.
Chcemy jak najdłużej być niezależni i sami decydo-

Niestety po zakończeniu pracy zawodowej
kończą się często dni
wypełnione aktywnością, powoli milknie
telefon, zaczynają chorować i umierają przyjaciele, chodzimy coraz
częściej na pogrzeby
i stajemy się coraz bardziej samotni.

wać o sobie, a popadamy w coraz większą zależność.
Konfrontujemy się z problemem starzenia się naszego
ciała, które odmawia posłuszeństwa, stajemy wobec
problemu przemijania i śmierci. Obok pomocy specjalistycznej, oczekiwanej od psychiatrów, będziemy
potrzebowali wsparcia, które seniorzy mogą świadczyć
między sobą. Powtórzmy – największym problemem
jest samotność, a często najlepszą pomocą jest czytanie
książki komuś kto traci wzrok, razem z nim ugotowany obiad lub wspólny spacer. Niemal wszyscy chcemy

umierać u siebie w domu i pragniemy żeby ktoś nas
wtedy trzymał za rękę. Szansa na godną i nowoczesną
opiekę otwiera się wraz z reformą polskiej psychiatrii.
Nasi goście z Niemiec opowiadali na Forum o programie integracyjnym dla seniorów, w którym ci aktywni
troszczą się o tych, którzy już nie dotrzymują im kroku,
szczególnie o tych chorujących psychicznie. Te działania wykraczają poza problematykę medyczną, poza
możliwości samej psychiatrii i poza możliwości jakiegokolwiek państwowego systemu pomocy.
- To taka sieć wzajemnego wsparcia?

- Podstawą tego systemu jest lokalne środowisko,
wspólnota i budowanie więzi. Mówimy o trzeciej przestrzeni społecznej – o przestrzeni sąsiedzkiej. Musimy
oprzeć się na organizacjach pozarządowych. To one
powinny dostać stabilne, a nie tylko przypadkowe od
grantu do grantu, finansowanie swojej działalności.
Olbrzymią rolę spełniają projekty organizowane dla
konkretnej ulicy, osiedla, dzielnicy miasta, które są tak
pomyślane, żeby integrować pokolenia. W Niemczech
połowa młodych ludzi to single, więc dziadkowie nie
mają wnuków. Rodziny są rozdzielone, daleko od siebie,
widują się raz na kilka czy kilkanaście lat. Tak jest w Europie Zachodniej. U nas z tymi więziami nie jest jeszcze
tak źle, ale już widać, że struktury międzypokoleniowe
pękają. Dzieci pojawiają się o wiele później, a kobiety,
które dawniej opiekowały się swoimi starszymi rodzicami, wyjeżdżają za chlebem. Tylko w Niemczech jest
oficjalnie zarejestrowanych 160 tysięcy polskich kobiet,
które opiekują się starszymi osobami. Między innymi
dzięki temu Niemcy mogą się pochwalić dobrze zorganizowaną siecią opieki domowej nad seniorami. Niestety te kobiety nie opiekują się swoimi rodzicami tu
w Polsce. I to jest bardzo poważny problem społeczny,
gdyż są one często jedynymi żywicielkami pozostawionych w kraju rodzin. Tak organizowany system opieki
odkrywa, że bliskość i ciepło leczą, wręcz wydłużają życie, poprawiają jego jakość tak samo, jak chodzenie na
koncerty i czytanie książek. Domy pomocy społecznej
czy dom seniora powinny być rozwiązaniem ostatnim
w kolejności, za opieką domową.
- Czy w systemie, który odwołuje się do nas wszystkich, do społecznej solidarności, jest jeszcze miejsce dla lekarza psychiatry?

- Właśnie tutaj zaczyna się jego ważna, choć już nie
centralna, rola. Wspiera, przepisuje leki, konsultuje,
integruje i superwizuje system pomocy. Często opiekunowie, w sytuacji, kiedy problemy pogłębiają się, gdy
bliska osoba traci pamięć, wspomnienia, możliwość
zadbania o siebie, jak to bywa w demencji albo chorobie Alzheimera, sami wymagają wsparcia i pomocy,
gdyż są wyczerpani. Oni też mogą popadać w depresję.
Gdyby przychodzili do nich wolontariusze, gdyby przez
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WARTO WIEDZIEĆ
ZDROWIE PSYCHICZNE POLAKÓW
Ukazał się raport Rzecznika Praw Obywatelskich na temat zdrowia psychicznego w Polsce.
Jest on dostępny w Internecie. Pokazuje jak
wielkim problemem jest dbałość o stan zdrowia
psychicznego Polaków – także seniorów – i ich
rodzin.
„Celem publikacji jest zwrócenie uwagi na dysfunkcyjny stan zdrowia psychicznego a Polsce,
w tym zwłaszcza: przytoczenie podstawowych
informacji o jego aktualnym funkcjonowaniu,
zasobach i brakach oraz wskazanie pilnych potrzeb, przypomnienie celów przyjętego w 2010
roku przez parlament Narodowego Programu
Ochrony Zdrowia Psychicznego, wskazanie
barier blokujących jego realizację i ukazanie
dobrych praktyk powstałych spontanicznie
w różnych miejscach w kraju.
Ostatecznym celem jest przypomnienie o znaczeniu systemowej zmiany w funkcjonowaniu
ochrony zdrowia psychicznego w Polsce, przyspieszenie jego unowocześnienia oraz podniesienie rangi wśród zadań z zakresu zdrowia
publicznego.
Ich zaniechanie będzie pogłębiać bowiem niebezpieczne dla społeczeństwa procesy naznaczania ludzi chorych i wyłączonych, nierównego
traktowania i wykluczania społecznego osób
z problemami zdrowia psychicznego. Grozi im
obniżenie standardu jakości życia, zarówno ich
samych, jak ich najbliższego otoczenia. Problemy takie wg ostrożnych szacunków dotyczą
– w różnym stopniu – pośrednio lub bezpośrednio, okresowo lub trwale około 5-8 mln osób
w Polsce”.
Fragment ze wstępu do publikacji – prof. Irena
Lipowicz Rzecznik Praw Obywatelskich.
Raport opublikowany jest na stronie:
http://stowarzyszenierozwoju.eu

kilka godzin mógł ich zastąpić dobrze zorganizowany
zespół koordynowany przez usługi pielęgnacyjne lub
specjalistyczne, na pewno byłoby im łatwiej. Reforma
opieki psychiatrycznej, zapisana w Narodowym Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego, zmierza do
tego, żeby seniora z problemami zdrowia psychicznego
nie wykluczać, nie izolować, nie wyjmować ze środowiska, tylko żeby zespół terapeutyczny przyjechał do
niego do domu. W Polsce jest 120 zespołów leczenia
środowiskowego, chcemy zbudować ich sieć w całym
kraju. Chociaż każdy chorujący psychicznie chce dostać
pomoc w domu, to reforma jest szczególnie adresowana do seniorów.

- Jest pan przeciwnikiem leczenia w dużych szpitalach?
- W Europie wielkie szpitale zniknęły. Takie leczenie
nie zapewnia ciągłości opieki, a przez to jest bardzo
kosztowne. Wyrywa człowieka z jego lokalnego środowiska i miejsca życia. Duża anonimowa instytucja jest
represyjna, nie zapewnia współpracy pacjenta i rodziny
w leczeniu. To skutkuje lękiem, poczuciem zagrożenia,
a w konsekwencji zamknięciem drzwi i koncentracją
wyłącznie na leczeniu farmakologicznym. Nie buduje
się współpracy ze środowiskiem i po wypisaniu ze
szpitala pacjenci lądują w próżni. Wychodząc ze szpitala pacjent powinien trafić najpierw na oddział dzienny
albo do centrum seniora lub warsztatów terapii zajęciowej. W chwili kryzysu powinien mieć zapewnioną
opiekę domową przez zespół środowiskowy, po to, by
znów nie trafił do szpitala.
- Dużo mówi się o profilaktyce i edukacji zdrowotnej. Jak mogłaby taka edukacja wyglądać w przypadku zdrowia psychicznego osób starszych?

