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Szanowni Państwo,
Idea edukacji ustawicznej, która szczególnego znaczenia
nabiera współcześnie, nierozerwalnie łączy się z formą
kształcenia osób w wieku senioralnym w oparciu o uniwersytety trzeciego wieku (UTW), podwaliny których stworzył
Pierre Vellas w 1973 roku w Tuluzie. Seniorom nie obce
jest przesłanie „człowiek uczy się przez całe życie”. UTW
umożliwiają osobom starszym realizację wielu potrzeb
i dostarczają seniorom pozytywnych wzorców w zakresie
funkcjonowania społecznego, poznawczo-intelektualnego
oraz duchowego.
Zdaniem niektórych naukowców istotnym zadaniem UTW
jest podniesienie poziomu samooceny „pokolenia trzeciego
wymiaru”, jego społecznej reintegracji oraz budowanie poczucia elitarności, wynikającej z przynależności do wspólnoty uniwersyteckiej.
Treści programowe w UTW mają charakter interdyscyplinarny i realizowane są w różnych formach organizacji
pracy dydaktycznej takich jak np.: wykłady, zajęcia fakultatywne, seminaria, konwersatoria, warsztaty oraz lektoraty i zajęcia rekreacyjne, które wychodzą naprzeciw oczekiwaniom słuchaczy, umożliwiają tym samym utrzymanie
ich wielowymiarowej sprawności oraz niejednokrotnie
nabycie nowych umiejętności, w tym także mających istotne znaczenie ze społecznego punktu widzenia (np. miękkie kompetencje typu komunikacja interpersonalna) oraz
w zakresie aktywności czasu wolnego.
W dobie społeczeństwa wiedzy, w której najwyższą wartością staje się wykształcona jednostka działania na rzecz
budowania kapitału intelektualnego w oparciu o UTW są
ważnym wyznacznikiem poziomu stopnia podmiotowości
człowieka.
Edukacja w oparciu o UTW to przede wszystkim możliwość
zachowania pełnej sprawności życiowej w wieku senioralnym.
Istotnym elementem działalności UTW jest oddziaływanie społeczne w środowisku lokalnym i regionalnym, często we współpracy z wieloma partnerami. Piszemy o tym
w nin. Biuletynie i polecamy relacje z konferencji, spotkań,
rajdów, wyjazdów edukacyjnych i innych wydarzeń o wymiarze krajowym i międzynarodowym, które świadczą
o ogromnym potencjale środowiska UTW.
Warto przeczytać także o szkoleniach liderów seniorskich
organizacji pozarządowych, jakie odbywają się na Sądecczyźnie, jak również „ABC finansów seniora”, aby bezpiecznie podejmować decyzje związane z korzystaniem
nowoczesnych technologii w bankach i instytucjach finansowych.
Informujemy o ramowym programie X Forum III Wieku,
konferencji towarzyszącej XXVIII Forum Ekonomicznemu w Krynicy-Zdroju i Nowym Sączu, która odbędzie się
w dniach od 5 do 8 września br.
Wszystkim Słuchaczom UTW życzymy miłych wakacji
i wspaniałego odpoczynku.
Wiesława Borczyk
Redaktor Naczelny
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Wielkopolskie Forum Uniwersytetów trzeciego Wieku. Forum Bezpiecznego Seniora, fot. Katarzyna Borczyk

Wielkopolskie Forum
Uniwersytetów Trzeciego Wieku.
Forum Bezpiecznego Seniora
W salach Zamku w Rydzynie k. Leszna odbyło się 20 kwietnia br. Wielkopolskie Forum Uniwersytetów Trzeciego Wieku – Forum Bezpiecznego Seniora.

Organizatorzy i uczestnicy Forum
Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Lesznie
we współpracy z Ogólnopolską Federacją Stowarzyszeń
Uniwersytetów Trzeciego Wieku – organizatorzy Forum
– zaprosili liderów UTW oraz organizacji seniorskich
i gminnych rad seniorów z województwa wielkopolskiego. Wśród gości byli również liderzy UTW z województwa dolnośląskiego, śląskiego, opolskiego, łódzkiego,
podkarpackiego oraz małopolskiego.
Tematyka konferencji dotyczyła obecnej sytuacji i przyszłości funkcjonowania Uniwersytetów Trzeciego Wie-

ku w Wielkopolsce, współpracy UTW z uczelniami wyższymi i środowiskiem akademickim, z samorządem
regionalnym i lokalnym jak również polityki senioralnej,
srebrnej gospodarki i szeroko rozumianego bezpieczeństwa osób starszych.
W imieniu organizatorów Maria Zielony, prezes UTW
w Lesznie oraz Wiesława Borczyk, prezes Ogólnopolskiej
Federacji Stowarzyszeń UTW przywitały licznie zgromadzonych uczestników i gości. Na wstępie konferencji
zabrali głos goście honorowi: Zofia Szalczyk, Przewodnicząca Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, Łukasz Borowiak, Prezydent Miasta Leszna, prof. dr hab. Aleksander
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Mikołajczak, Prorektor ds. nauki i rozwoju Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej w Lesznie. Miejską Radę Seniorów w Poznaniu reprezentował Henryk Marciniak.
W Forum uczestniczyli także współpracownicy Federacji UTW: Daniel Jachimowicz, pełnomocnik Zarządu
oraz Katarzyna Borczyk, radca prawny.
Informację o działalności Samorządu Województwa
Wielkopolskiego na rzecz seniorów przedstawiła Jolanta Kucharzak, Wicedyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu.

O konsolidacji, integracji i wsparciu UTW

Prezentując potencjał UTW w kraju Wiesława Borczyk
podkreśliła znaczenie konsolidacji środowiska UTW
w wymiarze regionalnym, we współpracy z samorządem, uczelniami wyższymi i podmiotami gospodarczymi. Podziękowała liderom UTW za zaangażowanie
i wkład pracy w tworzeniu i prowadzeniu UTW, obywatelskich uczelni dla osób starszych.
Słowa szacunku i wyrazy uznania chcę przekazać liderom
wszystkich wielkopolskich UTW, a szczególnie Marii Zielony, prezes UTW w Lesznie, który był w gronie założycieli
Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW w 2007 roku.
Pani Maria Zielony, w poprzednich kadencjach pełniła
funkcję Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej, a w obecnej
kadencji została wybrana na funkcję Wiceprezesa Zarządu Federacji UTW.
Dzięki zrozumieniu znaczenia solidarnej współpracy UTW powstała 10 lat temu Ogólnopolska Federacja
UTW, jako pierwsza w kraju organizacja zrzeszająca
UTW. Udało nam się wspólnie wypracować kontakty
z rządem i ministerstwami, dzięki czemu powstał m.in.
rządowy program na rzecz Aktywności Społecznej Osób
Starszych (ASOS), realizowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz program „Wsparcie dla Uniwersytetów Trzeciego Wieku” w Ministerstwie
Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Współpraca ze środowiskiem eksperckim, samorządami i podmiotami gospodarczymi zaowocowała cyklicznym wydarzeniem w ramach Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju i Nowym
Sączu pod nazwą Forum III Wieku, którego coroczne
debaty dotyczą m.in. srebrnej gospodarki i aktywności
obywatelskiej seniorów.
Różnorodne formy wsparcia Federacji UTW dla środowiska UTW jak np.: profesjonalne doradztwo dla liderów
UTW, szkoleniowe konferencje tematyczne, konferencje
regionalne UTW, organizowanie wykładów i warsztatów
dla słuchaczy UTW, wydawanie kwartalnika „UNIWERSYTETY TRZECIEGO WIEKU”, pomoc w przygotowaniu
ofert do otwartych konkursów grantowych, promocja ruchu społecznego UTW, są wysoko oceniane przez liderów
UTW – mówiła Wiesława Borczyk.

