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Spis treści

Szanowni Państwo,
w dniach od 5 do 8 września br. odbyło się X Forum III 
Wieku w ramach Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdro-
ju i Nowym Sączu. Wzięło w nim udział 200 uczestników 
oraz wielu gości z kraju i zagranicy. Spotkali się liderzy 
Uniwersytetów Trzeciego Wieku i Ogólnopolskiej Fede-
racji Stowarzyszeń UTW, Polskiego Związku Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów z przewodniczącą dr Elżbietą Os-
trowską, Polskiej Unii Seniorów z prezesem Januszem 
Marszałkiem, Krajowego Instytutu Gospodarki Senioral-
nej z prezes Marzeną Rudnicką, Ogólnopolskiego Poro-
zumienia o Współpracy Rad Seniorów z przewodniczącą 
Barbarą Szafraniec oraz Stowarzyszenia Manko – wydaw-
cy „Głosu Seniora” i Ogólnopolskiej Karty Seniora, z pre-
zesem Łukaszem Salwarowskim oraz innych organizacji 
działających na rzecz seniorów. 
Zza wschodniej granicy przyjechali pani doc. dr n. med. 
Ewelina Hrycaj-Małanicz, prezes Lwowskiego UTW oraz 
Marian Frużyński, członek Zarządu LUTW. Akademię Trze-
ciego Wieku w Wilnie, działającą przy Związku Polaków 
na Litwie, reprezentował prezes dr Marian Grygorowicz.
Wśród gości zagranicznych byli przedstawiciele Europej-
skiej Unii Seniorów, największej organizacji senioralnej 
w Europie, z prof. An Hermans, jej prezydentem oraz dr 
Renate Heinisch, członkinią Europejskiego Komitetu Eko-
nomiczno-Społecznego i członkinią Zarządu Niemieckiej 
Federacji Organizacji Seniorów BAGSO.
Spotkania liderów aktywnych środowisk seniorskich z po-
litykami, samorządowcami, ekspertami oraz naukowcami 
podczas debat, dyskusji panelowych i warsztatów dotyczy-
ły m.in.: problemów służby zdrowia, usług opiekuńczych, 
systemu emerytalnego, ubezpieczeń, bezpieczeństwa, ak-
tywności obywatelskiej, edukacji, kultury, turystyki, trans-
portu, nowych technologii, mających ścisły związek ze sta-
rzeniem się społeczeństwa.
Na zakończenie X Forum III Wieku przyjęte zostały stano-
wiska o utworzenie urzędu rzecznika osób starszych na 
szczeblu centralnym oraz na wszystkich szczeblach samo-
rządu – w gminie, powiecie i województwie. Podjęto także 
stanowisko w sprawie utworzenia szerokiej koalicji orga-
nizacji seniorskich, która byłaby ważnym partnerem dla 
władz publicznych i sektora gospodarczego, w sprawach 
dotyczących osób starszych w naszym kraju.
W imieniu organizatorów X Forum III Wieku pragnę 
serdecznie podziękować wszystkim osobom, władzom, 
instytucjom i partnerom, którzy udzieli nam wsparcia 
przy organizacji tej międzynarodowej konferencji.

Uroczyste otwarcie X Forum  
III Wieku ......................................... 2
X Forum III Wieku  
w Krynicy-Zdroju ............................. 6
Sesja Plenarna Forum III Wieku.  
Forum Bezpiecznego Seniora ............ 8
Aktywność osób starszych  
w społecznościach wiejskich ............ 12
Od końca XX wieku zmienił się  
obraz osób starszych ....................... 14
Pożar siedziby UTW w Rabce ......... 15
Stanowisko X Forum III Wieku  
w sprawie dostosowania organizacji 
i struktury administracji publicznej – 
rządowej i samorządowej – do sytuacji 
demograficznej w Polsce  
i jej zmian ...................................... 16
Stanowisko X Forum III Wieku  
w sprawie konsolidacji środowiska  
senioralnego ................................... 18
Zebrane wnioski zgłoszone  
przez uczestników do Sekretariatu  
X Forum III Wieku ......................... 19
Niedosłuch a zaburzenia  
nastroju, wykluczenie i depresja ..... 20



O G Ó L N O P O L S K I  B I U L E T Y N  U T W
2

Wiesława Borczyk otwiera X Forum III Wieku,  
fot. Konrad Kaczmarek

Uroczyste otwarcie
Uroczystego otwarcia X jubileuszowego Forum III Wie-
ku dokonała w imieniu organizatorów Wiesława Bor-
czyk, prezes Stowarzyszenia Sądeckiego UTW i Ogól-
nopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW. Przywitała 
serdecznie wszystkich uczestników i gości Forum, li-
czące ok. 250 osób grono obecnych na inauguracji 
tego najważniejszego w Polsce spotkania liderów Uni-
wersytetów Trzeciego Wieku, organizacji i środowisk 
seniorskich oraz działających na rzecz seniorów jak 
również przedstawicieli władz państwowych, samo-
rządowych, środowisk naukowych i gospodarczych. 
Forum III Wieku, konferencja międzynarodowa, jest 
częścią Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju, zw. 
często „polskim Davos”. Odbywa się w Nowym Sączu 
i w Krynicy-Zdroju. Jest to inicjatywa środowiska uni-

Uroczyste otwarcie  
X Forum III Wieku
Aula Biblioteki PWSZ Nowy Sącz, 5 września 2018 r. 

wersytetów trzeciego wieku do której dołączyły inne 
organizacja pozarządowe działające na rzecz seniorów 
jak: Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, 
Polska Unia Seniorów, Krajowy Instytut Gospodarki Se-
nioralnej, Stowarzyszenie MANKO – wydawca „Głosu 
Seniora” i Ogólnopolskiej Karty Seniora, Ogólnopolskie 
Porozumienie o współpracy Rad Seniorów, Towarzy-
stwo Inicjatyw Twórczych „ę”, Fundacja Rozwoju Syste-
mu Edukacji oraz wielu innych partnerów społecznych 
i instytucjonalnych.
Patronaty honorowe objęli: Minister Rodziny, Pracy i Po-
lityki Społeczne Elżbieta Rafalska, Pełnomocnik Rządu 
ds. Społeczeństwa Obywatelskiego i Równego Trakto-
wania Adam Lipiński oraz Narodowy Instytut Wolno-
ści – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskie-
go, Marszałek Województwa Małopolskiego, Prezydent 
Miasta Nowego Sącza i Starosta Nowosądecki, a także 
Związek Powiatów Polskich.
Na Forum III Wieku przyjechała delegacja Europej-
skiej Unii Seniorów z Brukseli z panią Prezydent prof. 
An Hermans, pani dr Renate Heinisch, z Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Zarządu Niemie-
ckiej Federacji Organizacji Senioralnych BAGSO, a także 
przedstawiciele polskich UTW z Litwy i Ukrainy. 
Wiesława Borczyk podkreśliła, że polityka senioralna to 
zadanie dla rządu, samorządów, organizacji pozarządo-
wych, przedsiębiorców, instytucji publicznych i mediów. 
Niezbędna jest współpraca wszystkich środowisk, wspól-
ne działania, wzmocnione partnerstwa, oparte na dialo-
gu i otwartości dla wszystkich zainteresowanych stron.
Mądrość seniorów polega m.in. na wspólnym dążeniu 
do tego, aby we współpracy z wieloma podmiotami być 
partnerem, a nie klientem. Zaznaczyła, że do samorzą-
dowych i państwowych podmiotów zajmujących się 
sprawami seniorskimi dołączył świat biznesu, a „srebr-
na gospodarka” jest jednym z ważnych zagadnień na Fo-
rum Ekonomicznym w Krynicy-Zdroju. 

Goście honorowi
Następnie głos zabrali goście honorowi. Wojciech Ko-
zak, wicemarszałek Województwa Małopolskiego 
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i przewodniczący Małopolskiej Rady ds. Polityki Se-
nioralnej mówił o prekursorskich działaniach samo-
rządu województwa małopolskiego w zakresie polityki 
senioralnej. Przypomniał, że Małopolska Rada ds. Po-
lityki Senioralnej została powołana w 2013 roku, jako 
pierwsza struktura regionalna w kraju. Zauważył, że 
wszystkie działania polityki senioralnej służą nie tyl-
ko nam, już seniorom, ale także tym, którzy w najbliż-
szych latach na to miano zasłużą. Podkreślił istotną 
rolę pracy umysłu w aktywizacji każdego człowieka, 
bez względu na wiek. W województwie małopolskim 
żyje się o 2-3 lata dłużej niż w innych regionach Polski, 
co zachęca do zamieszkania na tych terenach – mówił 
marszałek.
Poinformował o wdrożeniu w Małopolsce projektu 
„Tele-Anioł” z wykorzystaniem nowoczesnych techno-
logii – bransoletek elektronicznych, w które docelowo 
może być wyposażone około 10 tysięcy mieszkańców 
potrzebujących wsparcia. Aktywność seniorów nazwał 
„pospolitym ruszeniem”. 
Na zakończenie marszałek Wojciech Kozach podkreślił 
rolę pani prezes Wiesławy Borczyk w tworzeniu i rea-
lizowaniu polityki senioralnej i wręczył z okazji jubile-
uszowej X edycji Forum III Wieku okolicznościowy dy-
plom i podziękowania. 