- Tu dużą rolę odgrywają uniwersytety trzeciego wieku.
Trzeba prowadzić profilaktykę, począwszy od zdrowego odżywiania się, po ruch fizyczny i edukację na
temat problemów zdrowia psychicznego dotykających
seniorów. Oswajanie z tym tematem, to duże wyzwanie.
Uniwersytety także pobudzają rozwój wolontariatu.
Wolontariusze czy edukatorzy powinni być włączani w prace zespołów środowiskowych. Są seniorzy,
którzy doświadczyli psychozy, na przykład schizofrenii,
i uzyskali stabilność psychiczną w późniejszym wieku.
Ludzie nie wiedzą, że tak się dzieje. Oni są w późniejszym okresie życia w dobrej formie, mają dużą wiedzę
o psychozie, kontrolują swoje leki i przebieg choroby. To właśnie oni dają setki wywiadów, opowiadają
o Hotelach Cogito, o wartości pracy w leczeniu, wydają
czasopismo, organizują wernisaże pięknego malarstwa, grają spektakle teatralne i są dla siebie pomocą
w sytuacjach kryzysowych. To jest pole do współpracy
pomiędzy organizacjami seniorów a nowoczesną humanistyczną psychiatrią środowiskową.
- Dziękuję za rozmowę.
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Śląskie Forum Uniwersytetów
Trzeciego Wieku
Konferencja UTW w Świętochłowicach
Opracowanie: Paulina Podwika

11 kwietnia 2014 roku w Młodzieżowym
Domu Kultury im. Władysława Broniewskiego w Świętochłowicach odbyło się
Śląskie Forum Uniwersytetów Trzeciego Wieku – konferencja zorganizowana
przez Ogólnopolską Federację Stowarzyszeń UTW we współpracy ze Stowarzyszeniem Uniwersytet Trzeciego Wieku
w Świętochłowicach.
Celem spotkania było upowszechnienie oraz promocja kształcenia ustawicznego, aktywizacji i integracji
starszego pokolenia w województwie śląskim przy
wykorzystaniu potencjału UTW pracujących w regionie.
W Śląskim Forum UTW uczestniczyło blisko 100 osób,
w tym m.in. liderzy UTW działających w formie stowarzyszeń, fundacji oraz w ramach uczelni wyższych.
Obecni byli także: Dawid Kostempski – prezydent Miasta Świętochłowice, Tadeusz Oleksy – koordynator Biur
Posła do Parlamentu Europejskiego prof. Jerzego Buzka,
Joanna Stępień – pełnomocnik marszałka województwa śląskiego ds. Organizacji Pozarządowych i Równych Szans, prof. dr hab. Jan Grzesik – Członek Rady
Programowo-Naukowej UTW w Świętochłowicach, Ewa
Kulisz – kierownik projektu „Obywatel Senior”, dr hab.
Norbert Pikuła – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie i dr Maciej Soliński – Uniwersytet Pedagogiczny
w Krakowie. Uczestników powitały: Wiesława Borczyk
– prezes Ogólnopolskiej Federacji UTW oraz Krystyna
Rawska – prezes UTW w Świętochłowicach.
- Zawitaliśmy do Świętochłowic w ramach realizowanego programu „Regionalne Centrum Wspierania UTW”.
Tutejsza uczelnia działa bardzo prężnie. Dzisiejsze
spotkanie jest okazją do wymiany spostrzeżeń i wyciągnięcia konstruktywnych wniosków oraz udoskonalenia
ofert tych placówek – mówiła Wiesława Borczyk.
Głos zabrał także Dawid Kostempski, Prezydent Miasta
Świętochłowice – Chcemy wyjść naprzeciw potrzebom

osób starszych. Planujemy utworzenie Rady Seniora, do
której zaprosimy także przedstawicieli Uniwersytetu
Trzeciego Wieku ze Świętochłowic. W mieście jest realizowana akcja „Kawa dla seniora” osoby starsze mogą
też korzystać ze zniżek na wydarzenia organizowane
w Centrum Kultury Śląskiej. Jeszcze w tym roku zacznie
funkcjonować „Karta Seniora” – dodał.

Podczas Forum, w części informacyjnej konferencji,
poruszane były tematy związane z formalno-prawnymi
aspektami prowadzenia uniwersytetów trzeciego wieku
oraz profesjonalizacją sektora UTW, które przedstawili
Wojciech Nalepa, doradca w projekcie „Regionalne Centrum Wsparcia UTW” oraz Daniel Jachimowicz, koordynator Projektu „Profesjonalne Uniwersytety III Wieku w Polsce” – „Profesjonalizacja sektora UTW”. Uczestnicy mieli
również okazję do wysłuchania prelekcji związanych
z obszarem ekonomii społecznej. W części edukacyjnej
konferencji głos zabrali: dr hab. prof. UP Norbert Pikuła
oraz dr Maciej Soliński, którzy poruszyli kwestię działalności stowarzyszeń, jako podmiotów z zakresu ekonomii
społecznej. Z kolei Krystyna Rawska, prezes Zarządu
UTW w Świętochłowicach, przedstawiła prawne aspekty działalności spółdzielni socjalnych, a Laura Klekocka
działalność spółdzielni socjalnych w praktyce na przykładzie Bytomskiej Spółdzielni Socjalnej Oddział w Świdnicy.
Trzecia część Forum poświęcona była dobrym praktykom w funkcjonowaniu UTW na terenie województwa
śląskiego. Swoją działalność zaprezentowały UTW
z Rudy Śląskiej, Lublińca, Łazów, Bytomia, a także UTW
na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.
Życzenia owocnych obrad przekazali uczestnikom Śląskiego Forum UTW prof. dr hab. inż. Jerzy Buzek, poseł
do Parlamentu Europejskiego oraz wojewoda śląski
Piotr Litwa.
Śląskie Forum UTW zorganizowane zostało w ramach
projektu „Regionalne Centrum Wsparcia Uniwersytetów Trzeciego Wieku” dofinansowanego ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.
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Razem możemy więcej
Śląskie Forum Uniwersytetów Trzeciego Wieku
11 kwietnia 2014 r., Świętochłowice
Opracowanie:
Krystyna Rawska - prezes UTW w Świętochłowicach

Rozmowa z Wiesławą Borczyk, prezes zarządu Ogólnopolskiej Federacji
Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku.
- Jaki jest cel organizacji Śląskiego Forum Uniwersytetów Trzeciego Wieku, które w tym roku odbywa
się w Świętochłowicach?
- Celem regionalnej konferencji Uniwersytetów Trzeciego Wieku, a taką jest właśnie Śląskie Forum UTW, jest
upowszechnianie oraz promocja kształcenia ustawicznego, aktywizacji i integracji starszego pokolenia
w województwie śląskim. UTW na Śląsku stanowią
ogromny potencjał, mają bardzo ambitnych i kreatywnych liderów oraz coraz więcej słuchaczy-studentów.
Oprócz działań edukacyjnych współpracują z samorządami lokalnymi i jednostkami kultury, pomocy społecznej, oświaty, uczelniami wyższymi oraz organizacjami
pozarządowymi. W programie tegorocznego Forum
są debaty dotyczące między innymi rozwoju i integracji środowiska UTW, które z roku na rok jest coraz
liczniejsze na Śląsku, a także wskazywanie nowych
obszarów aktywności, jak choćby ekonomia społeczna.
W sferze zainteresowań, w celu wymiany doświadczeń
pomiędzy uniwersytetami, znalazła się też prezentacja
„dobrych praktyk”. Organizatorem Forum jest Federacja UTW, a gospodarzem Stowarzyszenie Uniwersytet
Trzeciego Wieku w Świętochłowicach, któremu pre-

Oprócz działań edukacyjnych UTW współpracują z samorządami
lokalnymi i jednostkami kultury, pomocy
społecznej, oświaty,
uczelniami wyższymi
oraz organizacjami
pozarządowymi.

zesuje Krystyna Rawska. Patronat honorowy nad tym
wydarzeniem objął prezydent Miasta Świętochłowice
Dawid Kostempski, gość honorowy Forum.

- Jak liczne i aktywne jest środowisko UTW na Śląsku?
- W ogólnopolskiej bazie adresowej Federacji UTW mamy
zapisane 44 uniwersytety, które działają w województwie śląskim (na 460 UTW w Polsce). Mają one rozmaite
formy organizacyjno-prawne. Działają w ramach uczelni
wyższych, w samorządowych jednostkach organizacyjnych (centrach kultury, bibliotekach itd.), a także jako
stowarzyszenia posiadające osobowość prawną. Ta
rozmaitość tworzy bogactwo regionu, daje możliwość
funkcjonowania UTW nie tylko w dużych aglomeracjach,
ale też w mniejszych ośrodkach. Liczba słuchaczy też jest
zróżnicowana, waha się od kilkudziesięciu do kilkuset
osób w jednym uniwersytecie. Ważne jest przede wszystkim, aby działalność była prowadzona na odpowiednim
poziomie, dlatego chcemy również dyskutować o standardach działania UTW. Pragnę podkreślić, że niektóre
ze śląskich uniwersytetów, jak: Gliwice, Łazy, Zawiercie
czy Świętochłowice – otrzymały już z rąk ministra pracy
i polityki społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza,
Certyfikaty „Profesjonalny UTW”. Stało się to po przeprowadzaniu przez Federację UTW projektu „Standardy
działania UTW w Polsce”. Uroczyste wręczenie Certyfikatów odbyło się w listopadzie ubiegłego roku w Krakowie.
- Czy śląskie UTW angażują się w działalność ogólnopolską ruchu społecznego, jakim jest dziś ruch
uniwersytetów trzeciego wieku?