Wielkopolskie UTW
O znaczeniu i roli Uniwersytetów Trzeciego Wieku
w realizacji potrzeb edukacyjnych, kulturalnych, społecznych wielkopolskich seniorów oraz o współpracy
z uczelniami wyższymi i samorządem lokalnym mówiły:
Maria Zielony, prezes UTW Leszno, Danuta Wiśniewska,
prezes Gnieźnieńskiego UTW oraz Lidia Wrocińska-Sławska, Wiceprezes ds. Dydaktycznych Towarzystwa
UTW w Poznaniu.
Prelegentki przedstawiły również formy i metody pracy
UTW w zakresie edukacji, poszerzania wiedzy, aktywizacji, informacji i integracji seniorów i współpracy międzypokoleniowej.

Bezpieczeństwo seniorów

Podczas Forum Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń
UTW podpisała z Prezesem Urzędu Transportu Kolejowego Porozumienie o współpracy na rzecz bezpieczeństwa osób starszych w transporcie kolejowym.

4
OGÓLNOPOLSKI BIULETYN UTW

Majchrzak z firmy KIND Aparaty Słuchowe sp. z o.o.
w Poznaniu.
Dr Jadwiga Kwiek, psycholog i psychoterapeutka przedstawiła prezentację multimedialną pt. „Źródło Twojego
bezpieczeństwa jest w Tobie”, dr Jadwiga Kwiek. Zwróciła uwagę na znaczenie zdrowia psychicznego osób starszych, na przeżywanie w sposób refleksyjny i twórczy
swojego życia, na każdym jego etapie.

Podsumowanie Forum

Wielkopolskie Forum Uniwersytetów trzeciego Wieku.
Forum Bezpiecznego Seniora, fot. Katarzyna Borczyk

Dyrektor Departamentu Przewozów Pasażerskich Urzędu Transportu Kolejowego Karol Kłosowski omówił
zadania Urzędu Transportu Kolejowego, a mec. Joanna
Marcinkowska, Rzecznik Praw Pasażera Kolei przedstawiła prezentację pt. „Bezpieczny Senior Pasażer Kolei”.
Uczestnicy Forum otrzymali plakaty informacyjne i ulotki, w celu upowszechnienia praw pasażerów kolei w środowiskach seniorskich, na terenie kraju.
Informacje o sytuacji w zakresie bezpieczeństwa seniorów na terenie Wielkopolski zaprezentowała sierż.
Kinga Sobiak z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej
Policji w Lesznie. Przedstawiła działania jakie realizuje Wielkopolska Policja w ramach programu profilaktycznego „Bezpieczne Życie Seniorów”, skierowane na
edukację społeczną i uświadamianie osobom starszym
w jaki sposób mogą swoim zachowaniem wpływać na
własne bezpieczeństwo. Podczas spotkań z seniorami
policjanci omawiają m.in. zagrożenia związane z oszustwami, kradzieżami i bezpieczeństwem w ruchu drogowym oraz informują, jak należy się zachować w takich
sytuacjach.
O tym, jak należy zadbać o zdrowie i zapewnić swoje
bezpieczeństwo w poruszaniu się po mieście oraz korzystaniu ze środków komunikacji miejskiej w przypadkach wystąpienia u seniorów niedosłuchu, związanego ze starzeniem się człowieka, mówiła Agnieszka

W Forum UTW wzięło udział prawie stu przedstawicieli
UTW i organizacji senioralnych.
Program merytoryczny Forum spotkał się z dużym zainteresowaniem, o czym świadczyły rozmowy kuluarowe
i pytania pod adresem organizatorów oraz panelistów.
Relacja wideo z Forum Wielkopolskich UTW: www.brawosenior.pl/index.php/relacje-wideo
Prezentacje multimedialne:
−− Wybrane aspekty polityki senioralnej Samorządu
Województwa Wielkopolskiego, Jolanta Kucharzak,
Wicedyrektor ROPS w Poznaniu,
−− Współpraca Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego
i Rzecznika Praw Pasażerów Kolei z Uniwersytetami
Trzeciego Wieku, mec. Joanna Marcinkowska, dyr.
Karol Kłosowski,
−− Bezpieczne życie seniorów, sierż. Kinga Sobiak,
−− Bezpieczny Senior - Agnieszka Majchrzak KIND,
−− Źródło Twojego bezpieczeństwa jest w Tobie, dr Jadwiga Kwiek
są dostępne na stronie: www.federacjautw.pl/index.
php/projekty

Wielu liderów wielkopolskich UTW wykazując zainteresowanie działaniami Federacji UTW zwróciło się o informacje, jak można przystąpić do Federacji, w jaki sposób
można skorzystać z doradztwa, jak zgłaszać się na szkolenia dla liderów UTW. Zainteresowanych zapraszamy
do kontaktu:
OGÓLNOPOLSKA FEDERACJA STOWARZYSZEŃ
UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU
Sekretariat: 33-300 Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 18
tel./fax: 0 18 443 57 08; tel. kom: 696 95 20 16
e-mail: federacjautw@interia.eu
www.federacjutw.pl

Konferencja została zrealizowana w ramach projektu „Aktywność i bezpieczeństwo osób starszych w działalności
edukacyjnej organizacji seniorskich” dofinansowanego z Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej
Osób Starszych na lata 2014-2020 – ASOS Edycja 2018.

5
OGÓLNOPOLSKI BIULETYN UTW

Świętokrzyskie:
RAZEM NAM PO DRODZE
II Regionalna Konferencja Uniwersytetów Trzeciego Wieku Województwa Świętokrzyskiego.
Ostrowiec Świętokrzyski, 14 maja 2018 r.
Zarząd Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku
Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim zorganizował, w ramach obchodów 20-lecia Województwa Świętokrzyskiego i 15-lecia
UTW WSBiP w Ostrowcu Świętokrzyskim, II Regionalną Konferencję Uniwersytetów Trzeciego Wieku pod
hasłem „RAZEM NAM PO DRODZE”. Celem konferencji
była integracja środowisk uniwersytetów trzeciego wieku w regionie, ukazanie ich dorobku i roli, jaką pełnią
w środowiskach lokalnych, wpisując się w historię i obchody 20-lecia Województwa Świętokrzyskiego.
Patronat honorowy nad tym wydarzeniem objęli: Rektor WSBiP w Ostrowcu Świętokrzyskim, Starosta Ostrowiecki, Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
oraz Marszałek Województwa Świętokrzyskiego.
Otwarcia Konferencji dokonała dr Izabela Zaborowska,
Rektor WSBiP oraz Matylda Niewójt, Prezes UTW WSBiP.
W spotkaniu udział wzięły UTW z regionu świętokrzyskiego i inne organizacje seniorskie powiatu ostrowieckiego.
Teresa Gremba, Członek Zarządu Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW i Wiceprezes Świętokrzyskiego
UTW w Kielcach przekazała, w imieniu Federacji UTW,
na ręce Prezes Matyldy Niewójt List Gratulacyjny z okazji Jubileuszu 15 lecia UTW WSBPiP.
Doceniam wkład Uniwersytetu Trzeciego Wieku w integrowanie środowiska seniorów w naszym mieście, mówił
Jarosław Górczyński, Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, który osobiście pogratulował seniorom
zacnego Jubileuszu. Dzięki Państwa działaniom, częstym
i licznie organizowanym spotkaniom, pokazujecie jak należy się wspierać i rozwijać. Jesteście Państwo w swoim
środowisku pionierami aktywnego stylu życia, a swoją
wiedzą oraz pasjami chętnie dzielicie się z innymi. Cieszę
się, że z aprobatą przyjęliście Państwo akcję jaką zaproponowałem naszym mieszkańcom – „Aktywny Senior”.
Państwa liczny udział w tych zajęciach cieszy i napawa
dumą. Wszystkie zajęcia, począwszy od tańca towarzyskiego poprzez jogę, ćwiczenia przy muzyce, a obecnie
nordic walking i samoobronę, cieszą się wśród ostrowieckich seniorów dużym powodzeniem. To pokazuje, że os-