Serdeczne słowa do uczestników Forum III Wieku skie-
rowała Urszula Nowogórska, przewodnicząca Sejmiku 
Województwa Małopolskiego i Leszek Zegzda, członek 
Zarządu Województwa Małopolskiego, prezes Małopol-
skiej Organizacji Turystycznej. Marek Pławiak Starosta 
Nowosądecki witając gości stwierdził, że piękna zie-
mia sądecka zawsze zaprasza wszystkich, a powiat jest 
przyjazny szczególnie seniorom. Wojciech Piech – wice-
prezydent Nowego Sącza stwierdził, że Forum III Wie-
ku kreuje piękny wizerunek miasta Nowego Sącza jako 
miasta otwartego na integrację pokoleń, bowiem tutaj 
równoległe odbywa się Forum Młodych Liderów. Jego 
zdaniem Forum III Wieku jest imprezą rozwojową z du-
żym potencjałem.
Z dużym aplauzem zebranych spotkało się wystąpie-
nie Władysława Kosiniak-Kamysza, b. ministra Pracy 
i Polityki Społecznej, posła na Sejm RP, przewodniczą-
cego PSL. To on jako minister, w latach 2012-2015 za-
czął wdrażać politykę senioralną w naszym kraju. Wła-
dysław Kosiniak-Kamysz mówił m.in. o największych 
osiągnięciach starszych pokoleń, o pierwszych działa-
niach w zakresie polityki senioralnej, w tym o współ-
pracy z Wiesławą Borczyk nad założeniami polityki 
senioralnej w Polsce na lata 2014-2020. Jego zdaniem, 
podstawowym elementem dla życia seniorów jest god-
ność życia. Poinformował o inicjatywie obywatelskiej pt. 
„Emerytura bez podatku” oraz zachęcił do podpisywa-
nia się pod tym projektem. 

Wojciech Kozak, wicemarszałek Województwa Małopolskiego  
podczas otwarcia X Forum III Wieku, fot. Konrad Kaczmarek

Urszula Nowogórska, przewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego 
podczas otwarcia X Forum III Wieku, fot. Konrad Kaczmarek
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Władysław Kosiniak-Kamysz, b. minister Pracy i Polityki Społecznej,  
poseł na Sejm RP, przewodniczący PSL, fot. Konrad Kaczmarek

Dorota Karczewska, Wiceprezes Urzędu Ochrony Konkurencji  
i Konsumentów , fot. Konrad Kaczmarek

Wystąpienia przedstawicieli ministerstw
Podczas otwarcia Forum miały miejsce merytoryczne 
wystąpienia przedstawicieli urzędów centralnych doty-
czące spraw ważnych dla seniorów. Paweł Chorąży, pod-
sekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju 
mówił o rządowym programie „Dostępność Plus”. Pro-
gram ten ma usunąć bariery infrastrukturalne i prawne, 
które utrudniają życie osobom starszym i osobom z nie-
pełnosprawnościami. Celem programu jest podniesienie 
jakości życia i zapewnienie niezależności życia wszyst-
kim. Trwają prace na d ustawą o dostępności, aby zosta-
ła wprowadzona do wszystkich sfer życia. Program ma 
charakter otwarty i realizowany będzie w latach 2018-
25. Minister zachęcił uczestników Forum III Wieku do 
aktywnego włączenia się do programu. 
Odnosząc się do wystąpienia przedstawiciela Mi-
nisterstwa pani prezes W. Borczyk zwróciła uwa-
gę na dwa problemy, a mianowicie na brak jednego 
standardu na określenie „senior” (w różnych aktach 
prawnych przyjmowane są różne kryteria wiekowe 
osób starszych) oraz na zbyt krótkie okresy na kon-
sultacje wielu przedsięwzięć i projektów rządowych. 
Stowarzyszenia seniorskie nie zatrudniają ekspertów 
i nie posiadają na to funduszy, nie są w stanie wypra-
cować konkretnych opinii i propozycji w ograniczo-
nym czasie, jaki na ogół jest przeznaczony na konsul-
tacje społeczne. 
Wiele ważnych zagadnień przedstawiła Wiceprezes 
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Dorota 
Karczewska. Mówiła o zrealizowanej przez UOKIK kam-
panii zatytułowanej „Seniorze uważaj”. Seniorzy znaleźli 
się centrum zainteresowania UOKIK ponieważ stanowią 
liczącego się na rynku konsumenta, są podatni na wpły-
wy i cechuje ich zaufanie do innych, przez co są narażeni 
na nieuczciwe praktyki niektórych producentów i sprze-
dawców. W celu ochrony seniorów UOKIK m.in. podjął 
współpracę z Państwową Inspekcją Handlową i z ban-
kami. Trwają prace nad nowymi przepisami prawnymi. 
Zakłada się wprowadzenie rejestru podmiotów prowa-
dzących sprzedaż poza lokalem oraz obowiązek modyfi-
kacji produktów.

Gość specjalny X Forum III Wieku 
Z zainteresowaniem uczestnicy i goście Forum wysłu-
chali wystąpienia gościa specjalnego X Forum III Wieku 
pani prof. An Hermans, Prezydent Europejskiej Unii Se-
niorów, która przedstawiła referat „Seniorzy w Europie” 
i przybliżyła sytuację seniorów oraz dane demograficz-
ne w krajach na terenie Unii Europejskiej. Pogratulowa-
ła organizacji Forum III Wieku i zachęciła seniorów do 
większej integracji i konsolidacji środowisk organizacji 
senioralnych, które powinny być partnerem dla władz 
państwowych i samorządowych.
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prof. An Hermans, Prezydent Europejskiej Unii Seniorów – gość specjalny 
X Forum III Wieku, fot. Konrad Kaczmarek

Debata „Aktywny Senior w życiu publicznym, społecznym, gospodarczym” 
 podczas X Forum III Wieku, fot. Konrad Kaczmarek

Debata „Aktywny Senior w życiu publicznym,  
społecznym, gospodarczym”
Ostatnim punktem programu były wystąpienia paneli-
stów, zaproszonych do debaty na temat „Aktywny Se-
nior w życiu publicznym, społecznym, gospodarczym”.
Zaproszenie przyjęli: Barbara Imiołczyk, dyrektor Cen-
trum Projektów Społecznych, Współprzewodnicząca 
Komisji Ekspertów ds. Osób Starszych z Biura Rzecz-
nika Praw Obywatelskich, dr Krzysztof Pawłowski, za-
łożyciel i prezydent Wyższej Szkoły Biznesu – National 
Louis Uniwersity w Nowym Sączu, prof. nadzw. dr hab. 
Zofia Szarota z Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komi-
sji Edukacji Narodowej w Krakowie, dr Anna Okońska-
-Walkowicz – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa 
ds. Polityki Senioralnej oraz Lidia Ułanowska, dyrektor 
Departamentu Polityki Senioralnej w Ministerstwie Ro-
dziny, Pracy i Polityki Społecznej. 
Poruszono wiele kwestii m.in. jak rozumieć aktywność 
osób starszych, czy wszyscy seniorzy muszą lub powinni 
być aktywni, czy samorząd lokalny ma zapewnione środki 
prawne i finansowe na zadania związane ze starzeniem się 
społeczeństwa i w jakim zakresie obecna sytuacja powin-
na ulec zmianie, jak wygląda wg badań naukowych życie 
i aktywność seniorów mieszkających na wsi i w małych 
miasteczkach, czy rządowy program „Polityka społeczna 
wobec osób starszych 2030. Bezpieczeństwo, Uczestni-
ctwo, Solidarność” zapewni poprawę sytuację seniorów 
w kolejnej dekadzie, czy będzie polityka senioralna czy już 
ta nazwa zniknie z dokumentów rządowych i in.
Debata zakończyła pierwszy dzień X Forum III Wieku.
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Uczestnicy Forum III Wieku corocznie jeden dzień spędza-
ją w Krynicy-Zdroju i biorą udział w sesjach plenarnych 
i panelach dyskusyjnych, przewidzianych w programie 
Forum Ekonomicznego. Organizatorzy Forum III Wieku 
przygotowują na Forum Ekonomicznym dwa panele, które 
dotyczą aktywności obywatelskiej i „srebrnej gospodarki”. 
Poniżej skrócony opis dwóch paneli Forum III Wieku.

I PANEL DYSKUSYJNY:  
AKTYWNOŚĆ OBYWATELSKA OSÓB  
STARSZYCH. SZANSE. WYZWANIA. BARIERY
W Domu Forum w sali Społeczeństwo zabrakło miejsc 
dla wszystkich chętnych, którzy chcieli posłuchać dys-
kusji o społeczeństwo obywatelskim i aktywności senio-
rów – obywateli.
Moderator dr Elżbieta Ostrowska, przewodnicząca 
Zarządu Głównego Polskiego Związku Emerytów, Ren-
cistów i Inwalidów oraz wiceprzewodnicząca Obywatel-
skiego Parlamentu Seniorów zwróciła się do panelistów 
z pytaniem na temat aktywności obywatelskiej senio-
rów i roli podmiotów polityki senioralnej.

X Forum III Wieku  
w Krynicy-Zdroju 
Dom Forum, 6 września 2018 r. 

Gość specjalny, Wojciech Kaczmarczyk, dyrektor Na-
rodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju 
Społeczeństwa Obywatelskiego, w swoim wystąpieniu 
podkreślił m.in. że organizacje obywatelskie, w myśl 
nowych decyzji rządu, mają stać się partnerem władzy 
w kształtowaniu polityki senioralnej. Poinformował, że 
nastąpią uproszczenia w przepisach prawa dotyczące 
finansowania organizacji pozarządowych oraz, że będą 
ogłaszane nowe konkursy grantowe, do udziału w któ-
rych zachęcił organizacje seniorskie.
Posłanka Małgorzata Zwiercan, przewodnicząca Sej-
mowej Komisji Polityki Senioralnej, stwierdziła, że ak-
tywność seniorów zapobiega ich marginalizacji, pomaga 
zachować dobre zdrowie i samopoczucie. Senior aktyw-
ny to senior zdrowy. Szansą dla aktywności seniorów są 
organizacje seniorskie, takie jak: uniwersytety trzeciego 
wieku, kluby seniorów, organizacje religijne wspierane 
przez projekty ASOS, SENIOR, VIGOR. Barierę, zwłasz-
cza w małych miejscowościach, stanowi transport, brak 
informacji lub brak inicjatyw. Tam też działa niewiele 
Gminnych Rad Seniorów i to powinno się zmienić.