- Przez sam fakt, że wśród członków Ogólnopolskiej
Federacji Stowarzyszeń UTW są m.in. Gliwicki UTW, Zawierciański, UTW w Łazach, w Rudzie Śląskiej, w Świętochłowicach, a ostatnio także do Federacji złożył wniosek
UTW w Kędzierzynie-Koźlu, możemy mówić o dużej
aktywności śląskiego środowiska w działaniach na
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Od prawej: Krystyna Rawska i Wiesława Borczyk podczas Śląskiego Forum Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Świętochłowicach,
fot. archiwum UTW Świętochłowice

Ważnym dla środowiska UTW jest szczególnie „Rządowy program
na rzecz Aktywności
Osób Starszych na lata
2014-2020”, w ramach
którego, co roku będą
ogłaszane konkursy
dotacyjne, mniej więcej
o wartości 40 milionów
złotych rocznie.
szczeblu krajowym. Pragnę podkreślić, że we władzach
Federacji UTW od momentu jej powstania w 2007 roku
są: Krystyna Jurczewska-Płońska, prezes UTW w Gliwicach, pełniąca funkcję wiceprezesa Zarządu Federacji
oraz Krystyna Męcik, prezes UTW w Łazach, która pełni
funkcję skarbnika - członka Zarządu .Przedstawicielką
Federacji UTW w Komisji Ekspertów ds. Osób Starszych,
powołanej przez Rzecznika Praw Obywatelskich, profesor Irenę Lipowicz, jest Krystyna Rawska, radca prawny, prezes UTW w Świętochłowicach. Także w Radzie
ds. Polityki Senioralnej przy ministrze pracy i polityki
społecznej od lutego ubiegłego roku aktywnie pracują,

jako przedstawiciele Federacji UTW, Krystyna Rawska
i Krystyna Męcik. Rada przygotowała projekty dokumentów, które Rząd uchwalił 24 grudnia 2013 r. pod nazwą
„Pakiet dla seniorów”. Ważnym dla środowiska UTW jest
szczególnie „ Rządowy program na rzecz Aktywności
Osób Starszych na lata 2014-2020”, w ramach którego
co roku będą ogłaszane konkursy dotacyjne, o wartości
40 milionów złotych rocznie. Obie Panie brały także
udział, reprezentując środowisko śląskich UTW, w Kongresie Zdrowego Starzenia, jaki odbył się w Warszawie
w ostatnich dniach stycznia tego roku. Wiele spraw o wymiarze ogólnopolskim konsultujemy także z dr Heleną
Hrapkiewicz, kierownikiem UTW w Uniwersytecie
Śląskim, która chętnie wspiera nas swoją wiedzą, dorobkiem naukowym i doświadczeniem w pracy. Należy
również podkreślić ogólnopolski charakter Olimpiady
Sportowej UTW „Trzeci Wiek na start”, od 6. lat organizowanej na Śląsku przez Uniwersytet w Łazach, oczywiście
we współpracy z sąsiadującymi UTW. To są konkretne
przykłady zaangażowania liderów śląskich uniwersytetów trzeciego wieku w budowanie zrębów polityki
senioralnej i znaczenia UTW na forum ogólnopolskim
oraz w regionie. Mam nadzieję, że inne śląskie uniwersytety też zdecydują się przystąpić do Federacji UTW, bo
przecież tylko działając razem możemy więcej.
- Dziękujemy za rozmowę w imieniu Redakcji Biuletynu UTW w Świętochłowicach.
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VI Ogólnopolska Olimpiada Sportowa Uniwersytetów Trzeciego Wieku „Trzeci Wiek na Start”, fot. archiwum UTW Gliwice

Trzeci Wiek na Start
Olimpijskie zmagania
Opracowanie: Andrzej Zarych

44 ekipy z całej Polski, 2. zagraniczne – łącznie 750, zawodników wzięło
udział w VI Ogólnopolskiej Olimpiadzie Sportowej Uniwersytetów Trzeciego Wieku „Trzeci Wiek na Start”, jaka 24. maja odbyła się w Łazach
w województwie śląskim.
To czwarte spotkanie sportowców-seniorów. Wydarzenia rozpoczęły się już o godz. 9. rano odprawą kapitanów ekip. Godzinę później było uroczyste rozpoczęcie
zawodów. Kolejno w radosnym sportowym nastroju
wszystkie ekipy prezentowały się w czasie przemarszu
zawodników i kibiców. Później nastąpiło wciągnięcie flagi olimpijskiej na maszt i odśpiewanie hymnu Olimpiady.
Przebieg sztafety niosącej ogień olimpijski oraz samo
zapalenie znicza olimpijskiego miało szczególnie uro-

czysty charakter. Tradycyjnie dokonał tego olimpijczyk
Józef Zapędzki wraz z prezes UTW Łazy Krystyną Męcik
oraz burmistrzem Miasta i Gminy Łazy Maciejem Kaczyńskim. Kibice i zawodnicy, zgromadzeni nad zalewem
Mitręga, uroczystość rozpoczęcia i przebieg zawodów
mogli obserwować na wielkim telebimie umieszczonym
obok sceny.
W zawodach startowały 44 ekipy seniorów z Polski
oraz 2. zagraniczne – z Austrii i Słowenii, głównie
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reprezentanci uniwersytetów trzeciego wieku. Łącznie we wszystkich konkurencjach wzięło udział 750.
zawodników. Doping zapewniali licznie zgromadzeni
kibice.

Konkurencje były rozgrywane na obiektach znajdujących się na terenie miasta i gminy Łazy. Nie wszystko
niestety przebiegało zgodnie z planem, gdyż ze względu na burze i ulewy trzeba było odwołać turniej tenisa
ziemnego i turniej rektorów.

Zwycięzcą Olimpiady Sportowej został Uniwersytet
Trzeciego Wieku w Gliwicach przed UTW w Zgierzu
oraz UTW w Zawierciu. Najstarszy uczestnik zawodów
miał 92 lata, a najstarsza zawodniczka 87. Obydwoje
startowali w pływaniu.

Sprawny przebieg zawodów zapewnili profesjonalni sędziowie, wśród których byli pracownicy naukowi AWF
Katowice, a nad bezpieczeństwem zawodników czuwali
m.in. ratownicy z Jurajskiej Grupy GOPR. Koordynatorem grupy medycznej była doktor Ewa Bulwa, której
pomagała pielęgniarka Justyna Kośmida.
Uczestnicy Olimpiady brali udział także w wybranych
grupowych ćwiczeniach z zestawu 12 ćwiczeń dla „Seniora bez ograniczeń”.

Zmaganiom sportowym towarzyszyły wydarzenia
artystyczne. Na scenie barwnie prezentowały się uniwersytety trzeciego wieku oraz organizacje seniorskie,
przedstawiające programy artystyczne i muzyczne.

Do sprawnego przebiegu zawodów konieczna była też
liczna grupa wolontariuszy, która pomagała w pracach
organizacyjnych Olimpiady. Harcerze z 1 Grunwaldzkiej
Drużyny „Amonit” na czele z drużynową Małgorzatą
Rzepecką-Jach zabezpieczali trasę przełajów rowerowych. Młodzież klas mundurowych pomagała sędziom
oraz wykonywała prace techniczno-porządkowe.
Wolontariusze z UTW Łazy przez cały czas trwania
zawodów służyli pomocą i dobrą radą uczestnikom
zmagań. Sekcja kulinarna UTW przygotowała smaczną
przekąskę – chleb z domowym smalcem i ogórkiem małosolnym – którą z apetytem częstowali się przybyli na
Olimpiadę goście i zawodnicy.
Dużą atrakcją był pokaz sztuk walki przygotowany
przez młodzież z „ Gostka”, a także pokaz psów ratowniczych, które przyjechały ze swoim opiekunami z WOPR
z Dąbrowy Górniczej. Zawodnicy mogli również skorzystać z masaży wykonywanych przez profesjonalnych
fizjoterapeutów.
Organizatorzy VI Ogólnopolskiej Olimpiady Sportowej
Uniwersytetów Trzeciego Wieku „Trzeci Wiek na Start”
dziękują wszystkim zawodnikom i kibicom oraz gratulują zwycięzcom. To duże wydarzenie sportu seniorów
przygotowywane jest przez grupę zapaleńców pra-

OBIEKTY SPORTOWE, NA KTÓRYCH
ROZGRYWANO ZAWODY:
- Zalew Mitręga – zawody kajakowe, strzelanie,
przełaje rowerowe;
- stadion „Łazowianki” – biegi, pchnięcie kulą,
tenis ziemny, boule;
- Park Wodnym „Jura” – pływanie;
- hala sportowa „Klaudiusz” – tenis stołowy;
- Zespół Szkół nr 1 w Łazach – tenis ziemny, turniej brydżowy, turniej szachowy;
- boisko sportowe przy ul. Wyzwolenia – tenis
ziemny.

cujących w wolontariacie setki godzin, aby zapewnić
jak najlepszą oprawę zawodów. Wszystko po to, aby
zmagania przebiegały sprawnie i bezpiecznie.

- Zdajemy sobie sprawę, iż Olimpiada to wielkie wyzwanie i staramy się nie zawieść oczekiwań przybyłych
gości – mówią organizatorzy. - Jeżeli wystąpiły jakieś
niedociągnięcia i błędy, serdecznie za nie przepraszamy. Wszystkie uwagi zawsze uważnie analizujemy
i staramy się z nich wyciągnąć wnioski na przyszłość.
Mamy nadzieję, że pozytywne wrażenia, z wielkiego
sportowego Święta Seniorów, wspaniała atmosfera
rywalizacji, możliwość wymiany doświadczeń będą
tym, co na długo zostanie w pamięci uczestników. Do
zobaczenia za rok!
Wyniki Olimpiady 2014 na stronie:
http://www.utw.lazy.pl/

NA KONIEC ZAWODÓW WRĘCZONO:
42 ZŁOTE MEDALE, 39 SREBRNYCH
I 40 BRĄZOWYCH, A TAKŻE INNE
PUCHARY I NAGRODY.