trowieccy seniorzy dbają o kondycję i są aktywni sportowo – mówił Prezydent.
W programie konferencji przedstawiono również informację na temat regionalnej polityki społecznej wobec
osób starszych, która zaprezentowała Bogusława Wypych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.
Interesujący wykład pt. „Rozwój osobisty jest możliwy
w każdym wieku. Jak być lepszym? – praktyczne inspiracje” wygłosił Jacek Łapiński z Uniwersytetu Białostockiego. Wykład był jednocześnie promocją pozytywnych
wartości takich jak świadomość, odpowiedzialność, radość z życia i otwartość na nowe doświadczenia.
Obyły się również prezentacje poszczególnych UTW
działających na terenie województwa.
II Regionalna Konferencja Uniwersytetów Trzeciego Wieku
Województwa Świętokrzyskiego, fot. Archiwum Federacji UTW
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Kongres Seniorów
w Dortmundzie
Porozumienie o współpracy pomiędzy Federalną Grupą Roboczą Organizacji Senioralnych Niemiec „BAGSO” a polskimi organizacjami seniorskimi nastąpiło w 2016 r.
z inicjatywy Polskiej Unii Seniorów. Polskie organizacje senioralne obecne były na
kongresie w Dortmundzie w dniach 27-30 maja 2018 r.
Czym jest „BAGSO”?
„BAGSO” to sieć 117 niemieckich organizacji pozarządowych. Głównym celem jest reprezentowanie interesów
osób starszych, wypracowywanie wspólnego stanowiska dla grup seniorskich o różnych potrzebach. Dzięki
zrzeszeniu głos organizacji jest bardzo silny. „BAGSO”
opiniuje rządowe projekty i jest pośrednikiem pomiędzy seniorami i rządem.
W czasie kampanii wyborczej „BAGSO” przedstawia
konkretne zadania do wykonania przez rząd na rzecz
seniorów, a następnie pełni funkcję strażniczą nad ich
Kongres Seniorów w Dortmundzie, fot. Archiwum Federacji UTW

wykonaniem. Rząd co roku przedstawia informacje
o wykonaniu zadań.
Podniesienie jakości życia seniorów, opieka zdrowotna, dostosowanie innowacji do potrzeb osób starszych, projektowanie przestrzeni dla seniorów – to
elementy polityki senioralnej, o których debatę na
forum rządu zabiega „BAGSO”. Zainteresowana jest
również poprawą sytuacji zarobkowej opiekunek,
w takich krajach jak Polska. Renate Heinisch, niemiecka polityk i farmaceutka, członkini zarządu “BAGSO”,
gość specjalny Forum III Wieku – konferencji towa-
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Kongres Seniorów w Dortmundzie, fot. Archiwum Federacji UTW

rzyszącej XXVII Forum Ekonomicznemu w Krynicy-Zdroju w 2017 r. powiedziała wówczas: W Europie
dyskutuje się i szuka takich rozwiązań, aby Polacy nie
musieli masowo szukać pracy na Zachodzie – wyjściem
byłoby podniesienie płac. Niemcy mają Ustawę Pielęgnacyjną, która zapewnia jednakową, na bardzo wysokim poziomie opiekę. W Europie prawo opiekuńcze jest
zróżnicowane. Zadaniem Polski jest wspólna dyskusja
nad modelowymi rozwiązaniami, które poprawią sytuację seniorów, ale też całego systemu skupionego wokół
świadczenia pomocy na rzecz osób starszych, w tym
podniesieniu rangi zawodu opiekuna, wzmocnieniu roli
organizacji pozarządowych, a wreszcie stworzeniu organizacji podobnej do „BAGSO”.

Rozmowy BAGSO z polskimi seniorami
podczas Kongresu Seniorów „Brucken
Bauen” („Budowanie Mostów”) w Dortmundzie
W dniach 27 do 30 maja 2018 polska delegacja mogła
zapoznać się z dobrymi praktykami, obowiązującymi
w systemie niemieckim, dyskutowano też o polskich rozwiązaniach. Celem były wzajemne deklaracje o podjęciu
wspólnie z seniorami niemieckimi „budowania mostów”
do tworzenia lepszej przyszłości i pogłębiania współpracy oraz więzi pomiędzy seniorami naszych krajów.
Organizatorzy Kongresu przygotowali dla 15-tysięcznej
rzeszy uczestników ciekawe ekspozycje, seminaria, roz-

mowy z fachowcami, imprezy kulturalne, a także nabożeństwo ekumeniczne w intencji pokoju. Przedstawiciele
instytucji państwowych i wielu organizacji senioralnych
służyli uczestnikom kongresu wszechstronnym doradztwem. Prezentowano drogi do pobudzenia aktywności
seniorów, ich jak najdłuższej niezależności, wysokiej jakości życia i godziwej przyszłości w podeszłym wieku.
Polską delegację reprezentowali: Małgorzata Zwiercan, poseł na Sejm RP, przewodnicząca Komisji Polityki
Senioralnej Sejmu RP, Janusz Marszałek, prezes Zarządu Polskiej Unii Seniorów i jednocześnie wiceprezydent
Europejskiej Unii Seniorów, Krystyna Męcik, przedstawicielka Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń
Uniwersytetów Trzeciego Wieku oraz przedstawiciele
Ogólnopolskiego Porozumienia o Współpracy Rad Seniorów i przedstawiciele organizacji „Wrzos”. Uczestnikiem Kongresu był również Wojciech Kałkusiński, członek Warszawskiej Rady Seniorów.
Po stronie niemieckiej obecni byli: Frank-Walter Steinmeier, Prezydent Niemiec, Karl-Josef Laumann, Minister Zdrowia Nadrenii Północnej – Westfalii, dr Franziska Giffey, Federalna Minister ds. Rodziny, Seniorów,
Kobiet i Młodzieży, Ullrich Sierau, Nadburmistrz Miasta Dortmund, Franz Muentefering, przewodniczący
BAGSO, były wicekanclerz RFN, kierownictwo BAGSO,
przedstawiciele Komisji ds. Seniorów z Bundestagu,
przedstawiciele Ministerstwa Rodziny, Seniorów, Kobiet
i Młodzieży, Organizacja Eurosozial.
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Srebrna gospodarka na Forum
Wizja Rozwoju w Gdyni.
Seniorzy, gospodarka i innowacje

Forum Wizja Rozwoju odbywało się w Gdyni w dniach 25 i 26 czerwca 2018 roku. Pomysłodawczynią konferencji była poseł na Sejm RP Małgorzata Zwiercan, przewodnicząca komisji polityki senioralnej. Pierwsza edycja Forum miała miejsce w Pomorskim Parku Naukowo - Technologicznym w Gdyni oraz w Hali Gdynia Arena.
Tematyka Forum koncentrowała się na aktualnych i najważniejszych wyzwaniach stojących przed polską gospodarką. Wśród istotnych tematów omawiano zagadnienia związane z nowoczesnymi rozwiązaniami jak np.
e-mobilność, e-gospodarka, automatyzacja i robotyzacja
polskiego biznesu. Wymieniano doświadczenia oraz poszukiwano wspólnych projektów gospodarczych, w różnych sektorach.
Gośćmi specjalnymi Forum byli Premier Mateusz Morawiecki, Minister Przedsiębiorczości i Technologii Jadwiga Emilewicz, Minister Inwestycji i Rozwoju Jerzy Kwieciński oraz Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Elżbieta Rafalska.
Organizatorzy Forum zaprosili do Gdyni kluczowe osoby w Polsce zajmujące się polityką senioralną: Elżbietę
Rafalską – Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
Elżbietę Bojanowską – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a także Józe-

finę Hrynkiewicz – Przewodniczącą Rady ds. Polityki
Senioralnej. Poseł Małgorzata Zwiercan, w swoim wystąpieniu stwierdziła m.in. Polityka senioralna jest ważna, bo dotyczy każdego z nas. Niestety przez 20 ostatnich
lat obszar ten był mocno zaniedbany. Obserwując widoczne starzenie się społeczeństwa z jednej strony zdajemy
sobie sprawę z potrzeby dłuższej aktywności zawodowej
osób po 50. roku życia, z drugiej mamy świadomość, że
ciągłe rozwijanie srebrnej gospodarki jest niezbędne. Seniorzy w przyszłości będą największą grupą konsumentów i w tym kontekście ważne jest zidentyfikowanie produktów i usług im dedykowanych.
Jeden z najważniejszych bloków tematycznych Forum
Wizja Rozwoju poświęcony był „Srebrnej gospodarce”
i dotyczył seniorów. O wyzwaniach i perspektywach
związanych z polityką senioralną i srebrną gospodarką
mówiła w drugim dniu Forum podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Elżbieta
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Forum Wizja Rozwoju w Gdyni, fot. Bożena Sałacińska