Paneliści od lewej: dr Elżbieta Ostrowska, Wojciech Kaczmarczyk, Lidmila Nemcova, Ulrich Winz, Małgorzata Zwiercan,  
Mieczysław Kasprzak, Józef Lassota, fot. Piotr Droździk
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Poseł Mieczysław Kasprzak przyznał, że seniorzy to 
grupa osób z ogromnym doświadczeniem i wiedzą, któ-
rą należy wykorzystać. Aby senior był aktywny, musi być 
dostępność komunikacyjna, szczególnie w małych mia-
stach i na wsiach. Poinformował też o inicjatywie ”Eme-
rytury bez podatku”. 
Na pytanie, czy samorządy podejmują działania wobec 
osób starszych odpowiadał poseł Józef Lassota, były 
prezydent Krakowa. Przypomniał, że polityka senioral-
na w Krakowie zaczęła się wcześnie i dobrze, że się ją 
kontynuuje. Organizowane są m. in. Senioralia, które za-
chęcają osoby starsze do wyjścia z domu.
Ulrich Winz z Niemiec, rzecznik Prasowy Europejskiej 
Unii Seniorów, zauważył, że w jego kraju działa wiele orga-
nizacji seniorskich, w których seniorzy biorą licznie udział. 
Rząd i samorządy nie są w stanie wiedzieć o wszystkich 
potrzebach seniorów, dlatego organizacje pozarządowe, 
obywatelskie mają ważne miejsce w jego kraju.
Lidmila Nemcova, prezes Chrześcijańskiej Unii Senio-
rów w Czechach, podkreśliła, że seniorzy mają doświad-
czenie życiowe, więc powinni przekazywać młodym 
wiedzę o ważnych wydarzeniach historycznych takich 
jak np. II wojna światowa, o roku 1968, o Praskiej Wioś-
nie i o tym, co z tego wynikło. Wspomniała też o tym, 
że wszyscy powinni brać udział w tworzeniu społeczeń-
stwa obywatelskiego.

II PANEL DYSKUSYJNY:  
SREBRNA GOSPODARKA. INNOWACJE  
DLA SENIORA – INTELIGENTNY ROZWÓJ
Przy pełnej sali w Domu Forum na deptaku krynickim 
pasjonującą dyskusję wokół tematu: „Srebrna gospo-
darka. Innowacje dla seniora – Inteligentny rozwój” po-
prowadziła, jako moderator, Marzena Rudnicka, prezes 
Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej. 
W znakomitym gronie ekspertów wymianę poglądów 
rozpoczęła pytaniem: Czy świat nie wyklucza 25% po-
pulacji, czy świat pasuje do wieku, czy też wiek ma pa-
sować do świata?
Ten tak filozoficznie postawiony problem udziału senio-
rów w życiu gospodarczym podjęli paneliści: dr Jerzy 
Bar, prezes Polskiego Klubu Nestora i Sukcesora; dr Re-
nate Heinisch, członek Europejskiego Komitetu Ekono-
miczno-Społecznego i członek Zarządu Niemieckiej Fe-
deracji Organizacji Seniorów BASSO; Janusz Marszałek, 
prezes Zarządu Polskiej Unii Seniorów, wiceprezydent 
Europejskiej Unii Seniorów, członek Zarządu Ogólnopol-
skiego Porozumienia o Wspieraniu Rad Seniorów; Peter 
Nowak, ekspert państwowych systemów ubezpieczeń 
zdrowotnych w Niemczech.
Dr R. Heinisch przedstawiła niemiecki model współ-
pracy pomiędzy ponad 100 organizacjami seniorów. 
W Polsce aktualnie żyje 4,5 tysiąca stulatków, a w Niem-

Wojciech Kaczmarczyk, dyrektor Narodowego Instytutu Wolności,  
fot. Piotr Droździk

czech ponad 18 tys., a więc to już „Złoty Wiek”. Jest na 
terenie Niemiec prawie 13 milionów seniorów, a polity-
cy szybko „biegną od wyborów do wyborów” i nieste-
ty rzadko zatrzymują się nad naszym potrzebami. Cała 
Europa objęta jest rozwojem i innowacjami, sztuczna 
inteligencja ma pomagać, a nie wykluczać osoby star-
sze. Trzeba połączyć ręce młodych i doświadczone gło-
wy seniorów.
Janusz Marszałek podkreślił znaczenie zapewnienia 
seniorom godnych warunków życia i potrzebę wypra-
cowania modelu bezpiecznego mieszkalnictwa dla se-
niorów, takich jak mieszkania ze wsparciem oraz domy 
seniorów, w tym również domy seniorów wymagają-
cych pielęgnacji. Zwrócił uwagę na konieczność tworze-
nia i prowadzenia lokalnych i ponadlokalnych domów 
dziennego pobytu, co powinno zostać ujęte w lokalnej 
polityce senioralnej samorządów.
Dr Jerzy Bar, specjalizując się praktycznie i teoretycz-
nie w zagadnieniach sukcesji w firmach rodzinnych, jako 
podstawę ich sukcesu wyróżnił zasadę „4 W” czyli prze-
kazanie: Wartości, Wiedzy, Własności i Władzy. 
Ekspert od ubezpieczeń, Peter Nowak, przybliżył zasa-
dy ubezpieczeń zdrowotnych i opiekuńczych w Niem-
czech. Oni – podobnie jak u nas też mają z tym prob-
lemy, ponad 80% ubezpieczonych jest w tamtejszym 
ZUS-ie, prywatne ubezpieczenia są dostępne wyłącz-
nie dla najbogatszych. Prewencja to podstawa dobrego 
zdrowia, ale nie ma takiego państwa na świecie, które 
by gwarantowało pełne zabezpieczenie starości. O god-
ną starość przede wszystkim musimy zadbać sami, nie 
odżegnując się od pomocy młodszych pokoleń i tylko 
w dialogu, bo najważniejsze jest „Życie dobrze zacząć 
i dobrze skończyć”.
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Bezpieczeństwo seniora  
– prawo i praktyka
Przy pełnej sali Ratusza w Miasteczku Galicyjskim roz-
mawialiśmy o codziennych zagrożeniach życia seniora 
i o tym co należy robić, żeby to poprawić, uczynić życie 
ludzi starszych bezpiecznym. Moderator panelu Woj-
ciech Molendowicz, redaktor naczelny Dobrego Tygo-
dnika Sądeckiego, zaprosił do dyskusji kompetentne 
grono panelistów: zastępcę Rzecznika Praw Pacjentów 
Marzannę Bieńkowską; Rzecznika Praw Pasażera Kolei 
Joannę Marcinkowską; przewodniczącą Ogólnopolskie-
go Porozumienia o Współpracy Rad Seniorów Barbarę 
Szafraniec oraz dr Romana Biskupskiego, prezesa sto-
warzyszenia „Nadzieja” w Legionowie, który prowadzi 
także Uniwersytet Trzeciego Wieku. Poniżej przytacza-
my skrótowe wypowiedzi panelistów:
Zastępca Rzecznika Praw Pacjentów Marzanna Bień-
kowska poinformowała o działaniach biura Rzecznika 
i wskazała na 3 podstawowe prawa pacjentów, a to: pra-
wo do informacji o pacjencie, prawo do zgody na ope-
rację lub zabieg i prawo do opieki przez osobę bliską. 
Do Rzecznika dzwoni na infolinię dziennie tysiące osób 
i bardzo trudno uzyskać połączenie, co robić w tej sytu-
acji – takie pytania padały z sali. W odpowiedzi zastępca 
Rzecznika Praw Pacjentów poinformowała, że w najbliż-
szym czasie nastąpi poprawa dostępności telefonicznej 
dla pacjentów. Odesłała tez do strony internetowej na 
której można się zapoznać z bieżącymi działaniami Biu-
ra: https://www.bpp.gov.pl/
O tym jak korzystać z pomocy Rzecznika Praw Pasażera 
Kolei mówiła mec. Joanna Marcinkowska. Można sko-
rzystać w przypadku sporu z przedsiębiorcą w sprawach 
dotyczących zobowiązań wynikających z umów przewo-
zu osób, rzeczy lub zwierząt w transporcie kolejowym. 
Stroną takiego sporu, oprócz przewoźnika kolejowego, 
może być także sprzedawca biletów lub operator tury-
styczny. Rzecznik Praw Pasażera Kolei oraz jego zespół 
mają bogate doświadczenie w rozstrzyganiu sporów pa-

Sesja Plenarna  
Forum III Wieku.  
Forum Bezpiecznego Seniora
Nowy Sącz, Miasteczko Galicyjskie, 7 września 2018 r. 