14
OGÓLNOPOLSKI BIULETYN UTW

Bezkonkurencyjni
gliwiczanie
VI Ogólnopolska Olimpiada Sportowa 2014 „Trzeci Wiek na Start”
Opracowanie: Paulina Podwika i Andrzej Zarych
na podstawie materiału dostarczonego przez UTW Gliwice

UTW w Gliwicach jest wyjątkowo
wysportowany. W marcu jego przedstawiciele zajęli drużynowo trecie
miejsce na I Zimowej Senioriadzie
w Rabce, a w maju wygrali VI Ogólnopolską Olimpiadę Sportową 2014
„Trzeci Wiek na Start” w Łazach. Do
letnich konkurencji gliwiczanie przygotowali się wyjątkowo długo i solidnie. Indywidualnie też przywieźli
stamtąd mnóstwo medali.
Reprezentacja UTW Gliwice do VI Olimpiady w Łazach
przygotowywała się przez cały rok. Już od września,
kiedy pogoda sprzyjała, sportowcy trenowali na stadionie przy Zespole Szkół Ceramicznych. Mają też możliwość korzystania z bieżni, boiska do pchnięcia kulą, tras
rowerowych wokół lotniska, pływalni, Miejskich Kortów
Tenisowych i stołów do tenisa stołowego. Zajęcia odbywają się regularnie po 2. godziny tygodniowo, a przed
Olimpiadą nawet po 3 razy w tygodniu. Reprezentantów
wyłoniono na podstawie wyników z treningów. Przygotowywała się duża grupa, było więc w czym wybierać.
Pierwszy nabór do sekcji sportowej w gliwickim UTW
dokonywany jest przez samych studentów, którzy w
kwestionariuszu osobowym wpisują czy są zainteresowani sportem i co robili sportowo w przeszłości. Później
tylko trzeba „szlifować” odkryty diament.

Uniwersytet w Gliwicach ma szczęście, bowiem w jego
szeregi wstąpił utytułowany lekkoatleta, Czesław
Okoński, który jest sportowym filarem uczelni. Jest
on absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego
w Warszawie, był nauczycielem wychowania fizycznego
w szkołach. Obecnie umiejętnie wykorzystuje zdobytą
wiedzę i fachowo przekazuje ją studentom UTW. Ma
kwalifikacje trenera II klasy państwowej w lekkoatletyce.

Wręczenie pucharów olimpijskich,
fot. archiwum UTW Gliwice

Zajęcia odbywają się także na pływalni, gdzie pod okiem
byłej trenerki, jednocześnie studentki UTW Gliwice, Teresy Żylińskiej, sportowcy doskonalą formę i poprawiają
rekordy. Opiekunem, koordynatorem i kapitanem ekipy
olimpijskiej od pięciu lat jest Krystyna Deja. Wszyscy są
wolontariuszami. Ich radością są wyniki olimpijczyków.

- Musimy się pochwalić, że od pięciu lat każda Olimpiada kończy się zdobyciem pucharu w kolorze złotym,
srebrnym lub brązowym – mówi Krystyna Jurczewska-Płońska, prezes gliwickiego UTW. - To duży sukces
wszystkich startujących zawodników i chwała im za
to! Zajęcia sportowe naszego Uniwersytetu cieszą się
ogromnym zainteresowaniem wśród słuchaczy. Oprócz
treningów na pływalni, w sali gimnastycznej połączonej
z siłownią, na boisku sportowym z bieżnią, mogą oni także korzystać z yogi, gimnastyki, Tai-Chi, nordic walking
oraz aerobiku tanecznego. Z tego ostatniego wyłoniła się
grupa baletowa „Szalone Kryśki”. Jak więc widać, dla każdego jest coś miłego, coś dla duszy i ciała w dogodnym
dla siebie czasie.
Poza tym corocznie odbywają się trzydniowe Warsztaty
Zdrowia w Zakopanem. Są one połączone z kąpielami
w wodach termalnych, spacerami nordic walking po do-
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UTW GLIWICE NA
VI OGÓLNOPOLSKIEJ
OLIMPIADZIE SPORTOWEJ 2014
„TRZECI WIEK NA START”
ZŁOCI MEDALIŚCI:

Profesor Jerzy Buzek spotkał się z uczestnikami olimpiady,
fot. archiwum UTW Gliwice

linach, a każdy dzień na nich zaczyna się od gimnastyki
porannej na świeżym powietrzu. Wszystkie te działania
mają poprawić samopoczucie i kondycję fizyczną zawodników, czego owocem są późniejsze medale i puchary.

W ostatniej olimpiadzie sportowej w Łazach brało udział
wiele osób powyżej 70. roku życia. Najstarszym zawodnikiem był Adam Noga z 1938 roku, startujący w biegu
na 60 metrów, natomiast wśród kobiet seniorkami były:
Alicja Sowa z 1941 roku – również bieg na 60 metrów
oraz Bogumiła Romanowicz z 1941 roku – bieg na 200 m.

W punktacji generalnej VI Olimpiady Sportowej w Łazach 2014 UTW Gliwice zdobył Złoty Puchar, na który
złożyły się 24 medale – 10 złotych, 9 srebrnych i 5 brązowych.
Reprezentacja UTW Gliwice brała także udział w I Zimowej Senioriadzie w Rabce, zdobywając tam trzecie miejsce drużynowo. Sportowcy przywieźli stamtąd osiem
medali. Złote medale: Urszula Sitko – slalom gigant, Wojciech Kosiak – bieg na 800 m. Srebrne medale: Katarzyna
Kusiek – slalom gigant, Stanisław Herman – bieg 800 m,
Stanisław Twardysko – bieg 800. Brązowe medale: nordic walking (drużyna), Małgorzata Krzecińska, Michalina
Mazur, Bogumiła Romanowicz.

1. Wiesław Kornicki – pływanie
2. Urszula Sitko – pływanie
3. Daniel Fecica – pływanie
4. Krystyna Fecica – pływanie
5. Lucyna Herman – rowery
6. Krystyna Kałuża – rowery
7. Teresa Żylińska – kajaki
8. Bogumiła Romanowicz – biegi
9. Czesław Okoński – biegi
10. Kazimierz Dąbkowski i Janusz Jóżwicki –
strzelanie (drużyna)
SREBRNI MEDALIŚCI:
1. Stanisław Twardysko – pływanie
2. Janina Bosowska – pływanie
3. Kunegunda Iwańska – biegi
4. Stanislaw Herman – rowery
5. Alicja Sowa – biegi
6. Anna Madaj – tenis stołowy
7. Michalina Mazur – biegi
8. Jacek Kamiński – szachy
9. Zdzisław Krzemiński i Edmunt Gabryś – brydż
BRĄZOWI MEDALIŚCI:
1. Joanna Zogała – pływanie
2. Jacek Karczewski – biegi
3. Adam Noga – biegi
4. Lidia Wieczorek – biegi
5. Krystyna Samborska – tenis ziemny

16
OGÓLNOPOLSKI BIULETYN UTW

UTW w kraju
Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie Rzeszowskim
– Konferencja Jubileuszowa z okazji 30-lecia UTW
Opracowanie:
Danuta Kamieniecka-Przywara – prezes Zarządu

Uczestnicy Konferencji Jubileuszowej, fot. archiwum UTW przy Uniwersytecie Rzeszowskim

Podpisaniem deklaracji przystąpienia do Porozumienia Podkarpackich UTW zakończyła się
jubileuszowa konferencja z okazji 30-lecia Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie
Rzeszowskim. Gościem honorowym wydarzenia
był m.in. minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz.
Spotkanie odbywało 20 maja się w sali koncertowej Wydziału Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Uroczystościom patronowali: rektor UR
i prezydent Miasta Rzeszowa. Wszyscy uczestnicy
gratulowali słuchaczom pięknego jubileuszu.

Uroczystość rozpoczęła się odśpiewaniem hymnu
UTW przez chór „Cantilena”. Następnie Prezes
Zarządu UTW Danuta Kamieniecka-Przywara
przedstawiła multimedialną prezentację z działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku, szczególny
nacisk kładąc na ostatnie 5 lat. Prorektor prof.

Wojciech Walat, po kilku ciepłych słowach do słuchaczy, w imieniu rektora prof. Aleksandra Bobko
wręczył listy gratulacyjne Honorowej Starościnie
i poprzednim Starościnom oraz dyplom nadający
tytuł Honorowego Słuchacza dla prof. dra hab.
Włodzimierza Bonusiaka. Następnie głos zabrał
minister Władysław Kosiniak–Kamysz, posłowie, przedstawiciele władz i inni goście. Wykład
okolicznościowy wygłosił zaś były rektor i opiekun UTW prof. Włodzimierz Bonusiak. Prezes
Ogólnopolskiej Federacji UTW, Wiesława Borczyk,
omówiła sytuację uniwersytetów trzeciego wieku
w kraju oraz aspekty usprawniania ich działalności. Po tym została odczytana deklaracja przestąpienia do Porozumienia Podkarpackich UTW.
Konferencji towarzyszyły wystawy artystyczne
prac autorstwa słuchaczy: malarstwa, fotografii
i rękodzieła artystycznego a w części artystycz-
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nej wystąpił chór UTW z radosnymi piosenkami,
m.in. z „Balladą o Rzeszowie” oraz 3 grupy taneczne złożone ze słuchaczy. Po zakończeniu obrad
goście z podkarpackich uniwersytetów zwiedzali
zabytki Rzeszowa.