Bojanowska. – …Dzisiaj osoby w wieku powyżej 60. lat to
blisko 24 procent naszego społeczeństwa. Zgodnie z prognozą demograficzną, w roku 2050 takich osób będzie już
ponad 40 procent. To, że dziś o tym debatujemy, że mówimy o pewnej wizji rozwoju, jest odpowiedzią na to, co
dzieje się właśnie w naszym społeczeństwie. Powoli obserwujemy wzrost wskaźnika urodzeń, ale to cały czas nie
doprowadza do zastępowalności pokoleń. Ma to znaczący
wpływ na cały system zabezpieczenia społecznego.
W gronie panelistów, w 9 panelach „Srebrnej gospodarki” znaleźli się oprócz przedstawicieli parlamentu, rządu, naukowców i biznesu także przedstawiciele organizacji seniorskich. Środowisko uniwersytetów trzeciego
wieku w panelach reprezentowały: Wiesława Borczyk,
prezes Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW,
Krystyna Męcik, prezes UTW w Łazach i Bożena Zglińska, dyrektor Centrum Aktywności Seniora, w ramach
którego działa UTW w Gdyni.
Tematyka paneli dotyczyła m.in. kluczowych kwestii
z zakresu polityki senioralnej takich jak kierunki rozwoju polityki społecznej wobec osób starszych, szeroko rozumiane potrzeby i oczekiwania seniorów, zaspakajanie

potrzeb osób starszych w zakresie opieki zdrowotnej,
solidarność międzypokoleniowa, rozwijanie aktywności
seniorów, wyzwania w systemie zabezpieczenia społecznego, bezpieczeństwo seniorów w domu i poza nim,
rozwój srebrnej gospodarki, który może być szansą rozwoju polskich przedsiębiorstw.
Uczestnikami debat i paneli Forum byli również przedstawiciele krajowych, seniorskich organizacji pozarządowych oraz środowisk lokalnych, działających na rzecz
seniorów.
Wnioski płynące z wystąpień, debat i dyskusji panelowych sprowadzić można do stwierdzenia, że starzejące się społeczeństwo, zgodnie z prognozami na kolejne
lata, będzie potrzebowało nowych rozwiązań systemowych w wielu obszarach. Wszystkie sektory - publiczny,
gospodarczy i społeczny- powinny ze sobą współpracować w przygotowaniu tych rozwiązań i programów, słuchając z uwagą seniorów.
O Forum Wizja Rozwoju można przeczytać na stronie:
https://www.seniorzywizjarozwoju.pl/
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Wolontariat nasz ma wiele
twarzy. Radomszczański UTW
„Wiem więcej”
W naszym stowarzyszeniu od pewnego czasu ujawnił
się nurt artystyczny i niemal przyćmił pozostałe formy
działalności. No cóż, taka jest prawidłowość, to co jest
łatwe, lekkie i przyjemne, znajduje szersze grono odbiorców, aniżeli tzw. tematy ambitne.
Zacznę od naszej grupy wokalnej APPASSIONATA, która
powstała spontanicznie, kilka miesięcy temu, a impulsem do jej powołania było zaproszenie naszego uniwersytetu na kolędowanie przez UTW w Częstochowie.
Występ bardzo się podobał, więc uskrzydleni pochwałami postanowiliśmy kontynuować nasze śpiewanie. Na
zaproszenie Łódzkiego Domu Kultury, w ramach PRZYSTANKU 60+, istniejąc zaledwie kilka miesięcy i występując wśród mocnej konkurencji, wyśpiewaliśmy wyróżnienie.
W maju tego roku wystąpiliśmy w Wielgomłynach na
VIII Przeglądzie Pieśni Maryjnych i o Matce, prezentując
dwie piosenki SANTA MARIA oraz PRZEBACZ MI MAMO.
Zdobyliśmy I miejsce.
Ostatnia nasza „zdobycz” śpiewacza to II miejsce na
Przeglądzie Artystycznym Ruchu Seniorów w Radomsku. Zaprezentowaliśmy SUNRISE SUNSET z musicalu
SKRZYPEK NA DACHU.
Nasza sekcja teatralna powstała równie spontanicznie
jak grupa wokalna, w ubiegłym roku, przygotowując
w Miejskiej Bibliotece Publicznej program z okazji Dnia
Kobiet. Były piękne stroje nawiązujące do lat 20 minionego wieku, były urokliwe szlagiery tamtych lat, były
ogromne brawa i wspólne śpiewanie z publicznością.
Nie spodziewaliśmy się takiego aplauzu. Poszliśmy więc
za ciosem i postanowiliśmy kontynuować naszą zabawę

w teatr. Wystawiliśmy przedstawienie poświęcone wielkiej artystce, Wierze Gran i znowu odnieśliśmy sukces.
Już jako formalna grupa teatralna przygotowaliśmy
spektakl „BIMBUŚ”, nagrodzony I miejscem na Przeglądzie Artystycznym Ruchu Seniorów w Radomsku.
Latem ubiegłego roku w Parku Świętojańskim przenieśliśmy się w artystyczny świat lat 20 ubiegłego wieku,
wprowadzając widzów w historię i atmosferę tamtych
lat i zabawiając publiczność naszego miasta piosenkami międzywojnia. W czasie godzinnego spektaklu zaprezentowane zostały słynne szlagiery warszawskiej
i lwowskiej bohemy.
W ramach Dni Kultury Żydowskiej przygotowaliśmy i wystawiliśmy na deskach Miejskiego Domu Kultury wyjątkowy spektakl HAWANAGILA, który przybliżył widzom
kulturę żydowską i historię radomszczańskich Żydów.
Ostatnio dostaliśmy nowe pomieszczenia na siedzibę
UTW, gdyż dotychczas biuro nasze mieściło się w suterenie Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego nr 4 w Radomsku.
Oficjalnego przecięcia wstęgi dokonał 23 maja 2018
Prezydent Miasta Radomska dr Jarosław Ferenc.
- Działalność uniwersytetu „Wiem więcej” jest godna podziwu. Integruje środowisko seniorów, a także oferuje
możliwość nauki i realizacji pasji. Mam nadzieję, że nowa
siedziba przyczyni się do dalszego rozwoju uniwersytetu,
czyniąc go jeszcze atrakcyjniejszym dla naszych seniorów
– mówił podczas otwarcia siedziby Radomszczańskiego
UTW „Wiem więcej” Prezydent Jarosław Ferenc.
Powyższą informację przesłała Anna Kapuściarek, Prezes Radomszczańskiego UTW „Wiem więcej”.
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VII Ogólnopolski Rajd Seniorów
„Góry Świętokrzyskie 2018”
9-10 czerwca 2018 r. odbył się VII Ogólnopolski Rajd Seniorów „Góry Świętokrzyskie 2018”, którego organizatorem
był Świętokrzyski Uniwersytet Trzeciego
Wieku w Kielcach wraz z Kołem Przewodników Świętokrzyskich w Kielcach.
Honorowy Patronat nad Rajdem objęli: Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas, Wojewoda
Świętokrzyski Agata Wojtyszek, Prezydent Miasta Kielce
Wojciech Lubawski, Wójt Gminy Masłów Tomasz Lato.
Na czele sztabu Rajdu stanęła, jako komandor, Elżbieta
Iwan – Prezes Świętokrzyskiego UTW.
Corocznie celem Rajdu jest popularyzacja walorów turystyczno-krajoznawczych Gór Świętokrzyskich, Świętokrzyskiego Parku Narodowego i miasta Kielce oraz integracja seniorów z różnych regionów Polski i promocja
zdrowego stylu życia.
W Rajdzie uczestniczyły zespoły wieloosobowe, reprezentujące Uniwersytety Trzeciego Wieku i Kluby Seniora, a także osoby indywidualne.
Uczestnicy, wyposażeni w odpowiednie obuwie i odzież
dostosowaną do zmiennych warunków atmosferycznych, posiadający doświadczenie w turystyce górskiej
mieli do wyboru kilka tras Rajdu, o różnym stopniu
trudności. Organizatorzy zapewnili przewodników na
trasach Rajdu, opiekę medyczną pielęgniarki, gorący
poczęstunek na mecie Rajdu, a na zakończenie zabawę
przy muzyce.