sażerskich oraz dużą wiedzę na temat praw pasażerów 
i funkcjonowania rynku kolejowego. Zależy nam na bu-
dowaniu pozytywnego wizerunku polskiej kolei i popra-
wy jej konkurencyjności. Te cele można osiągnąć dzięki 
zapewnieniu wysokiego poziomu świadczonych usług 
przez przedsiębiorców i gwarancji rzeczywistej ochrony 
praw pasażerów. Rzecznika Praw Pasażera Kolei dzia-
ła w ramach Urzędu Transportu Kolejowego: https://
www.utk.gov.pl/pl/
Barbara Szafraniec z Ogólnopolskiego Porozumienia 
o Współpracy Rad Seniorów podkreśliła w swojej wypo-
wiedzi występujące trudności komunikacyjne i informa-
cyjne, z jakimi spotykają się osoby starsze. Na 2500 gmin 
tylko w 300 zostały utworzone Rady Seniorów, a i tak 
mają wielkie problemy z popularyzacją swoich dokonań. 
Nie wszystkim włodarzom miast i gmin te rady się po-
dobają. Opracowany w tym roku rządowy Program BUS 
czyli Bezpieczeństwo, Uczestnictwo, Solidarność pani B. 
Szafraniec uważa za dobry początek nowej polityki se-
nioralnej w naszym kraju, ale nawet najlepsze programy 
nie zastąpią naszego, aktywnego uczestnictwa. 
dr Roman Biskupski pokreślił w swoim wystąpieniu 
jak ważnym zadaniem jest połączenia sił i wspólnej pra-
cy z seniorami i dla seniorów. W wymiarze lokalnym 
stara się tak robić Legionowo, w którym stowarzyszenie 
Nadzieja zaprasza wszystkich do współpracy. Lokalna 
władza jest najlepszym adresatem próśb i wniosków od 
seniorów, zamiast roszczeń trzeba wyłącznie poprzez 
dialog i konkretne działania tworzyć nową rzeczywi-
stość przyjazną ludziom starszym.
Wiele pytań z sali skierowanych do panelistów, potwier-
dziło, że temat bezpieczeństwa seniorów w życiu co-
dziennym jest bardzo aktualny.

Bezpieczne zdrowie seniorów
Z wykładu pani Małgorzaty Stręk, dr. nauk medycz-
nych, wykładowcy w uczelniach: Uniwersytet Medyczny 
w Łodzi, Uczelnia Łazarskiego w Warszawie uczestnicy 
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dowiedzieli o znaczeniu suplementów diety jako inte-
gralnej części zdrowego stylu życia. 
Zdaniem dr Małgorzaty Stręk suplementacja jest dzisiaj 
koniecznością z tego powodu, że przetworzona i „wzbo-
gacona” chemią żywność nie dostarcza właściwej ilości 
składników odżywczych, zwłaszcza selenu, jodu i wi-
taminy D3, a ich brak w organizmie ludzkim powoduje 
skłonności do wielu chorób uznanych za cywilizacyjne.
Brak selenu, w świetle badań naukowych, prowadzi do 
znanej choroby Hashimoto. To nie niedobór jodu, ale 
właśnie selenu powoduje nieprawidłowe funkcjono-
wanie tarczycy. Z powodu złej jakości gleby wszystkim 
brakuje tego pierwiastka, więc należy go dostarczać 
w postaci suplementu. Wykładowczyni przekonywała, 
że przecenia się skłonności genetyczne do określonych 
schorzeń. Stwierdziła bowiem, że 80% chorób powo-
dują niedobory określonych pierwiastków, których za-
nieczyszczona i wyjałowiona żywność po prostu nie 
dostarcza. Problem ten dotyczy szczególnie ludzi star-
szych, u których absorpcja makro i mikroelementów jest 
upośledzona z racji wieku. Odrębny problem stanowią 
niedobory witaminy D3, powodujące nie tylko problemy 
z układem kostnym i osteoporozą, ale także zaburzenia 
odporności. Braki witaminy D3 wpływają niekorzystnie 
na samopoczucie, nasilając zmęczenie i drażliwość. Dr 

M. Stręk stwierdziła, że istotnym problemem w dostar-
czaniu organizmowi witaminy D3 jest właściwe określe-
nie dawki, dlatego też każdy powinien zbadać w organi-
zmie jej poziom.
Wskazała również na zdrowotne właściwości aloesu, 
który w szerokim spectrum pozwala oczyścić organizm 
oraz pomaga ustabilizować poziom cukru. Z racji faktu, 
że cukrzyca to jedna z chorób cywilizacyjnych, działanie 
aloesu może pomóc w jej zwalczaniu. Aloes ma również 
zbawienny wpływa na funkcjonowanie przewodu po-
karmowego, co jest istotne w zapobieganiu alergii.
Na koniec dr M. Stręk zwróciła uwagę słuchaczy na to, że 
dla organizmu najważniejsze są: racjonalne odżywianie, 
aktywność fizyczna – „każdy lek można zastąpić aktyw-
nością fizyczną, ale aktywności fizycznej nie da się za-
stąpić żadnym lekiem” - oraz suplementacja.

Dobre praktyki w projektach  
dedykowanych seniorom
Po przerwie kawowej rozpoczęło się VIII Małopolskie 
Forum UTW pod hasłem: „Dobre praktyki w projektach 
dedykowanych seniorom”. Poniżej prezentujemy skró-
cone wystąpienia prelegentów.

Paneliści od lewej: Marzanna Bieńkowska, mec. Joanna Marcinkowska, Barbara Szafraniec, dr Roman Biskupski, Wojciech Molendowicz,  
fot. Piotr Droździk
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Projekt „Małopolski Tele-Anioł”
Dawid Kanina, z Departamentu Zdrowia i Polityki 
Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie 
przedstawił bardzo interesujący projekt „Małopolski 
Tele-Anioł”, który jest największym i najciekawszym 
projektem tego typu w Polsce, a jego rozmach za-
wdzięczamy wsparciu funduszy europejskich. Omówił 
proste założenia rekrutacji do projektu i przedstawił 
jego szczegóły. Uczestnicy konferencji dowiedzieli się, 
że centrum teleopieki będzie dostępne 24 godziny 
na dobę, przez siedem dni w tygodniu, w ciągu całe-
go roku. Korzystanie z tej pomocy jest możliwe dzięki 
prostemu urządzeniu przypominającemu zegarek, któ-
re spełnia funkcję telefonu komórkowego. Połączenie 
z centrum teleopieki jest bezproblemowe – wystarczy 
przycisnąć czerwony przycisk w „zegarku”. Zielony 
przycisk służy odbieraniu połączeń, na przykład od 
rodziny. Urządzenie ma wmontowaną kartę SIM, GPS, 
czujnik tętna i czujnik upadku. Dzięki temu, że cen-
trum teleopieki będzie posiadało wszystkie informacje 
na temat stanu zdrowia użytkownika „zegarka”, pomoc 
może być precyzyjna.
Program przewiduje, że zakwalifikowany beneficjent 
może bezpłatnie skorzystać z tej formy opieki przez 
okres 18 miesięcy. Propozycja skierowana jest do tych, 

którzy mają problem choćby z jedną czynnością dnia 
codziennego, co nie oznacza, że są niesamodzielni. 
Przewiduje się objęcie tego typu opieką trzech tysię-
cy beneficjentów. Całość prezentacji znajduje się na 
stronie internetowej Forum Trzeciego Wieku www.fo-
rumtrzeciegowieku.pl. Prezentacja wzbudziła ogrom-
ne zainteresowanie słuchaczy i będzie upowszechnia-
na również poprzez Uniwersytety Trzeciego Wieku 
w Małopolsce.
Strona internetowa projektu: https://www.malopolska.
pl/teleaniol

Ogólnopolska i Lokalna Karta Seniora
Łukasz Salwarowski, prezes stowarzyszenia MANKO 
i redaktor naczelny „Głosu Seniora” omówił ciekawy 
problem związany z rolą Karty Seniora. Funkcjonująca 
całkiem dobrze Ogólnopolska Karta Seniora jest pro-
duktem niewystarczającym, zatem stowarzyszenia se-
niorów powinny podjąć, we współpracy z samorząda-
mi, działania zmierzające do połączenia kart lokalnych 
z kartą ogólnopolską, co ułatwi ludziom korzystanie 
z jej dobrodziejstw na terenie całego kraju. Przedstawił 
również wpływ Karty Seniora i gazety „Głos Seniora” na 
aktywizację ludzi starszych.

Uczestnicy Sesji Plenarnej X Forum III Wieku, fot. Piotr Droździk
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O aktywizacji ludzi starszych  
w ramach projektu 50+
Prelegentka przedstawiła założenia programów zwią-
zanych z aktywizacją ludzi starszych w ramach projektu 
50+, w oparciu o które można uzyskać pomoc w zawodo-
wym przekwalifikowaniu się beneficjentów oraz wziąć 
udział w bezpłatnych szkoleniach dla chcących praco-
wać. Podkreśliła, że coraz więcej pracodawców (68%) 
wykazuje duże zainteresowanie i coraz chętniej zatrud-
nia ludzi starszych, wykorzystując ich doświadczenie.

Marszałkowski Ośrodek Rozwoju Społeczeństwa 
Obywatelskiego w subregionie sądeckim 
Katarzyna Borczyk, koordynator projektu Marszał-
kowski Ośrodek Rozwoju Społeczeństwa Obywatel-
skiego – Subregion Sądecki, przedstawiła działania 
w ramach tego projektu realizowanego przez Stowa-
rzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku. Można 
uzyskać bezpłatną pomoc dotyczącą działalności orga-
nizacji pozarządowych, pozyskiwania grantów, pisania 
projektów oraz ich rozliczania, ochrony danych osobo-
wych, a także aktywnego udziału w sprawach publicz-
nych – szczególnie na szczeblu lokalnym. W ramach pro-
jektu prowadzone jest doradztwo i pomoc w tworzeniu 
NGO (non-government organization – organizacja poza-
rządowa, działająca na rzecz wybranego interesu, nie-
działająca w celu osiągnięcia zysku), a także wsparcie 
na początku działalności. Katarzyna Borczyk zachęciła 
także zebranych do głosowania na Budżet Obywatelski 
Województwa Małopolskiego. Projekt jest dofinansowa-
ny ze środków budżetu Województwa Małopolskiego.

skierowane zarówno do osób starszych, jak i dzieci. To, 
co robią wolontariusze z Radomska, może być inspira-
cją dla wszystkich, którzy wierzą w to, że bezinteresow-
na pomoc innym nie tylko przynosi realne korzyści, ale 
wzbogaca ludzi wielkiego serca, którzy rozumieją po-
trzeby innego człowieka.