Wieczorem przedstawiciele podkarpackich
uniwersytetów trzeciego wieku, w obecności przedstawiciela marszałka województwa
podkarpackiego Waldemara Szumnego, i prezes Federacji UTW, Wiesławy Borczyk, dyskutowali o trudnościach w działalności UTW
i możliwościach współpracy poszczególnych
ośrodków. Całość zakończono podpisaniem deklaracji przystąpienia do Porozumienia Podkarpackich Uniwersytetów Trzeciego Wieku.
W jubileuszowym spotkaniu oprócz ministra
Kosiniaka-Kamysza oraz prezes Federacji UTW
Wiesławy Borczyk organizatorzy gościli także
Elżbietę Łukacijewską, posła do Parlamentu Europejskiego, posłów na Sejm RP: Krystynę Skowrońską i Dariusza Dziadzio. Wojewodę podkarpackiego reprezentowała Elwira Musiałowicz-Czech.
Przybył także Andrzej Dec, przewodniczący Rady
Miasta Rzeszowa, Waldemar Szumny, pełnomocnik marszałka województwa podkarpackiego

Prezes UTW Danuta Kamieniecka-Przywara,
fot. archiwum UTW przy Uniwersytecie Rzeszowskim

Honorowa Starościna UTW Genowefa Kruczek-Kowalska
fot. archiwum UTW przy Uniwersytecie Rzeszowskim

oraz Henryk Wolicki, pełnomocnik ds. Oświaty
Prezydenta Miasta Rzeszowa. Krystynę Lewkowicz, prezes Ogólnopolskiego Porozumienia UTW,
reprezentowała Katarzyna Fernik-Jurek, a władze
uniwersyteckie: prorektor ds. Rozwoju dr hab.
inż. prof. UR Czesław Puchalski, prorektor ds. Studenckich i Kształcenia dr hab. prof. UR Wojciech
Walat, były rektor prof. dr hab. Włodzimierz
Bonusiak, opiekun UTW dr hab. prof. UR Andrzej
Bonusiak oraz dziekan Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego dr hab. prof. UR Ryszard Pęczkowski. Obecni byli również wykładowcy, członkowie
Rady Programowej UTW i pracownicy UR. W spotkaniu uczestniczyła także Honorowa Starościna
UTW Genowefa Kruczek-Kowalska oraz poprzednie starościny: Ludmiła Korga, Zofia Prokop i Teresa Draus. Przybyli też prezesi i przedstawiciele
16 UTW z Podkarpacia: z Gorzyc, Jarosławia, Jasła,
Łańcuta, Mielca, Nowej Dęby, Przemyśla, Przeworska, Rzeszowa (3 delegacje), Sanoka, Stalowej Woli
(2 delegacje), Strzyżowa i Tarnobrzega. Gościliśmy
również dyrektorów i kierowników rzeszowskich
placówek kultury współpracujących z UTW. Media
reprezentowała Telewizja Senioralna z Warszawy.
Obecni byli też członkowie Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Liderzy i słuchacze UTW.
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UTW za granicą
Polski Uniwersytet Trzeciego Wieku „Uścisk dłoni”
w Brześciu na Białorusi
Opracowanie:
Teresa Puńko – Prezes UTW, kontakt: teresa_punko58@mail.ru
Polski Uniwersytet Trzeciego Wieku „Uścisk
dłoni” w Brześciu na Białorusi został założony
w 2011 r. Jego celem – podobnie jak i wielu innych
uniwersytetów, jest stymulowanie rozwoju osobowego oraz sprawności intelektualnej i fizycznej
ludzi starszych poprzez edukację i aktywizację
społeczną słuchaczy.
Ponieważ jesteśmy polskim UTW, to celem głównym naszej działalności jest też odrodzenie
świadomości narodowej, propagowanie języka
polskiego, odrodzenie i rozwój polskiej kultury
w Brześciu.

Nasza placówka jest nastawiona na kształcenie
nie tylko starszych osób polskiego pochodzenia,
ale przyjmuje wszystkich, którzy chcą poszerzać
swoją wiedzę na temat Polski. Obecnie na zajęcia
uczęszcza 60 osób, dla których przygotowaliśmy
bogatą ofertę edukacyjną. Spotkania są ułożone
w blokach tematycznych, a realizowane w formie
wykładów, warsztatów i sesji objazdowych.

Wielkim sukcesem polskiego UTW w Brześciu jest
zorganizowanie trzech międzynarodowych konferencji naukowych w ciągu trzech lat:
1. „Józef Ignacy Kraszewski. Wielki nieznajomy”
(czerwiec 2012);
2. „Bruno Szulc. Wielki artysta z małego Drohobycza” (październik 2012);
3. „Rola dziadków w rodzinie wielopokoleniowej”
(listopad 2013).
W ramach naszego UTW działają koła zainteresowań: Klub Miłośników Polskiej Książki, Kółko
Rękodzieła, Klub Filmu Polskiego i Сhór. Od 3 lat
odbywają się także lekcje języka polskiego i kultury polskiej. Na szczególną uwagę zasługuje cykl
zajęć poświęconych życiu i twórczości Adama
Mickiewicza, malarstwu Jana Matejki, dynastii

Między kwietniem
a grudniem 2012 roku
zorganizowaliśmy
wielką ekspedycję badawczo-folklorystyczną
wzdłuż granicy białorusko-polskiej (...).
W ten sposób chcieliśmy poznać historię
naszego regionu.
Piastów i Jagiellonów oraz świętom i obyczajom
polskim.

Między kwietniem a grudniem 2012 roku zorganizowaliśmy wielką ekspedycję badawczo-folklorystyczną wzdłuż granicy białorusko-polskiej. Po
drodze spotykaliśmy starszych ludzi, którzy recytowali nam wiersze, śpiewali dawne pieśni oraz
dzielili się wspomnieniami ze swojej młodości.
W ten sposób chcieliśmy poznać historię naszego
regionu. Wykonaliśmy wiele nagrań oraz zapisów
dawnych tekstów pieśni ludowych. Planujemy
kontynuację tego programu. Tym razem chcemy
dokumentować na wideo pieśni polskie z różnych
rejonów obwodu Brzeskiego .
Nasz polski UTW przygotowywał i uczestniczy
również w akcjach pomocy charytatywnej. Były
to wyjazdy do Domu Dziecka w Kobryniu.

Na zaproszenie Mokotowskiego Uniwersytetu
Trzeciego Wieku w Warszawie niektórzy członkowie „Uścisku dłoni” mają możliwość uczestniczyć w „Letnim Uniwersytecie”, który odbywa się
w sierpniu w Drohiczynie. Także dzięki Mokotowskiemu UTW braliśmy udział w konferencji wy-
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jazdowej w Wilnie, Rydze i Tallinie, zwiedziliśmy
Wrocław i Nowy Sącz. Mile wspominamy spotkanie z panią Wiesławą Borczyk, prezes Sądeckiego
Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Ogólnopolskiej
Federacji Stowarzyszeń UTW.

Prowadzimy także prace na rzecz całego środowiska polskiego. W roku akademickim 2013/2014
zorganizowaliśmy spotkania opłatkowe i wielkanocne, imprezę integracyjną „Kobieta i wiosna”
oraz różnego rodzaju akademie i uroczystości
okolicznościowe. Braliśmy również udział w pracach porządkowych w miejscach pamięci narodowej i na polskich cmentarzach.
Od 2013 r. jesteśmy członkami „Ogólnopolskiego
Porozumienia Uniwersytetów Trzeciego Wieku”.
Dzięki temu braliśmy udział w Ogólnopolskiej
Konferencji „UTW wobec wyzwań polityki senioralnej”, która 16 grudnia 2013 roku odbyła się
w Sali Kolumnowej w Sejmie.

Oczywiście, jak każda placówka, mamy swoje
problemy. Działalność oświatową prowadzimy
w lokalach Polskiej Szkoły Społecznej im. I. Domeyki w Brześciu. Jest nam tam ciasno. Niejednokrotnie składaliśmy wnioski do fundacji polonijnych o dofinansowanie naszych struktur, lecz
niestety bezskutecznie. Zależy nam na własnym
lokalu oraz pokryciu choćby części kosztów jego
utrzymania i wynagrodzeń prowadzących zajęcia.
Prelegentami w naszym UTW są wykładowcy
wyższych uczelni w Brześciu i pracownicy szpitali
Brzeskich. Obecnie prowadzą zajęcia w ramach
wolontariatu.

Mam nadzieję, że praca
polskiego UTW „Uścisk
dłoni” w Brześciu, własnym wysiłkiem i przy
możliwej pomocy z Polski, pozwoli nam aktywizować i zintegrować
starsze polskie pokolenia, przywrócić wysoką
pozycję społeczną seniora, jako głowy rodziny i ostoję tradycji.

