UNIWERSYTETY
trzeciego wieku

temat numeru: WSPÓŁPRACA UTW I ORGANIZACJI SENIORSKICH

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW
MINISTERSTWA RODZINY, PRACY I POLITYKI
SPOŁECZNEJ W RAMACH RZĄDOWEGO
PROGRAMU NA RZECZ AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ
OSÓB STARSZYCH NA LATA 2014-2020

NR 1/2016
(11)

Władze Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń
Uniwersytetów Trzeciego Wieku na III kadencję
31 maja 2016 roku w Krakowie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Ogólnopolskiej Federacji
Stowarzyszeń UTW. W związku z upływem II kadencji
SKŁAD ZARZĄDU:

SKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ:
Przewodnicząca
Elżbieta Achinger
UTW Wieliczka

Prezes
Wiesława Borczyk
Sądecki UTW
Wiceprezes
Krystyna Jurczewska-Płońska
Gliwicki UTW
Wiceprezes
Maria Zielony
UTW w Lesznie
Sekretarz
Teresa Gremba
Świętokrzyski UTW
Skarbnik
Krystyna Męcik
UTW Łazy

organów Federacji UTW, Walne Zebranie dokonało wyboru Prezesa Zarządu, Członków Zarządu i Członków
Komisji Rewizyjnej na III kadencję, na lata 2016-2020.

Zastępca Przewodniczącej
Danuta Bańska
UTW Andrychów
Członek Komisji
Krystyna Guzik
UTW Dąbrowa Tarnowska
Członek Komisji
Jan Gwizd
Zawierciański UTW

Walne Zebranie wybrało także Pełnomocników
Federacji UTW w osobach: Wojciecha Nalepy
i Daniela Jachimowicza.

OGÓLNOPOLSKA FEDERACJA STOWARZYSZEŃ
UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU
Polish Association of Universities of the Third Age
ul. Jagiellońska 18, 33-300 Nowy Sącz
tel./fax + 48 18 443 57 08, e-mail: federacjautw@interia.eu
www.federacjautw.pl

Spis treści
Za starość naszą i waszą!���������������������������� 2
Komisja Ekspertów ds. Osób Starszych
przy Rzeczniku Praw Obywatelskich������������ 6
Kongres Obywatel Senior���������������������������� 6
Rada ds. Polityki Senioralnej na kadencję
2016-2020��������������������������������������������������� 7
Poszukiwanie sensu życia osób starszych
jako zadanie edukacji w starości������������������ 8
ABC FINANSÓW SENIORA w pytaniach
i odpowiedziach�����������������������������������������10
Instytut Pracy Socjalnej Uniwersytetu
Pedagogicznego w Krakowie�����������������������11
Pilotażowy projekt profilaktyki słuchu�������12
Nowoczesne i bezpieczne finanse seniora
– V edycja��������������������������������������������������13
Nowoczesna edukacja – skuteczna
aktywizacja������������������������������������������������14
VIII Ogólnopolska Olimpiada Sportowa
w Łazach za nami��������������������������������������15
Wsparcie dla gminnych rad seniorów
w Polsce������������������������������������������������������16
O Kongresie Rad Seniorów w Krakowie������17
X Spotkanie Polskich Uniwersytetów
Trzeciego Wieku zza Wschodniej Granicy
i Krajowych, Olsztyn 2016��������������������������18
Przedstawiciele polonijnych organizacji
senioralnych z kolejną wizytą
w Nowym Sączu�����������������������������������������19
Zmiany w ustawie „Prawo
o stowarzyszeniach”�����������������������������������20
Realizacja:
Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń
Uniwersytetów Trzeciego Wieku
33-300 Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 18,
tel./fax: 18 443 57 08, tel. kom: 696 95 20 16,
e-mail: federacjautw@interia.eu, www.federacjautw.pl

Redaktor Naczelny: Wiesława Borczyk
Redakcja: Daniel Jachimowicz, Wojciech Nalepa, Paulina Podwika
Współpraca: Aldona Bagińska, Katarzyna Borczyk,
Artur Duda, Ewa Wiekiera
Korekta: Zofia Mółka, Skład: Ewa Mrózek
Zdjęcia: Marian Frużyński, Marian Grygorowicz, Paweł Męcik,
Ada Nowak, Bogdan Radko, Agnieszka Seweryn,
Krystyna Jurczewska-Płońska, Marian Baranowski
Koło Miłośników Fotografii ATW Olsztyn, archiwum Federacji UTW
Druk: Drukarnia Nowodruk, Nowy Sącz