Zapobieganie problemom z pamięcią
Mariusz Kiepas z firmy Biofarm – parter biznesowy Fo-
rum III Wieku – poinformował o działalności tej rodzin-
nej firmy i przedstawił, dzisiaj niekwestionowane zalety 
przyjmowania preparatów zawierających miłorząb ja-
poński, zwłaszcza dla osób starszych, u których wystę-
pują problemy z pamięcią. Warto zaznaczyć, że „gingko 
biloba” (miłorząb) może opóźnić rozwój tzw. demencji 
starczej. Poinformował o pracach nad powstaniem le-
ków i o standardach produkcji leków.

O ogólnopolskiej akcji „Napisz testament”
Duże zainteresowanie uczestników Forum wywołała pre-
zentacja Eweliny Szeratiks z Fundacji Otwarte Forum na 
temat testamentu. Można było się dowiedzieć, że więk-
szość osób w ogóle nad rolą testamentu, także pod wzglę-
dem prawnym, się nie zastanawia. Zaskoczyło uczestni-
ków konferencji stwierdzenie, że p. E. Szeratiks, chociaż 
jest młodą osobą, napisała testament. Poinformowała 
również o akcjach podejmowanych przez fundację Ot-
warte Forum i o ogólnopolskiej akcji „Napisz testament”.

Podkarpacki „eliksir życia” – wody JAVA
Doktor nauk medycznych Lucjan Langner przedstawił 
uczestnikom Forum ważne dla organizmu działanie wody 
JAVA, podkarpackiego „eliksiru życia”, która prócz innych 
zalet zdrowotnych, skutecznie odkwasza organizm. 

Warsztaty edukacyjne
Warsztaty edukacyjne, przeprowadzone zostały już 
tradycyjnie na Forum III Wieku przez Towarzystwo Ini-
cjatyw Twórczych „ę” z Warszawy oraz przez Fundację 
Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja Progra-
mu Erasmus+, także z Warszawy. 
Liczna grupa uczestników Forum skorzystała z tej cie-
kawej i aktywnej formy edukacji, poprowadzonej pro-
fesjonalnie przez szkoleniowców posiadających wiedzę 
i doświadczenie w działaniach z osobami starszymi.
Uczestnicy wynieśli z warsztatów praktyczną wiedzę, 
którą będą mogli wykorzystać przy tworzeniu własnych 
projektów.
Zwieńczeniem X Forum III Wieku było przyjęcie stano-
wisk, uwzględniających wnioski i postulaty zgłaszane 
przez uczestników w czasie konferencji. 

Aktywność wolontariuszy – słuchaczy  
Radomszczańskiego UTW „Wiem więcej”
Prezes dr Anna Kapuśniarek z Radomszczańskiego 
UTW „Wiem więcej” zainteresowała uczestników Forum 
działającym w UTW wolontariatem. Przedstawiła przy-
kłady aktywności wolontariuszy z Radomska, którzy 
pomagają osobom potrzebującym nie tylko w życiu co-
dziennym. Wolontariusze z UTW w Radomsku wspiera-
ją w wymierny sposób także dzieci w Afryce. Piętnaście 
osób działa na wielu płaszczyznach, organizując akcje 
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Przedstawiamy skrócony opis działań badawczych wraz 
z wnioskami i postulatami, opracowany przez prof. Zo-
fię Szarotę, zaprezentowany w Debacie „Aktywny se-
nior w życiu publicznym, społecznym, gospodarczym”, 
podczas otwarcia X Forum III Wieku, w dniu 5 września 
2018 r. w Nowym Sączu.
Celem badań przeprowadzonych przez prof. nadzw. 
dr hab. Zofię Szarotę z Uniwersytetu Pedagogicznego 
w Krakowie na terenie województwa małopolskiego 
i śląskiego w latach 2017-2018 było rozpoznanie form 
aktywności podejmowanej w codzienności, w oparciu 
o zewnętrzne i osobiste (w znaczeniu prywatne) zasoby 
osób starszych mieszkających na wiejskich terenach.
Jak wiejscy seniorzy spędzają swój powszedni czas? Jak 
oceniają wysiłki władz samorządowych na rzecz zaspo-
kajania potrzeb emerytów? – te pytania najczęściej za-
dawano osobom biorącym udział w badanych.

Zasoby osobiste i lokalne oraz  
formy aktywności – diagnoza
W zdecydowanej większości wsi lub w ich pobliżu znaj-
dowały się placówki, z oferty których można korzystać 

Aktywność osób starszych  
w społecznościach wiejskich 
Nowy Sącz, Miasteczko Galicyjskie, 7 września 2018 r. 

systematycznie. Były to przede wszystkim bibliote-
ki, gminne ośrodki kultury, czasem obiekty sportowe. 
Działały koła gospodyń wiejskich (KGW), ludowe kluby 
sportowe, wspólnoty wyznaniowe. Jednak uczestnikom 
badań brakowało wiedzy o zasobach środowiska lokal-
nego. Większość z nich czas wolny spędzała w domu, 
przed telewizorem, oddając się lekturze lub odpoczyn-
kowi. Ich świadomość i przestrzeń kulturalno-edukacyj-
ną kreowały media, a badani krótko stwierdzali: mam 
wszystko, co mi potrzeba. Co robili w czasie wolnym? 
Opracowana na podstawie badań typologia odzwier-
ciedla kilka rodzajów aktywności. 

 − ZORIENTOWANI NA DOMOWE ANALOGOWE ROZ-
RYWKI: telemaniacy, rozczytane, zadziergane (druty, 
szydełko, tkactwo, szycie), odpoczywający na ławce, 
miłośnicy sztuki kulinarnej, krzyżówkowicze, rodzinni,

 − AKTYWNI FIZYCZNIE (60%): rekreacja i ruch na 
świeżym powietrzu były ważne dla ponad połowy 
badanych, wskazywali na spacery, nordic walking, fit-
ness, „siłownię pod chmurką”, marsze, chodzenie po 
górach, jazdę na rowerze, pływanie. Dla części aktyw-
nością fizyczną były wyjścia do sklepu i do kościoła,

prof. nadzw. dr hab. Zofia Szarota, pe-
dagog społeczna, andragog, gerontolog 
społeczna z Uniwersytetu Pedagogicz-
nego w Krakowie, członkini Zarządu 
Akademickiego Towarzystwa Andrago-
gicznego, wiceprzewodnicząca Zespołu 
Pedagogiki Społecznej Komitetu Nauk 
Pedagogicznych PAN; członkini Mało-
polskiej Rady ds. Polityki Senioralnej; 
autorka ponad 130 publikacji nauko-
wych, referentka na zagranicznych i kra-
jowych konferencjach naukowych; po-
pularyzatorka wiedzy w uniwersytetach 
trzeciego wieku i innych środowiskach 
senioralnych. Redaktor naczelna czaso-
pisma „Exlibris Biblioteka Gerontologii 
Społecznej”.
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 − „CYFROWI TUBYLCY” (55%): użytkownicy komuni-
katorów i mediów społecznościowych, Internetu: gry 
komputerowe, pasjanse, filmy, strony kulinarne, stro-
ny parafii, wiadomości i nowinki, filmy instruktażo-
we, zakupy (do ogrodu, dla psa), piosenki; najczęściej 
cyfrowymi edukatorami byli młodsi krewni, 

Aktywność zewnętrzna, pozadomowa badanych była 
skromna. Wyrażała się w systematycznych kontak-
tach społecznych realizowanych w otoczeniu sąsiadów, 
wspólnoty religijnej i kolektywu KGW. Nikt nie należał 
do klubu seniora, nikt nie myślał o udziale w UTW. Jed-
nak kilka osób chciałoby uczyć się nowych umiejętności 
(języki, komputery, gotowanie), pełnić rolę mentorów 
dla młodszych pokoleń. Badani podkreślali brak włas-
nych funduszy na wyrafinowane formy uczestnictwa 
w kulturze. 

 − AKTYWNI WSPÓLNOTOWO (55%): nieformalna gru-
pa rówieśnicza (sąsiadki), wspólnotowe życie religij-
ne, koło gospodyń wiejskich, stowarzyszenie, 

 − AKTYWNI EDUKACYJNIE I KULTURALNIE (45%): bi-
blioteka, gminny ośrodek kultury, kącik seniora przy 
miejscowej szkole, kształcenie kursowe, występy lo-
kalnych zespołów artystycznych, chór przykościelny, 
specyficzne imprezy lokalne, miejskie kino. 