W ramach naszego
UTW działają koła
zainteresowań: Klub
Miłośników Polskiej
Książki, Kółko Rękodzieła, Klub Filmu Polskiego i Сhór. Od 3 lat
odbywają się także
lekcje języka polskiego
i kultury polskiej.
Bardzo pozytywnym momentem w naszej działalności było nawiązanie kontaktów z UTW Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II
w Białej Podlaskiej. 8 marca 2013 r. byliśmy tam
na inauguracji nowego roku akademickiego, a pod
koniec czerwca 2014 r. dwanaście osób z naszego
UTW pojedzie na zakończenie roku akademickiego.

Od października tego roku planujemy rozpoczęcie
mocnej współpracy z UTW w Białej Podlaskiej,
który działa jako jednostka organizacyjna uczelni.
Otrzymaliśmy od nich propozycję wymiany kadry
naukowej oraz odbycia studiów pierwszego stopnia na kierunku Zdrowie Publiczne dla słuchaczy
naszego UTW. Mamy nadzieję że uda się nam kontynuować tę dobrze zapowiadającą się działalność
i będą wspólne projekty, konferencje oraz spotkania. Planujemy również współdziałanie z Siedleckim Uniwersytetem Trzeciego Wieku i Klubem
Seniora „Srebrny włos” w Terespolu. Jesteśmy
placówką istniejącą dopiero kilka lat, dlatego też
ważniejsze są dla nas kontakty z instytucjami
i placówkami edukacyjnymi w Białorusi i Polsce.
Mam nadzieję, że praca polskiego UTW „Uścisk
dłoni” w Brześciu, własnym wysiłkiem i przy
możliwej pomocy z Polski, pozwoli nam aktywizować i zintegrować starsze polskie pokolenia, przywrócić wysoką pozycję społeczną seniora, jako
głowy rodziny i ostoję tradycji. Niewątpliwie da to
możliwość wzmocnienia więzi z krajem. Wiedza
przekazana przez UTW będzie służyła kultywowaniu dobrych tradycji w rodzinach, przekażemy
ją przyjaciołom, sąsiadom. To przyczyni się do
budowania otwartych dobrych relacji pomiędzy
Polakami z Brześcia i obwodu brzeskiego ze społecznością kraju naszego zamieszkania.
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Aktywni seniorzy ważni dla Polski
Minister Kosiniak-Kamysz docenia rolę UTW
Opracowanie: Agnieszka Grybel-Szuber

To było wielkie święto seniorów. 14 i 15 czerwca w Krakowie w ramach obchodów
Światowego Dnia Praw Osób Starszych, odbyły się I Ogólnopolskie Senioralia. Pierwszy dzień wydarzenia został poświęcony dyskusjom o sprawach ważnych dla osób
starszych. W Filharmonii Krakowskiej spotkali się przedstawiciele świata nauki,
polityki oraz ponad 50 Uniwersytetów Trzeciego Wieku na I Małopolskim Kongresie
Uniwersytetów Trzeciego Wieku.
ślił. Minister dziękował osobom
starszym za ich aktywny udział
w tworzeniu polskiej polityki
senioralnej. – Bez was nie byłoby
departamentu polityki senioralnej w naszym kraju, rządowego
programu ASOS, nie byłoby
strategii rządu na lata 20142020 dotyczącej spraw seniorów
– dodał. Zaznaczył również, że
wnioski z dyskusji panelowych
będą wyznaczać kierunki działania w gminach, powiatach, województwach i w całym kraju.

Wiesława Borczyk, prezes Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego
Wieku, apelowała do władz
uczelni wyższych w Małopolsce o tworzenie uniwersytetów trzeciego wieku tam, gdzie jeszcze ich nie ma: - Jeżeli są listy rezerwowe przy zapisach do uniwersytetów
trzeciego wieku, to daje do myślenia. A z drugiej strony
niż demograficzny powoduje, że uczelnie zaczynają
mieć problem z naborem młodych studentów. Wiesława Borczyk zaapelowała także do ministra szkolnictwa
wyższego, aby – wzorem krajów Europy Zachodniej –
wprowadził do ustawy zapisy o udostępnianiu uczelni
wyższych dla starszych studentów. Podkreślała, że UTW
mogą działać także w małych miejscowościach, gdzie
zajmują się nimi głównie organizacje pozarządowe.

Podsumowanie Kongresu. Od lewej: poseł Elżbieta Achinger, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy
i Polityki Społecznej Małgorzata Marcińska, przedstawiciel Stowarzyszenia MANKO Andrzej Skrzyński,
Prezes Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW Wiesława Borczyk, fot. T. Legutko

Kongres zgromadził seniorów nie tylko z Krakowa
i Małopolski, ale też z województw śląskiego, podkarpackiego czy świętokrzyskiego oraz polskiego UTW
w Wiedniu.

- Polska potrzebuje aktywnych seniorów – mówił do
zgromadzonych minister pracy i polityki społecznej
Władysław Kosiniak-Kamysz podczas uroczystego otwarcia debat kongresowych. – Seniorzy muszą się wpisać w strategię Polski i państwo musi pamiętać o tym
w wymiarze społecznym, rynku pracy, zdrowotnym, ale
też w wymiarze kulturalnym i edukacyjnym – podkre-

Seniorów przywitali także: Marek
Sowa – marszałek Małopolski,
Elżbieta Achinger – poseł na Sejm
RP i Piotr Mochnaczewski – rektor Małopolskiej Wyższej Szkoły
im. Józefa Dietla w Krakowie.
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Kongres rozpoczął się od wykładów wprowadzających
dr Marzeny Brezy – dyrektor Departamentu Polityki
Senioralnej w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej i dr Jolanty Perek-Białas – wiceprzewodniczącej
Rady ds. Polityki Senioralnej. Przedstawione zostały
założenia oraz wyzwania stojące przed polską polityką
senioralną w latach 2014-2020. Dyskusje panelowe
skupiły się wokół czterech tematów: wolontariat seniorów, aktywność społeczna promująca łączenie pokoleń,
zdrowie, system pomocy społecznej i projektowanie
usług wobec zmian demograficznych. Uczestniczyli
w nich przedstawiciele różnych środowisk – uniwersytetów trzeciego wieku, krakowskich uczelni wyższych,
samorządu wojewódzkiego, ośrodków pomocy społecznej i stowarzyszeń, a także lekarze, prawnicy i posłowie
zaangażowani w sprawy osób starszych.
Wiele emocji budziły rozmowy dotyczące ochrony
zdrowia. Głośnymi brawami została przyjęta propozycja zniesienia limitów wieku na badania profilaktyczne
w kierunku chorób zagrażających seniorom. Eksperci
podkreślali potrzebę zwiększenia liczby placówek
geriatrycznych i lekarzy geriatrów, domagali się realizowania przyjętego przez rząd Narodowego Programu
Ochrony Zdrowia Psychicznego do 2020 r., mówili
o dużym znaczeniu kampanii informacyjnych na temat
leczenia chorób podeszłego wieku, propagujących
zdrowy i aktywny styl życia czy upowszechniających
znajomość praw pacjenta. Uczestnicy dyskusji o wolontariacie rekomendowali m.in. upowszechnianie
„banków czasu” – bazy danych o wolontariuszach, ich
kompetencjach i dyspozycyjności; organizowanie szkoleń dla tych osób, które chciałyby zostać wolontariuszami, a także promowanie wolontariatu seniorów w instytucjach publicznych. Odwrócenie piramidy wieku
oznacza nowe wyzwania dla systemu pomocy społecznej i rynku pracy. Konieczne jest rozwijanie „srebrnej
gospodarki” - produktów i usług dla seniorów, nowych
zawodów takich jak: opiekun medyczny, animator
zajęć, asystent, terapeuta osoby starszej. Seniorzy i ich
opiekunowie oczekują większej pomocy – szkoleń, konsultacji, wsparcia psychologicznego i prawnego, terapii
grupowych i indywidualnych, wreszcie szerszej oferty
usług pielęgnacyjnych i rehabilitacyjnych świadczonych
w ich domach.

Szukano też odpowiedzi na pytanie: jak łączyć pokolenia i przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu? Padały
przykłady międzypokoleniowych osiedli mieszkaniowych, które można spotkać np. w Austrii. Liderzy organizacji seniorskich zwracali również uwagę na problem,
który utrudnia osobom starszym uczestnictwo w życiu
społecznym, jakim jest brak refundacji kosztów podróży i noclegów dla uczestników konferencji i szkoleń organizowanych przez instytucje publiczne. Apelowali do
władz samorządowych o pomoc w przygotowywaniu

ofert do konkursów grantowych, planowaniu projektów
i ich realizacji – tak, aby organizacje seniorskie mogły
rozwijać swoją działalność.
Rekomendacje i postulaty zebrane podczas I Małopolskiego Kongresu Uniwersytetów Trzeciego Wieku mają
pomóc w wyznaczaniu kierunków polityki senioralnej
na szczeblu centralnym i regionalnym. Ich realizacja
mogłaby znacznie poprawić zdrowie i komfort życia
seniorów, umożliwić im integrację w środowisku własnym oraz międzypokoleniową, a jednocześnie pozwoliłaby lepiej wykorzystywać ogromny potencjał społeczny osób starszych.