Świętokrzyski UTW
Świętokrzyski UTW jest członkiem – założycielem
Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW. Aktywnie
uczestniczymy w działalności na rzecz rozwoju UTW
w kraju. Komisja Certyfikacyjna Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku
przyznała Świętokrzyskiemu Uniwersytetowi Trzeciego
Wieku w Kielcach Złoty Certyfikat „PROFESJONALNY
UTW”.
W skład Zarządu UTW wchodzą: Prezes: Elżbieta Iwan,
Zastępca Prezesa: Anna Biskup, Zastępca Prezesa: Teresa Gremba, Skarbnicy: Dorota Szczerba i Zofia Chałat.

VII Ogólnopolski Rajd Seniorów „Góry Świętokrzyskie 2018”
fot. Elżbieta Iwan

Świętokrzyski Uniwersytet
Trzeciego Wieku
ul. Seminaryjska 28A, 25-372 Kielce
tel./fax: 41 361-00-05
sutw-kielce@o2.pl
sekretariat@sutw-kielce.pl
www.sutw-kielce.pl
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Małopolskie Centrum Wsparcia
Organizacji Seniorskich
W czerwcu 2018 r. Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego
Wieku rozpoczęła realizację nowego projektu pn. „Małopolskie Centrum Wsparcia
Organizacji Seniorskich”, który uzyskał dofinansowanie ze środków Województwa
Małopolskiego.
Przedsięwzięcie, będzie realizowane do 31 grudnia br.
Zakłada wdrożenie kompleksowych działań edukacyjno-informacyjno-doradczych dedykowanych osobom 60+,
które chcą podjąć i realizować inicjatywy na rzecz seniorów w społeczności lokalnej na obszarze województwa
małopolskiego, a także liderom/przedstawicielom już
działających organizacji seniorskich (w szczególności
UTW) chcących rozwijać i doskonalić swoje kompetencje w zakresie działania na rzecz społeczności lokalnej
na obszarze Małopolski.
W projekcie przewidziano:
1/ organizację i przeprowadzanie warsztatu „Akademia Małopolskiego Animatora Aktywności Seniorów” (jeden warsztat dla 12 osób, pakiet wsparcia doradczego),
2/ organizację i prowadzenie Punktu Informacyjno-Doradczego – wspierającego podejmowanie i realizację różnorodnych inicjatyw seniorskich oraz profesjonalne zarządzanie organizacją seniorską (Punkt
działający w trybie ciągłym, otwarty na potrzeby
wszystkich seniorów z inicjatywą w tym również już
działających w ramach organizacji pozarządowych),
3/ organizację i przeprowadzenie VIII Małopolskiego Forum Uniwersytetów Trzeciego Wieku,

w ramach Forum III Wieku 2018 na Forum Ekonomicznym w Krynicy-Zdroju i w Nowym Sączu –
na to wydarzenie złożą się:
a/ udział 30 liderów małopolskich UTW w XXVIII
Forum Ekonomicznym w Krynicy-Zdroju. Będą oni
mogli po raz kolejny brać aktywny udział w debatach, panelach i warsztatach na temat polityki
senioralnej, zmian demograficznych, solidarności
międzypokoleniowej, edukacji i aktywizacji osób
starszych oraz wspierania ich aktywności społecznej podczas tej wyjątkowej, międzynarodowej konferencji zaplanowanej na początek września br.,
b/ organizacja panelu dyskusyjnego – VIII Małopolskie Forum UTW – w ramach którego będą prezentowane dobre praktyki małopolskich UTW,
w szczególności w zakresie rożnych form i metod
edukacji i aktywizacji osób starszych realizowanych we współpracy z jednostkami samorządu lokalnego oraz innymi partnerami publicznymi i niepublicznymi.
Wszystkie formy wsparcia dla uczestników projektu
mają charakter BEZPŁATNY. Szczegółowe informacje
o projekcie będą sukcesywnie zamieszczane na stronie
internetowej www.federacjautw.pl

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH ZAPRASZA NA KONFERENCJĘ

ALZHEIMER W RODZINIE

– JAK DIAGNOZOWAĆ, JAK POMAGAĆ OSOBOM
ŻYJĄCYM Z CHOROBĄ I ICH RODZINOM
27 września 2017 r. godz. 10.00 – 14.00

13
OGÓLNOPOLSKI BIULETYN UTW

SĄDECCZYZNA: szkolenie
liderów seniorskich organizacji
pozarządowych
W maju i czerwcu 2018 r. w Ośrodku „FOLKOWY ZAKĄTEK” w Podegrodziu (powiat
nowosądecki) odbyły się trzy edycje warsztatów dedykowanych liderom pozarządowych organizacji seniorskich, w szczególności uniwersytetów trzeciego wieku,
z całego kraju.
W zajęciach uczestniczyli liderzy organizacji członkowskich Federacji UTW z Nowego Targu, Nysy,
Zakopanego, Tarnowa Podgórnego, Rudy Śląskiej,
Andrychowa, Kielc, Opatowa, Sierakowa, Zawiercia, Świętochłowic, Jasła, Leszna, Łazów, Ostrowca
Świętokrzyskiego, Przemkowa oraz Rawy Mazowieckiej. Podczas intensywnych, 3-dniowych
warsztatów mieli oni okazję poszerzać wiedzę
i rozwijać umiejętności w zakresie merytorycznych,
organizacyjnych oraz formalnoprawnych aspektów
animowania i prowadzenia działalności edukacyjnej dedykowanej seniorom w ramach organizacji
pozarządowej.
Tematyka zajęć dotyczyła m.in. kwestii budowania programu edukacyjno-aktywizującego dedykowanego seniorom, formalnoprawnych aspektów
zarządzania organizacją pozarządową oraz pozyskiwania środków na działalność statutową NGO.
Niezwykle istotnym tematem szkolenia, który spot-

kał się z dużym zainteresowaniem uczestników,
była ochrona danych osobowych, w kontekście
nowych wymagań formułowanych w tym zakresie
przez RODO, które obowiązuje w pełnym wymiarze
od 25 maja 2018 r. i dotyczą również wszystkich organizacji pozarządowych.
Warto dodać, iż po zakończeniu zajęć szkoleniowych każdy uczestnik ma możliwość skorzystania
z indywidualnego wsparcia doradczego ekspertów, w celu wdrożeniu w praktyce stowarzyszenia
poznanych na zajęciach zasad, procedur i obowiązków.
Warsztaty Aktywność i bezpieczeństwo osób starszych w działalności edukacyjnej organizacji seniorskich realizowała Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń UTW, w ramach Rządowego Programu
ASOS 2018. Kolejną edycję warsztatów zaplanowano już na lipiec 2018 r.