Ocena lokalnej polityki senioralnej
Respondenci generalnie byli nieświadomi założeń poli-
tyki senioralnej. Zachowywali dużą ostrożność, wypo-
wiadając się na ten temat. Wyraźnie dostrzegalny był 
niski poziom kapitału społecznego, seniorzy nie stowa-
rzyszali się, brakowało im zaufania do ludzi i instytucji: 
Wszystko jest, nic mi nie brakuje, mam swój dom i w nim 
siedzę. Na polską wieś za rzadko docierają efekty działań 
instytucjonalnych. Połowa rozmówców nie wiedziała, 
czym jest polityka senioralna: A Boże broń!; Nie interesu-
ję się; Żeby emeryta ograbić! Nie znali placówek w rodza-
ju centrum aktywnego seniora, klub seniora, dzienny 
dom pobytu, gminna rada seniorów.
Ale byli też tacy, którzy chwalili władze samorządowe 
za starania podejmowane na rzecz lokalnej społeczno-
ści: Wójt na szczęście zadbał o to, żeby w naszej gminie 
każdy mógł trochę poćwiczyć na świeżym powietrzu bez 
płacenia za to, a to bardzo duży plus; Wójt bardzo o nas 
dba. Stara się o środki z Unii Europejskiej, daje pieniądze 
z gminy. Chętnie też przychodzi na spotkania Koła Gospo-
dyń Wiejskich. 
Kto diagnozuje potrzeby osób w podeszłym i zaawan-
sowanym wieku? Kto i w jaki sposób pyta tych ludzi? 
U nas na wsi nikt nie zajmuje się emerytami i rencistami. 
Każdy ma swój dom i ogród. Pracownicy gminy uważają, 
że jeśli by powstał jakiś nowy klub albo koło to nikt by nie 
przyszedł, bo nikt nie ma czasu. U nas stawiają bardziej 
na młodych niż starych. Brakuje ofert, brakuje…

Potrzeby i oczekiwania
Czego wiejscy seniorzy oczekują? Badania wskazują, 
że chcieliby korzystać z oferty kina, teatru, opery – o co 
trudno, gdy mieszka się w dużej odległości od miejskich 
siedzib instytucji kultury a komunikacja publiczna nie 
istnieje. Chcą wycieczek, podróżowania i miejsca spot-
kań rówieśniczych: Chciałabym czasami pojechać do te-
atru czy filharmonii, ale bilety są drogie i nie stać na nie 
osób, które utrzymują się z samej emerytury; Nie ma tu 
miejsca, w którym mogłabym spotkać się z innymi osoba-
mi w moim wieku, żeby zagrać np. w bingo, szachy, wspól-
nie pooglądać dobry film; Zawsze lubiłam podróżować. 
Gdyby gmina miała możliwość przygotowania takiego 
miejsca albo zorganizowania wycieczek dla seniorów to 
byłabym bardzo zadowolona. 
Badani chętnie uczęszczaliby do klubów i kół seniora, 
kół gospodyń wiejskich, ale gdyby je ktoś założył, spo-
tykali się w kołach kulinarnych: Takie spotkania żeby po-
śpiewać, pogawędzić, zebrać się w kilka osób, żeby tak nie 
siedzieć w domu, żeby festyny były, rozweselenie żeby dało 
ludziom. Raz w roku dożynki są i co więcej...; Chętnie po-
szłabym na zajęcia integracyjne z młodzieżą, która teraz 
nie wie jak się kiedyś żyło, chętnie podzieliłabym się z nimi 
swoją wiedzą życiową. Dziewczyny mogłabym nauczyć ro-
bić na drutach i na szydełku; Więcej ofert spędzania czasu 
jest kierowanych do młodych osób, a o ludziach starszych 
już się nie myśli. To przykre, bo pomimo tego, że jesteśmy 
seniorami i siły nie zawsze nam dopisują, to też interesu-
jemy się literaturą, wystawami malarskimi czy jakimiś 
przedstawieniami teatralnymi. Niestety, dla nas rzadko 
takie wydarzenia kulturalne czy jakieś kursy bezpłatne są 
organizowane. Może i o nas ktoś w końcu pomyśli? 
Kobiety chciałaby uczyć się języków obcych, uczęszczać 
na zajęcia z obsługi komputera i internetu, atrakcją by-
łyby zajęcia taneczne, wieczorki towarzyskie. Brakuje 
im zajęć sportowych i rekreacyjnych, basenów. Chętnie 
zaangażowałyby w wolontariat, poznawały przepisy ku-
linarne, zajęcia np. z technik malowania na szkle. Koło 
szachistów, kurs tańca, kurs wiedzy o pszczelarstwie, 
klub grzybiarzy, klub rowerzystów to interesujące pro-
pozycje dla badanych mężczyzn. Wszyscy chętnie zjed-
liby ciastko przy lekturze gazety w pobliskiej kawiarni.

Wnioski i postulaty
Mankamenty polskiej polityki senioralnej są wyraźnie 
widoczne w społecznościach wiejskich. Niski poziom 
kapitału ludzkiego i społecznego seniorów nie pomaga 
im w dochodzeniu swoich obywatelskich praw i przywi-
lejów. Kilka pytań należy skierować do władz lokalnych: 
kto decyduje o wydatkach na zaspokajanie potrzeb tych 
osób, dlaczego w gminach nie ma rad seniorów, dlaczego 
seniorzy nie mają wiedzy o uprawnieniach, instytucjach 
i formach prowadzonych specjalnie dla nich? Dlaczego 
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nie funkcjonuje publiczna komunikacja, przez badanych 
nazywana PKS? 
Badane osoby dobrze czuły się w grupie rówieśniczej 
i w oparciu o nią oraz własne (osobiste i wewnętrzne) 
zasoby konfigurowały prywatne przestrzenie aktywno-
ści. Aranżując nieformalne uczenie się – pozostawały 
aktywne poznawczo, najczęściej nieświadome tego, że 
permanentnie się uczą. Środowisko lokalne, środowi-
sko społeczne jest zbiorem szans rozwojowych. Dlatego 
trzeba pytać seniorów o ich potrzeby, marzenia, chęci. 
Uważam, że należy systematycznie prowadzić diagnozę 

potrzeb mieszkańców wsi, co nie jest rzeczą trudną, po-
wołać w gminach jednookienkowe centra / biura infor-
macji dla seniora, swoiste „CIS-y” lub „BIS-y”. Koniecznie 
trzeba przywrócić transport publiczny i zadbać o prawa 
pasażera wiejskiego. Można organizować (składkowe 
lub z zasobów gminy) zbiorowe wyjazdy do instytucji 
kultury, uruchamiać koła seniorów, patronować im. Wy-
tyczać bezpieczne ścieżki spacerowe, instalować „siłow-
nie pod chmurką”. Powinny zostać przywrócone kawia-
renki z możliwością przeczytania w nich gazety, wypicia 
kawy, na wzór miejskich miejsc przyjaznych seniorom.

Europejska Unia Seniorów została założona w 1995 
roku i reprezentuje 34 organizacje z 26 krajów. W swoim 
wystąpieniu w czasie otwarcia Forum prof. An Hermans 
przedstawiła rolę Europejskiej Unii Seniorów będącej 
„parasolem”, pod którym skupiają się stowarzyszenia 
z różnych krajów mające na celu promowanie aktyw-
nego obywatelstwa, większego udziału osób starszych 
w życiu społecznym i publicznym. 
Celem tej organizacji jest „lepsza” Europa dla wszystkich 
obywateli poprzez takie działania jak położenie kresu 
dyskryminacji ze względu na wiek. Każdy ma bowiem 

Od końca XX wieku zmienił 
się obraz osób starszych
Nowy Sącz, 5 września 2018 r. 

Gościem specjalnym X Forum III Wie-
ku była prof. An Hermans z Brukseli, 
Belgia. Pani prof. An Hermans jest Pre-
zydentem Europejskiej Unii Seniorow 
(ESU), największej organizacji seniorów 
w Europie. Flamandzka polityk, nauczy-
ciel akademicki, emerytowana profesor 
katolickiego uniwersytetu w Lueven, dr 
nauk pedagogicznych, specjalizowała się 
w zakresie edukacji dorosłych i historii 
oświaty. Działaczka społeczna i samo-
rządowa, posłanka do Parlamentu Eu-
ropejskiego III kadencji, deputowana 
krajowa.

mieć zabezpieczone podstawowe prawa człowieka, by 
żyć godnie i mieć możliwość uczestniczenia w życiu 
społecznym i kulturalnym. Wszyscy obywatele są po-
wołani do tworzenia wspólnoty społecznej, gdzie będą 
szanowane wszystkie grupy wiekowe. ESU chce two-
rzenia środowiska przyjaznego starzeniu, zapewnia-
jącego usługi i struktury dla ochrony, wsparcia i upod-
miotowienia. Solidarność międzypokoleniowa powinna 
zapewnić uczciwe i trwałe systemy ochrony socjalnej 
takie jak służba zdrowia, opieka długoterminowa, odpo-
wiednie emerytury, zarówno obecnym jak i przyszłym 
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Pożar siedziby UTW w Rabce

pokoleniom. Należy wprowadzić humanitarne standar-
dy na wszystkich etapach życia człowieka, a szczególnie 
dla najsłabszych seniorów, tych z ryzykiem ubóstwa, 
wykluczenia czy samotności. Z rynku pracy nie powinni 
być eliminowani starsi pracownicy. Należy promować 
zróżnicowanie pokoleniowe w miejscach pracy, tak by 
pokolenia mogły uczyć się od siebie nawzajem.
W Unii Europejskiej rządy wszystkich szczebli, organi-
zacje i media promują oraz stymulują rozwój społeczeń-
stwa obywatelskiego. Europa powinna być Europą soli-
darności, w której jest miejsce dla każdego człowieka. 
Obywatel nie może stać z boku, musi być wszędzie tam, 
gdzie zachodzą ważne wydarzenia. Najważniejsze są 
inicjatywy i propozycje oddolne, wywieranie nacisku na 
rządy, parlamenty i samorządy, tak by realizowały po-
stulaty społeczne. 
Rolą ESU jest przekazywanie inicjatyw, które dotyczą 
całej seniorskiej grupy społecznej, poprzez Europejską 
Partią Ludową na wyższy poziom decyzyjny - na forum 
Unii Europejskiej. 
Aby głos seniorów był usłyszany należy połączyć 
poszczególne organizacje tak, by utworzyły silną, 
ponadpaństwową, reprezentatywną dla tej grupy, 
organizację. Seniorzy chcą być aktualnie słyszani. 