Wystąpienie Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława
Kosiniaka-Kamysza, , fot. T. Legutko

Zwieńczeniem całodniowych dyskusji w Filharmonii
Krakowskiej było przyjęcie „Deklaracji Krakowskiej”.
Dokument wyraża poparcie dla organizacji II Kongresu
Uniwersytetów Trzeciego Wieku w przyszłym roku,
kiedy obchodzone będzie 40-lecie ruchu UTW w Polsce.
Kongres zaplanowano na 23 marca 2015 r. w Pałacu
Kultury i Nauki w Warszawie. W imieniu organizatorów, uczestników i partnerów „Deklarację Krakowską”
podpisali: Wiesława Borczyk prezes Ogólnopolskiej
Federacji Stowarzyszeń UTW, poseł Elżbieta Achinger
i Andrzej Skrzyński, przedstawiciel Stowarzyszenia
MANKO i czasopisma „Głos Seniora”.
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Poszli z kijami
II Marsz Nordic Walking
Opracowanie: Artur Duda

19 maja słuchacze UTW w całym kraju wyruszyli w trasę z kijami – tak
wyszedł na ulice miast i wsi całego kraju II Marsz „Nordic Walking Studentów UTW 2014”. W wydarzeniu uczestniczyło tysiące osób. Wszyscy
wyruszyli o tej samej porze.
W ten sposób 19 maja o godz. 11 słuchacze uniwersytetów trzeciego Wieku wyruszyli w 5-kilometrowy
marsz. Szli w swoich środowiskach. Połączyła ich chęć
przeżycia czegoś niezwykłego i niezapomnianego.
Łącznie w II Marszu Nordic Walking wzięło udział
2769. studentów z 92. uniwersytetów. W akcję włączył
się także UTW Niemenczyna na Litwie, gdzie na 5. km
trasę wyruszyły 22. osoby.

Wydarzeniu towarzyszyła wyjątkowa atmosfera, poczucie wspólnoty, a nade wszystko ruch na świeżym
powietrzu w otoczeniu przyrody. Sprawność fizyczna
była mniej wymagana, bo liczyła się radość uczestników i uśmiechy na ich twarzach. Tak bowiem działa
nordic walking – zrzeszając ludzi, pozwalając im być
zadowolonym i zdrowszym. Dzięki chodzeniu seniorzy
bezsprzecznie zyskują lepsze samopoczucie i sylwetkę.

Uczestnicy II Marszu Nordic Walking w Nowym Sącz,
fot. archiwum Sądecki UTW

Dzięki takiemu rozłożeniu po wielu ośrodkach w Polsce
akcja mogła dotrzeć do maksymalnie szerokiego grona
odbiorców, a słuchacze UTW zintegrowali swoje działania nie tylko lokalnie, ale w skali całego kraju. Celem
wydarzenia było zachęcanie seniorów do aktywności
sportowej, integracja środowiska studenckiego i promocja czynnego spędzania wolnego czasu:

Uczestnicy II Marszu Nordic Walking w Nowym Sącz,
fot. archiwum Sądecki UTW

Głównym organizatorem i pomysłodawcą Marszu było
Stowarzyszenie „Akademia Złotego Wieku” – Uniwersytet Trzeciego Wieku w Wejherowie, które współpracowało z Polską Federacją Nordic Walking oraz
Akademią Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku.
Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Władysław
Kosiniak-Kamysz, minister pracy i polityki społecznej.
W przyszłym roku do akcji chcą dołączyć seniorzy zza
wschodniej granicy.
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INFORMACJE O DZIAŁANIACH OGÓLNOPOLSKIEJ FEDERACJI STOWARZYSZEŃ UTW

ZAKOŃCZENIE REALIZACJI PROJEKTU
„REGIONALNE CENTRUM WSPARCIA
UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU”
Opracowanie: Daniel Jachimowicz
30 czerwca 2014 r. zakończyła się realizacja projektu
„Regionalne Centrum Wsparcia Uniwersytetów Trzeciego Wieku” wdrażanego od lipca 2012 r. przez Ogólnopolską Federację Stowarzyszeń UTW w partnerstwie
z Fundacją Rozwoju Ziem Górskich. W ramach tego
przedsięwzięcia, współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego, stworzono i wdrożono system kompleksowego
wsparcia informacyjno-doradczo-edukacyjnego dla
UTW działających w formie stowarzyszenia lub fundacji i posiadających siedzibę na terenie województwa
małopolskiego, śląskiego lub podkarpackiego oraz dla
osób fizycznych zainteresowanych założeniem i prowadzeniem UTW.
W ramach projektu m.in.:

a) odbyły się 4 edycje warsztatów „Akademia Lidera
UTW”, które ukończyło łącznie 48. uczestników;
b) zrealizowano 704 godziny efektywnego, indywidualnego doradztwa, podczas których ponad 100. beneficjentów skorzystało łącznie z ponad 500. porad;
c) drogą mailową i telefoniczną udzielono ok. 1300.
informacji przydatnych w prowadzeniu uniwersytetu
trzeciego wieku;
d) zorganizowano trzy regionalne fora uniwersytetów
trzeciego wieku w województwach: małopolskim śląskim i podkarpackim, w których uczestniczyło łącznie
ponad 200 osób.

Uwzględniając stale rosnącą liczbę uniwersytetów trzeciego wieku i związane z tym coraz większe potrzeby
dostępu do profesjonalnej informacji i wiedzy niezbędnych w prowadzeniu UTW, Federacja – pomimo zakończenia realizacji projektu – zamierza kontynuować
wsparcie liderów UTW w tym zakresie m.in. w ramach
innych realizowanych przedsięwzięć.

zem możemy więcej” dofinansowanego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO). Projekt
obejmować będzie pakiet działań informacyjno-edukacyjno-doradczych skierowanych do uniwersytetów
trzeciego wieku ze szczególnym uwzględnieniem ich
liderów tj. prezesów, członków zarządów, kierowników,
koordynatorów.
W projekcie przewidziano m.in.:

1) aktualizację i upowszechnienie publikacji „Standardy
działania UTW w Polsce” w środowisku uniwersytetów
trzeciego wieku na terenie kraju;
2) wdrożenie standardów działania w grupie kolejnych
10. UTW w Polsce wraz z przeprowadzeniem procedury weryfikacji ich spełniania;
3) organizację i przeprowadzenie cyklu szkoleniowo-doradczego pn. „Akademia Dobrych Projektów”;
4) współorganizację Forum III Wieku 2014 – konferencji towarzyszącej Forum Ekonomicznemu w Krynicy
Zdroju z udziałem przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na Ukrainie.

Szczegółowe informacje o realizowanym przedsięwzięciu będą wkrótce dostępne na stronie internetowej
Federacji www.federacjautw.pl

...........................................................
NOWE ZASADY OPŁACANIA
SKŁADEK CZŁONKOWSKICH
Opracowanie: Paulina Podwika
Walne Zebranie Federacji UTW obradujące 11 kwietnia 2014 r. w Świętochłowicach podjęło uchwałę nr 8/
WZ/2014 w sprawie zmiany wysokości składki członkowskiej, którą zobowiązani są uiszczać członkowie
zwyczajni Federacji. Od 30 czerwca 2014 r. składka
członkowska wynosi:

Opracowanie: Daniel Jachimowicz

a) dla UTW liczących do 100 członków – 6 zł rocznie od
jednego członka;
b) dla UTW liczących od 101-300 członków – 4,8 zł
rocznie od jednego członka;
c) dla UTW liczących od 301-500 członków – 3,6 zł
rocznie od jednego członka;
d) dla UTW liczących powyżej 501 członków – 2,4 zł
rocznie od jednego członka.

1 lipca 2014 r. Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń
UTW rozpoczyna realizację nowego projektu pt. „Ra-

na dzień 30 czerwca danego roku obliczamy składkę
za II półrocze: liczba słuchaczy x 1/2 stawki rocznej

...........................................................
„RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!”– NOWY PROJEKT
W RAMACH PROGRAMU FUNDUSZ INICJATYW
OBYWATELSKICH

Zasady obliczania i uiszczania składek są następujące:
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od każdego słuchacza; na 31 grudnia – podajemy stan
słuchaczy i składkę obliczamy za I półrocze kolejnego
roku wg powyższego wzoru.

Składkę za I półrocze należy uiścić do 31 stycznia;
składkę za II półrocze należy uiścić do 31 lipca. Można
także opłacić składkę jednorazowo – do 31 stycznia –
za cały rok.
Regulamin opłacania składek członkowskich oraz numer konta bankowego Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW znajduje się na stronie internetowej
Federacji w zakładce „Dokumenty do pobrania”.

...........................................................
AKADEMIA LIDERA UTW
– CYKL SZKOLENIOWO-DORADCZY
DLA LIDERÓW UNIWERSYTETÓW
TRZECIEGO WIEKU W POLSCE
Opracowanie: Daniel Jachimowicz
Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów
Trzeciego Wieku od 1 marca 2014 r. do 31 grudnia
2014 r. realizuje projekt pn.: „Uniwersytety Trzeciego
Wieku – nowoczesne, skuteczne, profesjonalne” dofinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki
Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz
Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 20142020.