Konferencja odbędzie się w sali konferencyjnej im. Wł. Bartoszewskiego
w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich przy ul. Długiej 23/25 w Warszawie.

Szczegółowy program dostępny jest na stronie internetowej www.brpo.goc.pl
Konferencja będzie tłumaczona na język migowy.

Prosimy o przesłanie potwierdzenia przybycia do dnia 24 września 2018 r. na adres:
alzheimer@brpo.gov.pl lub poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.brpo.goc.pl
Ilość miejsc ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń.
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OLSZTYN. Warmia – Mazury.
XII Europejskie Spotkanie Integracyjne
Polskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku
Prezes Stowarzyszenia Akademia Trzeciego Wieku przy Miejskim Ośrodku Kultury
w Olsztynie Aldona Bagińska, informuje o przebiegu XII Europejskiego Spotkania Integracyjnego Polskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku, które w tym roku przebiegało
pod hasłem przewodnim: „Dla Niepodległej Polonia i Polacy w krajach europejskich”.
Poniżej relacja z bogatego programu, realizowanego w dniach 24.06–29.06.2018 r.
Współorganizatorami wydarzenia byli: Urząd Miasta
w Olsztynie, Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie, Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Olsztynie, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Fundacja dla
Rodaka oraz Towarzystwa Kresowe z Olsztyna.
W spotkaniu, które odbywało się na terenie kampusu
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego uczestniczyły delegacje z Rosji (Obwód Kaliningradzki), Kazachstanu,
Białorusi, Litwy, Łotwy, Ukrainy, Republiki Czeskiej, Rumunii i Austrii – łącznie 22 delegacje zagraniczne oraz
8 delegacji z krajowych UTW.

Uroczyste otwarcie XII Spotkania odbyło się 25 czerwca w Auli im. A. i G. Dietrichów, zaś uświetnił je koncert
Jarosława Chojnackiego. Po południu uczestnicy wzięli
udział we mszy świętej w intencji Ojczyzny, która odbyła
się w Sanktuarium Matki Bożej Gietrzwałdzkiej. Następnego dnia, 26 czerwca, wydarzeniem był rejs po kanale
ostródzko-elbląskim pod nazwą „Statkiem po Trawie”,
z systemem 5 pochylni, rezerwatem ornitologicznym na
jeziorze Druzno oraz zwiedzanie Muzeum Kanału.
W środę, 27 czerwca, uczestnicy i goście wzięli udział
w panelach dyskusyjnych „Dobre praktyki i rozwiązy-

Otwarcie XII Europejskiego Spotkania Integracyjnego Polskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Olsztynie, fot. Koło Miłośników Fotografii Akademii
Trzeciego Wieku przy MOK w Olsztynie
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Msza święta w intencji Ojczyzny w Sanktuarium Matki Bożej Gietrzwałdzkiej podczas Europejskiego Spotkania Integracyjnego Polskich Uniwersytetów
Trzeciego Wieku w Olsztynie, fot. Koło Miłośników Fotografii Akademii Trzeciego Wieku przy MOK w Olsztynie

wanie problemów Polskich UTW” oraz „Niepodległa
w sercach Polaków i Polonii w Europie”. Wysłuchali
także wykładu historycznego prof. Stanisława Achremczyka „Kresy dla Niepodległej”. Wieczorem, na przystani
kortowskiej odbyło się spotkanie integracyjne „O mój
rozmarynie” z występami członków Polskich UTW oraz
udziałem olsztyńskich UTW i organizacji kresowych
z Olsztyna.
W czwartek, 28 czerwca, miało miejsce spotkanie „Olsztyn – Miasto Ogród”, w czasie którego uczestnicy
zwiedzili Olsztyn, zapoznali się z historią miasta oraz
informacji na temat współczesnego Olsztyna. Spotkanie
zakończyło się uroczystą kolacją z wymianą upominków
oraz z nadzieją na kolejne spotkanie za rok.
W czasie wizyty w Olsztynie uczestnicy XII Spotkania
pogłębili zasób wiedzy o polskiej historii i kulturze,
umacniając więź i kontakty z Polską. Nabyli nowe doświadczenia, podzielili się dobrymi praktykami w roz-

wiązywania problemów Polskich UTW za granicą. Mieli
okazję podwyższyć kompetencje organizacyjne i zarządcze, w oparciu o doświadczenia UTW w Europie. Uzyskali wiele cennych informacji, przydatnych dla komitetów założycielskich nowych PUTW.
Honorowy Patronat nad Spotkaniem objął Stanisław
Karczewski – Marszałek Senatu RP.
W Komitecie Honorowym Spotkania udział wzięli: Artur Chojecki – Wojewoda Warmińsko-Mazurski, Gustaw
Marek Brzezin – Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Piotr Grzymowicz – Prezydent Olsztyna
oraz JM prof. dr hab. Ryszard Górecki – Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
XII Europejskie Spotkanie zostało zorganizowane przy
wsparciu finansowym Senatu RP, Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Gminy Olsztyn.
Patronat medialny sprawowały: TVP 3 Olsztyn, Radio
Olsztyn oraz Głos Seniora.
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Witamy Uniwersytet Trzeciego Wieku
Powiatu Sławieńskiego w gronie członków
Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW
Uniwersytet Trzeciego Wieku Powiatu Sławeńskiego powstał w 2016 roku z inicjatywy
Starosty Sławieńskiego i prowadzony
jest w ramach działalności statutowej
przez Darłowską Lokalną Organizację Turystyczną.
Do dyspozycji słuchaczy są również dziekanaty zlokalizowane
w Centrach Obsługi Turystycznej w Sławnie i Darłowie. W ramach Uniwersytetu, w każdym z oddziałów
funkcjonują Rady Słuchaczy, które wybierane są na
czas roku akademickiego.
UTWPS został utworzony jako forma kształcenia i rozwoju kulturalnego
osób dorosłych, które odczuwają potrzebę kultywowania wysiłków poznawczych
oraz swojego rozwoju intelektualnego. W dwóch oddziałach
– w Sławnie i Darłowie – uczestniczy ponad 130 słuchaczy. Zajęcia
odbywają się w tygodniu w godzinach
popołudniowych. Program UTWPS obejmuje wiedzę z zakresu szeroko pojętych
nauk humanistycznych, społecznych, ekonomicznych, biologiczno-społecznych, promocji zdrowia,
bezpieczeństwa, informatyki, wiedzy o kulturze, sztuce
i historii oraz języków obcych. Słuchacze pod szyldem
Uniwersytetu biorą również udział w różnych akcjach
społecznych i charytatywnych na terenie Powiatu Sławieńskiego. Uniwersytet Trzeciego Wieku to nie tylko
nauka. W roku akademickim organizowane są również
imprezy, wycieczki, wyjazdy do teatru, a raz w roku juwenalia.
Zarząd Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku, na wniosek Darłowskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej podjął uchwałę
Nr 1/Z/2018 z dnia 10 maja 2018 r. o przyjęciu do Federacji w charakterze członka zwyczajnego.
Serdecznie gratulujemy!