Dawniej byli „cichym pokoleniem” – bali się zabierać 
głos w swoich sprawach. W demokracji ważna jest dys-
kusja a do tego potrzebna jest rzetelna wiedza i informa-
cja. Dlatego tak ważne są szkolenia i dostęp do urządzeń 
cyfrowych.
Ostatnio ze względu na złą sytuacje ludzi młodych (wy-
soki odsetek bezrobotnych wchodzących na rynek pra-
cy), dużą wagę przywiązuje się do dialogu międzypoko-
leniowego. Osoby starsze powinny dzielić się z młodymi 
doświadczeniem zawodowym, a także edukować mło-
dych ludzi w zakresie praw i obowiązków obywatelskich.
Prof. A. Hermans zarówno w trakcie wystąpienia na Fo-
rum jak i w rozmowie z uczestnikami Forum podkreśliła 
rolę Uniwersytetów Trzeciego Wieku i pogratulowała 
inicjatywy powołania Forum III Wieku. Od końca XX 
wieku zmienił się obraz osób starszych, postrzega 
się je inaczej. Na każdym etapie życia mamy zadania 
do wykonania czy to w rodzinie, wśród przyjaciół 
czy w polityce. Będąc seniorem widzimy, że nie każ-
dy może zadbać o siebie, dlatego wychodźmy z pro-
pozycjami dotyczącymi najsłabszych. To jest także 
rola UTW, gdzie są ludzie z wysokimi kompetencjami 
i ich inicjatywy mogą pomóc słabszym od siebie i stwo-
rzyć lepsze warunki dla rozwoju przyszłych pokoleń.

Szanowni Państwo, drogie koleżanki i koledzy 
Szanowna Pani Prezes, Członkowie Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW,
9 września 2018 r. Stowarzyszenie Rabczański Uniwersytet Trzeciego Wieku w wyniku pożaru straciło 
swoją siedzibę. Wraz z siedzibą przepadło wyposażenie i dokumentacja. Jednak największą stratą dla 
nas jest utrata kronik dokumentujących dwunastoletnią działalność naszego Uniwersytetu. 
Stowarzyszenie Rabczański Uniwersytet Trzeciego Wieku korzystało z biura w zabytkowym budynku Galerii „Pod 
Aniołem”. To właśnie tam odbywały się spotkania m.in. z okazji Ogólnopolskiej Zimowej Senioriady, Dni Seniora, 
Dnia Kobiet, spotkania noworoczne oraz część zajęć dydaktycznych. 
Obecnie, dzięki uprzejmości Burmistrza Rabki-Zdroju Ewy Przybyło, udało się zorganizować tymczasowy sekre-
tariat. Będzie się on mieścił w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Parkowej 2 na parterze w pokoju 04, e-mail: 
uniwersytet3@gmail.com, tel. 606 530 239. 
Pomimo tej trudnej sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy, Rabczański Uniwersytet działa, a jego członkowie są bar-
dziej zintegrowani i wspólnie starają się podtrzymać dotychczasową działalność.
Dziękujemy wszystkim naszym sympatykom za liczne telefony i wyrazy sympatii. 

Za Zarząd 
Grażyna Lysy 
Prezes Stowarzyszenia 
Rabczański Uniwersytet  
Trzeciego Wieku

Możliwość wpłat darowizn na nr konta:  
Bank PEKAO BP o/ Rabka-Zdrój 
41 1020 3466 0000 9502 0043 3441 
Stowarzyszenie Rabczański Uniwersytet Trzeciego Wieku  
34-700 Rabka- Zdrój, ul. Parkowa 5, www.u3w.rabka-net.pl
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Stanowisko X Forum III Wieku 
Konferencji w ramach XXVIII Forum Ekonomicznego

w Krynicy-Zdroju i Nowym Sączu, 7 września 2018 r.

w sprawie dostosowania organizacji i struktury  
administracji publicznej – rządowej i samorządowej –  

do sytuacji demograficznej w Polsce i jej zmian.

W dniu 7 września uczestnicy X Forum III Wieku, podsumowując debaty, panele dyskusyjne 
i warsztaty, jakie miały miejsce w dniach 5-7.09.2018 r. na X Forum III Wieku w Nowym 
Sączu i Krynicy-Zdroju przyjęli Stanowisko, o następującej treści:
Zmiany demograficzne i starzenie się społeczeństwa w Polsce należy potraktować jako wy-
zwanie i szanse na rozwój społeczno - gospodarczy kraju, z aktywnym udziałem obywateli 
– osób starszych. Jak wynika z danych i prognoz GUS potencjał osób starszych ma tendencję 
rosnącą i w kolejnych latach osiągnie wartość od 25% do ponad 40% całej populacji w na-
szym kraju. Ulegną zmianie także proporcje pomiędzy generacjami.
W latach 2012-2018 zostały przyjęte przez Radę Ministrów, Sejm RP, Ministra PiPS oraz 
Ministra RPiPS dokumenty o tworzeniu i wdrażaniu polityki senioralnej/polityki społecznej 
wobec osób starszych w naszym kraju.
Z blisko 5 letnich doświadczeń TWORZENIA POLITYKI SENIORALNEJ W NASZYM KRAJU, 
w tym:

 − wdrażania Założeń Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014-2020 
(Uchwała RM z 23 grudnia 2013 r.),

 − realizacji ustawy z 11 września 2015 r. o osobach starszych,
 − realizacji znowelizowanej ustawy o samorządzie gminnym (art. 5c) z 11 października 

2013 r.,
 − a także uwzględniając zapisy dokumentu strategicznego – rządowego projektu „Polityka 

społeczna wobec osób starszych 2030. Bezpieczeństwo. Uczestnictwo. Solidarność” (za-
łącznik do Uchwały Rady Ministrów, upubliczniony w dniu 23 stycznia 2018 r.),

 − oraz rządowego programu „Dostępność Plus” na lata 2018- 2025, przedstawionego przez 
Ministra Inwestycji i Rozwoju, przyjętego Uchwałą Sejmu RP 17 lipca 2018 r.,

wynikają wnioski, że niezbędne są decyzje i działania dostosowujące organizację i struktury 
administracji publicznej – rządowej i samorządowej – do sytuacji demograficznej w Polsce 
i jej zmian oraz wieloaspektowych zadań z zakresu polityki senioralnej.
W szczególności istnieje potrzeba utworzenia struktur koordynujących zadania związane 
z tworzeniem i rozwojem kierunków działań na rzecz osób starszych, warunków popra-
wy systemu wsparcia seniorów, realizacji zadań w obszarze aktywnego starzenia się i form 
współpracy wewnątrz i międzypokoleniowej z udziałem osób starszych oraz monitorowa-
nia wdrażanych rozwiązań.
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Postulujemy:

I. Utworzenie na szczeblu centralnym urzędu Rzecznika Osób Starszych, koordynujące-
go działania rządu skierowane do osób starszych oraz monitorowanie realizacji zadań 
i wdrażania nowych rozwiązań z zakresu polityki senioralnej/polityki społecznej wo-
bec osób starszych.

II.1. Utworzenie, na każdym szczeblu samorządu terytorialnego – w gminie, w powiecie, 
w województwie – urzędu Rzecznika Osób Starszych, koordynującego działania skie-
rowane do osób starszych oraz monitorowanie realizacji zadań i wdrażania nowych 
rozwiązań z zakresu polityki senioralnej/polityki społecznej wobec osób starszych.

II.2. Dokonanie nowelizacji art. 5c ustawy o samorządzie gminnym, w celu zapewnienia 
członkom Gminnej Rady Seniorów (GRS) warunków niezbędnych do pełnienia tej spo-
łecznej funkcji (m.in. dostępności do pomieszczeń biura z wyposażeniem w obiekcie 
samorządu gminnego, zwrot kosztów podróży zw. z wykonywaniem funkcji społecz-
nej, zapewnienie możliwości szkolenia członkom GRS wraz z ponoszeniem przez gminę 
kosztów szkolenia, ubezpieczenie przez gminę członków GRS od następstw nieszczę-
śliwych wypadków w czasie wykonywania zadań zw. z pełnieniem funkcji społecznej 
członka GRS).

III. Dokonanie nowelizacji ustawy o samorządzie powiatowym poprzez wprowadzenie 
przepisów o możliwości tworzenia Powiatowych Rad Seniorów, odpowiednio do roz-
wiązań przyjętych w art. 5c ustawy o samorządzie gminnym.

IV. Dokonanie nowelizacji ustawy o samorządzie województwa poprzez wprowadze-
nie przepisów o możliwości tworzenia Wojewódzkich/Regionalnych Rad Seniorów, 
odpowiednio do rozwiązań przyjętych w art. 5c ustawy o samorządzie gminnym.

Stanowisko X Forum III Wieku zostanie przesłane do sejmowej Komisji Polityki Senioralnej, 
Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Pełnomocnika Rządu ds. Społeczeństwa Oby-
watelskiego.

W imieniu 
organizatorów i uczestników  
X Forum III Wieku

Wiesława Borczyk  
Prezes Zarządu Sądeckiego UTW 
i Ogólnopolskiej Federacji  
Stowarzyszeń UTW
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Stanowisko X Forum III Wieku 
Konferencji w ramach XXVIII Forum Ekonomicznego

w Krynicy-Zdroju i Nowym Sączu, 7 września 2018 r.

w sprawie konsolidacji środowiska senioralnego.