Jednym z istotnych, merytorycznych zadań zrealizowanych w ramach tego przedsięwzięcia był cykl warsztatów dedykowanych liderom uniwersytetów trzeciego
wieku w Polsce pod nazwą „Akademia Lidera UTW”.
Warsztaty odbyły się w Ryni nad Zalewem Zegrzyńskim (1 edycja), 26-28 maja 2014 r. oraz w Starym Sączu (dwie edycje), 2-4 czerwca 2014 r. i 16-18 czerwca
2014 r.
W zajęciach wzięło udział łącznie 45 osób reprezentujących 20 uniwersytetów trzeciego wieku w Polsce.
Zajęcia dały możliwość zapoznania się z wieloma zagadnieniami w obszarze szeroko rozumianego zarządzania uniwersytetem trzeciego wieku ze szczególnym
uwzględnieniem aspektów prawnych oraz związanych
z pozyskiwaniem środków na działalność organizacji.
Poruszana problematyka spotkała się z bardzo dużym
zainteresowaniem uczestników, którzy aktywnie brali
udział w proponowanych ćwiczeniach oraz zadawali
wiele merytorycznych pytań.
W związku z bardzo dużym zainteresowaniem tego
typu ofertą szkoleniową Ogólnopolska Federacja
Stowarzyszeń UTW planuje organizowanie kolejnych
edycji Akademii Lidera UTW.

...........................................................

ABC LIDERA UTW – w pytaniach i odpowiedziach
Opracowanie: Wojciech Nalepa
Poniżej przedstawiamy pytania, które często pojawiały
się podczas szkoleń w ramach cyklu „Akademia Lidera
UTW”, a także w trakcie indywidualnego doradztwa.
Udzielone odpowiedzi mają charakter ogólny – osoby
zainteresowane uzyskaniem szczegółowych, indywidualnych konsultacji w tym zakresie zapraszamy do
korzystania z bezpłatnego doradztwa w ramach Punktu
Konsultacyjno-Doradczego oraz szkoleń organizowanych przez Ogólnopolską Federację Stowarzyszeń UTW.
1. Czy w stowarzyszeniu UTW można zatrudnić
członka zarządu np. na stanowisku koordynatora
projektu.

Zgodnie z uregulowaniem art. 2 ustawy Prawo o stowarzyszeniach: stowarzyszenie opiera swoją działalność
na pracy społecznej członków; do prowadzenia swych
spraw może zatrudniać pracowników. Powyższy zapis
oznacza, iż w stowarzyszeniu UTW członkowie zarządu
są zobowiązani do wykonywania społecznie tych czynności, które są bezpośrednio związane z faktem członkostwa w zarządzie. Oznacza to, że żaden z członków
organu zarządzającego nie może być zatrudniony na
stanowisku „członka zarządu” (prezesa, wiceprezesa,
sekretarza, skarbnika itp.). Takie czynności, jak w szczególności: reprezentowanie stowarzyszenia, zawieranie
umów, podpisywanie pism, opracowanie planów działania czy też preliminarzy wydatków, powinny być przez
członków zarządu wykonywane nieodpłatnie – społecznie. Czynności, które członkowie wykonują bezpośrednio w związku z faktem zasiadania w organie należy
odróżnić od tych czynności, które takiego związku nie
mają. Nie ma więc przeszkód prawnych, by zatrudnić
członka zarządu stowarzyszenia UTW na stanowisku
koordynatora projektu, wykładowcy czy prowadzącego
warsztaty. Są to czynności, które nie są związane z zasiadaniem przez daną osobę w organie zarządzającym,
w związku z tym za ich wykonanie osoba taka może
otrzymywać wynagrodzenie. Należy zwrócić uwagę, iż
w statutach (regulaminach wewnętrznych) zdarzają
się zapisy wprost zakazujące zatrudniania członków
organów. W takim przypadku zawarcie jakiejkolwiek
umowy odpłatnej z taką osobą (w tym umowy o koordynację projektu) będzie możliwe dopiero po dokonaniu stosownej zmiany statutu (regulaminu wewnętrznego). Warto również podkreślić, iż przed zawarciem
umowy odpłatnej z członkiem zarządu koniecznie
trzeba zweryfikować, czy przedmiot umowy nie zawiera się w ustalonym wewnętrznie zakresie obowiązków
danej osoby jako członka organu zarządczego.
2. Czy członek zarządu może być wolontariuszem
w stowarzyszeniu UTW?
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WARTO WIEDZIEĆ
WAŻNA ZMIANA DLA
PRACUJĄCYCH SENIORÓW
Od 1 czerwca 2014 roku zwiększyły się o 1,9%
w stosunku do poprzedniego kwartału kwoty
przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu emerytury.
Osiągnięcie przychodu, który nie przekracza
2.726,80 zł miesięcznie nie powoduje
zmniejszenia emerytury.
Osiągnięcie przychodu w przedziale: od
2.726,80 zł do 5.063,90 zł miesięcznie powoduje
zmniejszenie emerytury o kwotę przekroczenia,
jednak nie więcej niż o 557,91 zł miesięcznie.
Osiągnięcie przychodu przekraczającego
5.063,90 zł miesięcznie powoduje zawieszenie
emerytury.
Więcej na stronie: www.zus.pl
ASOS 2014 – ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
14 kwietnia 2014 r. ogłoszono wyniki otwartego konkursu ofert w ramach Rządowego
Programu na rzecz Aktywności Społecznej
Osób Starszych na lata 2014-2020 – edycja
2014. W odpowiedzi na ogłoszenie konkursu
wpłynęły łącznie 2433 oferty, o 37% więcej niż
w roku ubiegłym (1770 ofert). Dofinansowanie
przyznane zostało ok. 500. projektom (ok. 20%
wszystkich ofert).
Budżet konkursu w roku 2014 wynosił 40
milionów złotych podzielonych w następujący
sposób: Priorytet I. Edukacja osób starszych –
30% środków, Priorytet II. Aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz- i międzypokoleniową – 40% środków. Priorytet III.
Partycypacja społeczna osób starszych – 15%
środków, Priorytet IV. Usługi społeczne dla osób
starszych – 15% środków.
Największa liczba projektów została zgłoszona przez organizacje pozarządowe z terenu
województwa mazowieckiego, małopolskiego
i dolnośląskiego – natomiast najmniej ofert
złożyły organizacje z województwa opolskiego,
lubuskiego oraz świętokrzyskiego.
Więcej informacji dostępnych jest na stronie
www.senior.gov.pl.

TAK. Zgodnie z przepisem art. 42 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie członek
stowarzyszenia może również wykonywać świadczenia
jako wolontariusz na rzecz stowarzyszenia, którego jest
członkiem. Warto jednak pamiętać, aby – podobnie jak
przy umowach odpłatnych – rozgraniczyć te czynności,
które dana osoba wykonuje jako członek zarządu i te,
które wykonuje jako wolontariusz (np. koordynator
projektu).
3. Czy stowarzyszenie UTW może ubiegać się o status organizacji pożytku publicznego?

TAK. Stowarzyszenie uniwersytet trzeciego wieku, aby
uzyskać status pożytku publicznego, powinno w szczególności spełnić następujące warunki:

−− prowadzić działalność pożytku publicznego w rozumieniu przepisu art. 4 ust. 1 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (np.: działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym);
−− prowadzić działalność pożytku publicznego na rzecz
ogółu społeczności lub określonej grupy podmiotów,
pod warunkiem, że grupa ta jest wyodrębniona ze
względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub
materialną w stosunku do społeczeństwa;
−− udokumentować nieprzerwaną działalność pożytku
publicznego przez okres co najmniej dwóch lat;
−− dostosować statut do wymogów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
−− dokonać stosownego zgłoszenia i uzyskać wpis
w KRS.
4. Czy wraz z wnioskiem o utworzenie stowarzyszenia UTW można złożyć wniosek o wpis do rejestru
organizacji pożytku publicznego?

NIE. Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie status organizacji pożytku publicznego mogą uzyskać te organizacje, które są w stanie
udokumentować nieprzerwaną działalność pożytku
publicznego przez okres co najmniej dwóch lat. Składając wniosek o wpis stowarzyszenia UTW do Krajowego
Rejestru Sądowego, komitet założycielski – co do zasady – nie jest w stanie spełnić powyższego warunku.
5. Czy każda zmiana personalna w organach wewnętrznych stowarzyszenia UTW podlega zgłoszeniu do Krajowego Rejestru Sądowego?

Każda zmiana personalna w zarządzie lub komisji
rewizyjnej – a więc obligatoryjnych organach stowarzyszeń UTW – powinna być zgłoszona do KRS. Natomiast
w przypadku zmian personalnych w organach doradczo-pomocniczych (np. rada naukowo-programowa,
sąd koleżeński) zgłoszenia się nie dokonuje, gdyż organy te nie podlegają w ogóle wpisowi do wymienionego
rejestru.

VI Ogólnopolska Olimpiada Sportowa 2014 „TRZECI WIEK NA START”
Łazy, 24 maja 2014 r.

ŚLĄSKIE FORUM UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU
Świętochłowice, 11 kwietnia 2014 r.

ŚLĄSKIE FORUM UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU
Świętochłowice, 11 kwietnia 2014 r.

II MARSZ „NORDIC WALKING STUDENTÓW UTW 2014”
Nowy Sącz, 19 maja 2014 r.