Uniwersytet
Trzeciego Wieku
Powiatu Sławieńskiego
tel. 519 30 30 31, 519 30 30 32
www.utwps.pl
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Powiatu Sławieńskiego
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Wizyta UTW w Makowie Podhalańskim na Litwie, fot. Archiwum Federacji UTW

Wizyta UTW w Makowie Podhalańskim
na Podlasiu i Litwie
Spotkanie z dr Marianem Grygorowiczem, prezesem Akademii Trzeciego Wieku w Wilnie
Opracowanie: Barbara Tyszewska, prezes Stowarzyszenia UTW w Makowie Podhalańskim
Od 6 do 9 czerwca 2018 roku słuchacze Uniwersytetu
Trzeciego Wieku z Makowa Podhalańskiego i jego sympatycy odbyli wycieczkę na Podlasie i Litwę w ramach
projektu na realizację zadań publicznych „Upowszechnianie nauki, edukacji, oświaty i wychowania” Gminy
Maków Podhalański na 2018 rok, polegające na prowadzeniu Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Byliśmy w Grabarce, Hajnówce, Białowieży, Hołnach Mejera, Wilnie, Trokach i Augustowie. Naszym przewodnikiem po Litwie był p. Andrzej Pilecki, także wspaniały
pianista. Słuchaliśmy go z niezwykłym zaciekawieniem.
Odsłaniał przed nami bogatą historię. Spacerowaliśmy
po stolicy Litwy, zajrzeliśmy do kościołów, cerkwi, muzeów. Przeszliśmy przez Ostrą Bramę. Dotarliśmy do
zamku Wielkich Książąt Litewskich w Trokach. Odmówiliśmy modlitwy za spoczywających na Cmentarzu na
Rossie. Podziwialiśmy architekturę Uniwersytetu Wileń-

skiego. Poznaliśmy „litewską” historię życia m.in. Adama
Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Czesława Miłosza,
Joachima Lelewela, rodziny Piłsudskich. Spróbowaliśmy
kibinów, kartaczy, cepelinów. Zrobiliśmy tysiące kroków.
Nie zniechęciły nas wysokie temperatury i odległości.
Niezwykle ważnym punktem naszej edukacyjnej wyprawy było spotkanie z dr Marianem Grygorowiczem,
prezesem Zarządu Akademii Trzeciego Wieku w Wilnie.
Przekazaliśmy pozdrowienia z Polski i Makowa Podhalańskiego, zapewniliśmy o naszej przyjaźni oraz pamięci. Zobowiązaliśmy się do częstszych kontaktów. Mamy
nadzieję, że podarowane upominki utrwalą w pamięci
słuchaczy Akademii TW naszą obecność i przyjaźń.
Odpoczynek i ukojenie znaleźliśmy w pobliżu granicy
w Dworze Mejera, nad pięknym jeziorem Hołny. Biesiadowanie, śpiewanie, wymiana spostrzeżeń mocno zintegrowały grupę makowskich słuchaczy UTW.
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ABC FINANSÓW SENIORA
– w pytaniach i odpowiedziach
Opracowanie: Daniel Jachimowicz, Wojciech Nalepa

Czy korzystanie z bankomatu
jest bezpieczne?
TAK, ale poziom bezpieczeństwa w dużym stopniu
uzależniony jest od zachowań korzystających – niezwykle ważne jest by poznać zasady bezpiecznego
korzystania z tego typu udogodnień udostępnianych przez banki i bezwzględnie się do nich stosować. Poniżej kilka głównych zasad bezpiecznego
użytkowania bankomatu:

−− nie korzystaj z pomocy nieznanych osób przy wypłacie gotówki;
−− nigdy nie udostępniaj numeru PIN osobom trzecim;
−− zrezygnuj z wypłaty gotówki gdy bankomat wydaje
się podejrzany (np. nietypowy wygląd czytnika kart,
na obudowie bankomatu zamontowane są jakieś niepasujące do całości urządzenia itp.);
−− korzystaj z bankomatów znajdujących się w placówkach instytucji finansowych – unikaj bankomatów
zlokalizowanych w mało uczęszczanych miejscach;
−− wprowadzając numer PIN zasłoń klawiaturę;
−− staraj się zapamiętać numer PIN – nie zapisuj go;
−− po wykonanej transakcji nie zapomnij zabrać wypłaconej gotówki oraz samej karty płatniczej.

Co to jest lista ostrzeżeń publicznych?

Lista ostrzeżeń publicznych to wykaz podmiotów,
co do których Komisja Nadzoru Finansowego powzięła wątpliwości w zakresie legalności oferowania określonych produktów finansowych.

Warto pamiętać, aby przed powierzeniem naszych
oszczędności podmiotowi obiecującemu atrakcyjne
zyski z ich zainwestowania upewnić się, czy jest to
instytucja posiadająca stosowne zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) na prowadzenie
tego typu działalności w sferze usług finansowych.
W toku prowadzonej działalności KNF wśród funkcjonujących na rynku przedsiębiorstw identyfikuje
bowiem takie, które przedmiotowych zezwoleń nie
posiadają – są one umieszczone na liście ostrzeżeń
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publicznych. Na listę ostrzeżeń publicznych zasadniczo trafiają te firmy, w sprawie których Komisja
Nadzoru Finansowego składa do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. W katalogu tym zamieszczane są: nazwa
podmiotu podejrzanego o przestępstwo a także informacje o przebiegu postępowania (np. odmowa
wszczęcia postępowania, prawomocne umorzenie
postępowania przygotowawczego, prawomocne
orzeczenie sądu). Lista dostępna jest na stronie
www.knf.gov.pl.
Należy pamiętać, iż działalność firm nie posiadających odpowiednich zezwoleń jest zasadniczo mniej
przejrzysta [niż tych, które stosowne zezwolenia
posiadają] - takie podmioty bowiem nie podlegają
wymogom kapitałowym, które są buforem bezpie-
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czeństwa i gwarantują stabilność firmy. KNF nie
może ich kontrolować – nie ma także możliwości żądania wyjaśnień w trybie nadzorczym, czy
też wdrożenia środków zaradczych w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości lub narażenia
zgromadzonych środków finansowych na nadmierne ryzyko. Środki pieniężne składane w tego typu
przedsiębiorstwach nie są również objęte gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego czy
też Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.
Warto zarazem podkreślić, że lista ostrzeżeń publicznych nie stanowi katalogu zamkniętego – aby
mieć pewność, czy dany podmiot posiada odpowiednie zezwolenie KNF, należy to sprawdzić na liście podmiotów nadzorowanych dostępnej również z poziomu strony www.knf.gov.pl. Zapytania
dotyczące podmiotów, wobec których poweźmiemy podejrzenie, że prowadzą działalność bez wymaganego przepisami prawa zezwolenia, można
kierować na adres: ostrzezenia@knf.gov.pl.
Czy kredyt konsumencki może być darmowy?
TAK. Przewiduje to konstrukcja tzw. sankcji kredytu darmowego, uregulowana w art. 45 ustawy
z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim,
która daje kredytobiorcy możliwość spłacenia kredytodawcy jedynie kwoty kredytu
(tzw. kapitału) bez związanych
z nim kosztów, w szczególności odsetek czy prowizji. Uprawnienie to
powstaje w sytuacji,
w której kredytodawca nie dopełnił ciążących na
nim obowiązków
o charakterze informacyjnym.
Powołana wyżej
ustawa nakłada na
banki i instytucje
pożyczkowe szereg
obowiązków w stosunku do konsumenta, których szczegółowy
zakres jest zawarty w art.
29 ust. 1, art. 30 ust. 1 pkt.
1 - 8, 10, 11, 14-17, art. 31 - 33,

art. 33a i art. 36a-36c ww. ustawy. Obowiązki te
obejmują w szczególności konieczność zamieszczenia w umowie kredytu konsumenckiego wielu
informacji dotyczących oferowanego produktu finansowego, m.in.:

−− rodzaju kredytu i jego całkowitej kwoty wraz z podaniem terminów i sposobu wypłaty;
−− stopy oprocentowania oraz warunków jej zmiany;
−− rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania (RRSO);
−− całkowitej kwoty do zapłaty;
−− zasad i terminów spłaty kredytu;
−− maksymalnej wysokości pozaodsetkowych kosztów
kredytu,
−− zasady odraczania spłaty kredytu i udzielenia ponownego kredytu, gdy poprzednie zobowiązanie nie
zostało jeszcze spłacone.

Umowa powinna także zawierać zapisy dotyczące
terminu, sposobu i skutków odstąpienia klienta od
umowy oraz przysługującego konsumentowi prawa do spłaty kredytu przed terminem.