W dniu 7 września 2018 r. uczestnicy X Forum III Wieku, podsumowując debaty, panele 
dyskusyjne i warsztaty w dniach 5-7.09. 2018 na X Forum III Wieku w Nowym Sączu i Kry-
nicy-Zdroju, w związku ze zmianami demograficznymi i starzeniem się społeczeństwa, ma-
jącymi istotny wpływ na jakość i warunki życia osób starszych, przyjęli Stanowisko, o na-
stępującej treści:
Uczestnicy X Forum III Wieku, przedstawiciele organizacji pozarządowych: Ogólnopolskiej 
Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku oraz Stowarzyszeń i Fundacji Uni-
wersytetów Trzeciego Wieku, Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Pol-
skiej Unii Seniorów, Fundacji Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej, Fundacji Europejski 
Instytut Rozwoju Obywatelskiego, Stowarzyszenie MANKO – Glos Seniora – Ogólnopolska 
Karta Senior oraz Ogólnopolskiego Porozumienia o Współpracy Rad Seniorów i Miejskich/
Gminnych Rad Seniorów, postanawiają o podjęciu inicjatywy konsolidacji środowiska se-
nioralnego, w celu:
Poprawy jakości i warunków życia osób starszych,

 − Wzmocnienia rzecznictwa na rzecz osób starszych,
 − Skuteczniejszego przeciwdziałania różnym formom dyskryminacji ze względu na wiek,
 − Zbudowania partnerskich relacji z podmiotami publicznymi, gospodarczymi, społeczny-

mi i mediami w zakresie polityki społecznej wobec osób starszych/polityki senioralnej 
i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Działania powyższe obejmować będą wspólne opracowanie m.in. diagnozy potrzeb i oczeki-
wań osób starszych oraz ich realizacji, konsultacji, doradztwa, wyrażania opinii w wielu obsza-
rach, takich jak np.: ochrona zdrowia, zdrowy styl życia, opieka społeczna, ekonomia i finanse, 
bezpieczeństwo, ubezpieczenia, edukacja i aktywizacja, organizacja czasu wolnego, kultura, 
turystyka, sport, rekreacja, mieszkalnictwo, nowe technologie, „srebrna gospodarka” i in.
Inicjatywa konsolidacji środowiska senioralnego ma charakter otwarty. Szczegółowe roz-
wiązania organizacyjno – prawne i zasady finansowania Inicjatywy zostaną opracowane na 
spotkaniu organizacyjnym, w terminie do 31 grudnia 2018 r.

W imieniu 
organizatorów i uczestników  
X Forum III Wieku

Wiesława Borczyk  
Prezes Zarządu Sądeckiego UTW 
i Ogólnopolskiej Federacji  
Stowarzyszeń UTW



O G Ó L N O P O L S K I  B I U L E T Y N  U T W
19

Zebrane wnioski zgłoszone  
przez uczestników do Sekretariatu  

X Forum III Wieku

1. Niezbędne jest podjęcie działań na rzecz wprowadzenia powszechnego ubezpieczenia 
pielęgnacyjnego w Polsce dla finansowego wspierania osób wymagających pielęgnacji 
(m.in. osób po wypadkach, wylewach, niepełnosprawnych seniorów oraz dzieci).

2. Wypracowanie modelu bezpiecznego mieszkalnictwa dla seniorów – mieszkania ze wspar-
ciem oraz domy seniorów, w tym również domy seniorów wymagających pielęgnacji.

3. Zwiększenie nakładów na tworzenie oddziałów geriatrycznych i środowiskowej opieki 
geriatrycznej, w ramach systemu ochrony zdrowia.

4. Upowszechnianie zdrowego i aktywnego stylu życia, ze szczególnym uwzględnieniem 
aktywności fizycznej seniorów oraz sprawdzonej, bezpiecznej suplementacji, pod kie-
runkiem naukowców i specjalistów.

5. Zapewnienie bieżącego wsparcia dla inicjatyw zmierzających do tworzenia i prowadze-
nia lokalnych i ponadlokalnych domów dziennego pobytu oraz domów seniora.

6. Zapewnienie, w związku z rozwijającą się gruźlicą wśród osób starszych, obowiązko-
wych badań, w tym prześwietlenie płuc dla grupy wiekowej 65+.

7. Zapewnienie dla osób 65+ bezpłatnych szczepień p-ko grypie i innym chorobom, zagra-
żającym zdrowiu i życiu osób starszych.

8. Zwolnienie z podatku emerytów i rencistów, pobierających świadczenia w wysokości 
poniżej średniego wynagrodzenia.

9. Zapewnienie osobom starszym możliwości dostępu do oferty kulturalnej, szczególnie 
na terenie małych miast i wsi. W tym celu niezbędna jest również poprawa dostępności 
komunikacyjnej/transportowej.

10. Utworzenie w urzędach pracy „okienka – Praca dla seniora”.

11. Upowszechnienie roli i znaczenia gminnych rad seniorów, wzmocnienie ich uprawnień 
oraz zapewnienie warunków organizacyjno-finansowych dla ich działalności społecznej.

12. Potrzeba uproszczeń proceduralnych i administracyjnych w systemie zlecania zadań 
publicznych – rządowych i samorządowych – gdyż uciążliwości w tej dziedzinie spra-
wiają, iż wiele organizacji nie uczestniczy w systemie zlecania zadań.

13. Niezbędna jest zmiana sposobu rozliczania dotacji i jego uproszczenie oraz uelastycz-
nienie budżetów, przez wprowadzenie zmian w przepisach określających ramowy wzór 
oferty, umowy i rozliczenia dotacji.
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Pracujemy, jesteśmy bardzo aktywni, wychowujemy 
dzieci, poznajemy świat. Wciąż przewija się w coraz 
szybszym tempie Boże Narodzenie i Wielkanoc. Tak to 
na okrągło leci, aż tu nagle coś zaboli, coś drętwieje, 
nie wszystko można zjeść, wypić, dostrzec, zapamiętać, 
usłyszeć. Przecież niedawno było całkiem w porząd-
ku - wiele od nas zależało, to dla nas tętnił świat, a my 
w nim. Teraz, aby to wszystko ogarnąć trzeba założyć 
okulary, aparat słuchowy, poćwiczyć, zjeść coś dietetycz-
nego i wziąć leki. Mamy na szczęście sztab specjalistów 
- okulista przywróci nam wzrok, rehabilitant i ortope-
da usprawni ruchowo, psycholog odstresuje, laryngolog 
poprawi słuch.
Wzrasta ilość osób starszych w społeczeństwie, a wraz 
z tym faktem pojawiają się choroby charakterystycz-

ne dla tego wieku z upośledzeniem narządów zmysłu 
włącznie. Ocenia się, że u ludzi starszych cierpiących 
na niedosłuch dwukrotnie zwiększa się ryzyko depresji, 
a problemy ze słuchem ma co czwarta osoba po 65 roku 
życia, po 75 jedna trzecia populacji. Senior, który nie do-
słyszy powoli izoluje się od otoczenia, czuje się zawsty-
dzony prosząc kilka razy o powtórzenie mówionych do 
niego zdań i aby się nie ośmieszać, zaczyna unikać roz-
mów telefonicznych, spotkań ze znajomymi. Rezygnuje 
z kina, teatru, urządzania imienin i innych spotkań to-
warzyskich, wycieczek - ponieważ nie usłyszy przewod-
nika i może się zagubić.
Problemem staje się jazda samochodem, nie słyszy włą-
czonych kierunkowskazów, więc często ich nie wyłącza, 
stwarzając niebezpieczeństwo na drodze. Nie słyszy ka-
retki pogotowia, której należy ustąpić miejsca i tu też są 
rozwiązania techniczne rozwiązujące tą kwestię. Trudno 
opiekować się wnukami, bo się ich nie rozumie, nie sły-
chać szeptu, westchnień i wielu stanów emocjonalnych, 
które wyrażane są modulacją głosu. Głośne powtórzenie 
w wielu przypadkach nie odzwierciedla wypowiadanej 
przez mówiącego intencji. Potrzeba ciągłego powtarza-
nia tych samych zdań powoduje, że otoczenie często 
ogranicza kontakty z niedosłyszącym do niezbędnego 
minimum, a to wywołuje frustrację, ostracyzm, poczucie 
niskiej wartości i prowadzi do depresji. Kolejne konse-
kwencje to osamotnienie, zaburzenia rytmu snu, dnia 
i nocy, osłabienie apetytu, chudnięcie, utrata zaintere-
sowań, chęć stałego przebywania w łóżku, zaburzenie 
funkcji poznawczych, co może być nawet powodem roz-
woju choroby Alzheimera.
Naprzeciw tym problemom wychodzą lekarze laryngo-
lodzy leczący niedosłuchy oraz liczne placówki dobie-
rające, dopasowujące i sprzedające aparaty słuchowe. 
W takich miejscach można wypożyczyć na próbę aparat 
słuchowy i uzyskać informację o sposobach jego pozy-
skania, sfinansowania czy refundacji kosztów urządze-
nia. Skorzystanie z tych instytucji na pewno pozwoli 
wielu osobom powrócić do aktywnego życia rodzinnego, 
towarzyskiego i wyzwoli ochotę na uczestnictwo w wie-
lu ciekawych wydarzeniach.

Niedosłuch a zaburzenia  
nastroju, wykluczenie i depresja
Nie udała się Panu Bogu starość, więc spróbujmy to naprawić

Opracowanie: Teresa Machała-Goćwińska, Specjalista otolaryngolog

Designed by rawpixel.com / Freepik



X FORUM III WIEKU
Nowy Sącz – Krynica-Zdrój, 5-8 września 2018 r.









MAM 
 W UCHU

MAM 
 W UCHU

MAM 
 W UCHU

MAM 
 W UCHU

MAM 
 W UCHU



UCZESTNICY X  FORUM III WIEKU 
XXVIII Forum Ekonomiiczne Nowy Sącz – Krynica-Zdrój, 5-8 września 2018 r.