Jeżeli kredytodawca nie wywiązał się z nałożonego na niego obowiązku informacyjnego, w zakresie
wymaganym ustawą, to konsument nabywa uprawnienie do spłaty kredytu bez odsetek i innych kosztów, przy czym nie dotyczy to kosztów ustanowienia
zabezpieczenia kredytu. Należy pamiętać, iż prawo
do skorzystania przez konsumenta z sankcji kredytu
darmowego powstaje niezależnie od tego, czy konsument poniósł konkretną, wymierną szkodę związaną z naruszeniem przez
kredytodawcę ww. obowiązków oraz bez względu na
stopień ich naruszenia.
Oznacza to, iż nawet
najmniejsze uchybienie banku czy instytucji pożyczkowej,
w zakresie katalogu informacji zawartych w umowie, daje klientowi
możliwość
skorzystania z tego
uprawnienia – w takiej sytuacji należy
złożyć kredytodawcy
pisemne oświadczenie
wskazujące na naruszenie określonego ustawą obowiązku informacyjnego.
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NOWE TECHNOLOGIE
W APARATACH SŁUCHOWYCH
Wykorzystaj w pełni możliwości jakie daje Twój aparat słuchowy dzięki szerokiej gamie akcesoriów KIND. Już dziś
poznaj nasze produkty. Zapraszamy do oddziałów KIND w całej Polsce!

PILOT

Zmieniaj głośność aparatu słuchowego oraz jego programy
za pomocą pilota KIND.
−− Wygodna regulacja głośności
−− Łatwa obsługa dzięki dużym i wygodnym przyciskom

MIKROFON ZEWNĘTRZNY

Ciesz się wzmocnionym dźwiękiem i rozmową bez zakłóceń nawet
w najbardziej hałaśliwym otoczeniu.
−− Doskonałe w głośnym środowisku – przekaż rozmówcy mikrofon
i ciesz się niezakłóconą komunikacją
−− Możliwość zastosowania w różnych sytuacjach, również na duże odległości
−− Bezpośrednia transmisja dźwięku bez odgłosów płynących z otoczenia
oraz sprzężenia zwrotnego

ADAPTER DO TELEFONU I TELEWIZJI

Odtwarzaj dźwięk filmów, muzykę lub prowadź rozmowy telefoniczne
korzystając z najwyższej jakości sygnału bez przeszkadzających
odgłosów otoczenia.
−− Wygodne przesyłanie sygnału telewizora, muzyki oraz rozmów
telefonicznych do aparatu słuchowego
−− Lepsza jakość dźwięku dzięki bezpośredniemu przekazowi sygnału
−− Swoboda poruszania się bez problemów z połączeniem

STREAMER

Zmieniaj programy słyszenia oraz ustawienia głośności aparatu słuchowego
i korzystaj z możliwości, jakie daje bezprzewodowe połączenie z telefonem
komórkowym, sprzętem audio oraz telewizorem.
−− Zdalne sterowanie i urządzenie komunikacyjne w jednym
−− Idealny do odtwarzania muzyki, odbioru dźwięku z TV czy przeprowadzania
rozmów telefonicznych bezpośrednio przez aparaty słuchowe
−− Funkcja zestawu głośnomówiącego do telefonów komórkowych
posiadających Bluetooth

KONGRES SENIORÓW W DORTMUNDZIE
27-30 maja 2018 r.

WIELKOPOLSKIE FORUM UNIWERSYTETÓW
TRZECIEGO WIEKU. FORUM BEZPIECZNEGO SENIORA
Zamek w Rydzynie k. Leszna, 20 kwietnia 2018 r.

II REGIONALNA KONFERENCJA UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO
WIEKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Ostrowiec Świętokrzyski, 14 maja 2018 r.

FORUM WIZJA ROZWOJU W GDYNI
25-26 czerwca 2018 r.

SKRÓCONY RAMOWY PROGRAM

X FORUM III WIEKU
DZIEŃ I
9.00 – 15.00

5 września 2018 r., środa | Nowy Sącz
PRZYJAZD UCZESTNIKÓW DO NOWEGO SĄCZA, ZAKWATEROWANIE W DOMU AKADEMICKIM PWSZ, ul. Długosza 61

14.00 – 15.00

LUNCH

16.00 – 18.00

UROCZYSTE OTWARCIE FORUM III WIEKU, BIBLIOTEKA PWSZ, ul. Al. Wolności 40
Wystąpienia przedstawicieli Głównego Partnera Forum III Wieku oraz Gości Honorowych
DEBATA „AKTYWNY SENIOR W ŻYCIU PUBLICZNYM, SPOŁECZNYM, GOSPODARCZYM”.
Udział przedstawicieli rządu, parlamentu, samorządu terytorialnego, środowiska akademickiego, mediów.

19.00 – 20.00

DZIEŃ II
7.00 – 7.30
7.45
9.00 – 10.30
10.30 – 17.00

KOLACJA. OMÓWIENIE SPRAW ORGANIZACYJNYCH

6 września 2018 r., czwartek | Nowy Sącz, Krynica-Zdrój
ŚNIADANIE
WYJAZD DO KRYNICY-ZDROJU NA XXVIII FORUM EKONOMICZNE – FORUM III WIEKU
UDZIAŁ W SESJI PLENARNEJ OTWIERAJĄCEJ XXVIII FORUM EKONOMICZNE
UDZIAŁ W PANELACH XXVIII FORUM EKONOMICZNEGO; PANELE FORUM III WIEKU:
I PANEL: AKTYWNOŚĆ OBYWATELSKA SENIORÓW – WŁĄCZENIE SPOŁECZNE; AKTYWNOŚĆ OBYWATELSKA SENIORÓW
W KONTEKŚCIE WYBORÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
II PANEL: SREBRNA GOSPODARKA. INNOWACJE DLA SENIORA – INTELIGENTNY ROZWÓJ
CIEPŁY POSIŁEK

17.00 – 18.30
18.30
19.30 – 20.30

DZIEŃ III
8.00 – 8.30

UDZIAŁ W SESJI PLENARNEJ ZAMYKAJĄCEJ XXVIII FORUM EKONOMICZNE
WYJAZD DO NOWEGO SĄCZA
OBIADOKOLACJA

7 września 2018 r., piątek | Nowy Sącz
ŚNIADANIE

8.45

PRZEJAZD UCZESTNIKÓW FORUM III WIEKU DO MIASTECZKA GALICYJSKIEGO W NOWYM SĄCZU

9.30

SESJA PLENARNA FORUM III WIEKU
• OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA „FORUM BEZPIECZNEGO SENIORA”
• VIII MAŁOPOLSKIE FORUM UTW
• WARSZTATY ZORGANIZOWANE WSPÓLNIE Z TOWARZYSTWEM INICJATYW TWÓRCZYCH „ę”
• PREZENTACJA PARTNERÓW FORUM III WIEKU
• CATERING REGIONALNY
• DYSKUSJA. PRZYJĘCIE STANOWISK FORUM III WIEKU

17.00

ZAKOŃCZENIE FORUM III WIEKU

17.30

PRZEJAZD DO DOMU AKADEMICKIEGO

18.30 – 19.00

DZIEŃ IV

KOLACJA

8 września 2018 r., sobota | Nowy Sącz

8.00 – 8.30

ŚNIADANIE

8.30 – 9.30

PODSUMOWANIE FORUM III WIEKU

9.30
9.30 – 14.30

WYJAZD UCZESTNIKÓW FORUM
WYCIECZKA AUTOKAROWA Z PRZEWODNIKIEM /DLA ZAINTERESOWANYCH – 50 OS./
SĄDECKI PARK ETNOGRAFICZNY, SZLAKIEM ARCHITEKTURY DREWNIANEJ

GŁÓWNYM PARTNEREM FORUM III WIEKU JEST WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE.