W tym numerze przybliżamy podjętą przez Rzecznika Praw Obywatelskich akcję dotyczącą planowanej
Konwencji ONZ o prawach osób starszych. Fakt, że żyjemy coraz dłużej jest jednym z największych sukcesów
ludzkości. Jednak poważnym wyzwaniem pozostaje
umożliwienie osobom starszym godnego i bezpiecznego
przeżywania okresu starości. Stereotypy i uprzedzenia
wobec seniorów często prowadzą do dyskryminacji, czyli nierównego, gorszego traktowania ludzi z powodu ich
wieku. Liczymy, że wiele Uniwersytetów Trzeciego Wieku
i organizacji działających na rzecz praw człowieka zaangażuje się we wspólną akcję informacyjną – „Za starość
naszą i waszą!”. Rozmawiajmy o Konwencji o prawach
osób starszych. Warto też przeczytać o działalności Komisji Ekspertów ds. Osób Starszych w Biurze Rzecznika
Praw Obywatelskich.
Informujemy o powołaniu przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbietę Rafalską nowego składu
Rady ds. Polityki Senioralnej na kadencję 2016-2020.
Przewodniczącą Rady została prof. Józefa Hrynkiewicz.
Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń UTW, w oparciu
o prowadzone badania i zdiagnozowanie potrzeb UTW,
przygotowała i realizuje projekty dedykowane liderom
UTW, członkom zarządów i komisji rewizyjnych, animatorom aktywności seniorów. Piszemy o tym w tym numerze, mając na uwadze rozwój działalności merytorycznej
UTW, potrzebę wzbogacania oferty edukacyjnej dla seniorów, a także niezbędność kompleksowego wsparcia
informacyjnego i doradczego dla UTW.
Polecamy opracowanie „ABC finansów seniora”, które ma
na celu ochronę konsumentów przed zawyżaniem przez
instytucje finansowe różnego rodzaju kosztów związanych z udzieleniem, obsługą i spłatą kredytów/pożyczek.
Gminne rady seniorów, w których również działają
przedstawiciele środowiska UTW, utworzyły Ogólnopolskie Porozumienie o Współpracy Rad Seniorów. W czasie
Kongresu w Krakowie wybrano władze Porozumienia
oraz przyjęto kierunki działań na najbliższe lata, o czym
informujemy na łamach niniejszego Biuletynu.
Piszemy także m.in. o spotkaniach z polonijnymi UTW
w Olsztynie i Olimpiadzie Sportowej UTW w Łazach.
Zapowiadamy kolejną edycję Forum III Wieku na XXVI
Forum Ekonomicznym w Krynicy-Zdroju i Nowym Sączu,
w dniach 7-10 września br., na które zaprosiliśmy jako
gościa specjalnego Françoisa Vellasa, profesora ekonomii, Prezydenta AIUTY – Association Internationale des
Universités du Troisième Âge ( Światowej Federacji Uniwersytetów Trzeciego Wieku), z Uniwersytetu w Tuluzie.
Wiesława Borczyk
Redaktor Naczelny
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Za starość
naszą i waszą!
Rozmawiajmy o Konwencji o prawach osób starszych
Materiał pochodzi ze strony Rzecznika Praw Obywatelskich

dr Adam Bodnar – Rzecznik Praw Obywatelskich

Na świecie ludzi starszych jest coraz więcej. To zjawisko
bez precedensu w historii ludzkości, dlatego musimy
zwrócić na nie uwagę. Stoją przed nami nowe wyzwania
dotyczące m.in. usług opiekuńczych, transportu publicznego, rynku pracy czy systemów emerytalnych. W 2012
roku na szczeblu Organizacji Narodów Zjednoczonych
rozpoczęły się prace i dyskusje nad stworzeniem Konwencji o prawach osób starszych – aktu prawnego, który
daje szanse na wzmocnienie praw osób starszych i skuteczniejsze przeciwdziałanie różnym formom dyskryminacji ze względu na wiek. Aby dokument ten powstał,
konieczne jest szerokie poparcie dla tej inicjatywy
wśród krajów członkowskich ONZ, także Polski.
Szczególnie istotne jest włączenie do dyskusji środowiska osób starszych, organizacji obywatelskich, aby jak
najlepiej rozpoznać sytuacje naruszeń praw seniorów,
na które może odpowiedzieć Konwencja i aby zaangażować się w jej współtworzenie. Bardzo ważny jest głos
i zaangażowanie osób młodych, które wnoszą do dyskusji swoje spojrzenie i mogą działać na rzecz osób starszych i własnej, godnej starości.
Zmiany demograficzne powinny mobilizować do wypracowywania nowych rozwiązań prawnych, gospodarczych i społecznych. Konieczne jest podejmowanie działań na różnych szczeblach:
−− lokalnym (tworząc rozwiązania przyjazne osobom
starszym w miejscu ich zamieszkania),
−− krajowym (tworząc systemowe ramy dla mierzenia
się z nowymi wyzwaniami),
−− międzynarodowym (wspierając ochronę godności
i praw osób starszych).

Rzecznik Praw Obywatelskich
dr Adam Bodnar zaprasza do
udziału we wspólnej akcji „Za
starość naszą i waszą!”. RozmaStarzenie się jest zjawiskiem globalnym
wiajmy o Konwencji o prawach Społeczeństwa się starzeją, bo rodzi się coraz mniej
osób starszych.
dzieci, a ludzie żyją coraz dłużej. Dziś do najstarszych
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społeczeństw zaliczają się wysokorozwinięte kraje Europy Zachodniej i Japonia, jednak proces starzenia się
będzie najbardziej nasilony w krajach rozwijających
się, gdzie – jak się zakłada – liczba osób starszych potroi się w ciągu 40 lat. Szacuje się, że na całym świecie liczba osób w wieku powyżej 60 lat wzrośnie z ok.
600 milionów w 2000 r. do ponad 2 miliardów w roku
2050. W 2050 r. ponad 80% osób starszych na całym
świecie będzie żyło w krajach rozwijających się. Jednocześnie liczba osób sędziwych, powyżej 80 roku życia
i starszych, w krajach rozwiniętych osiągnie bezprecedensowy poziom. Oznacza to zwiększenie grupy osób,
które będą narażone na dyskryminację oraz mogą zostać dotknięte wykluczeniem społecznym ze względu na wiek, np. w Azji Wschodniej jedynie 26% osób
w wieku produkcyjnym jest objętych systemem emerytalnym, w Azji Południowej odsetek ten jest jeszcze
mniejszy. Dla porównania, w Europie Zachodniej wynosi on 89,2%.
W Polsce w ciągu najbliższych 30 lat procesy starzenia
także wyraźnie przyspieszą, przesuwając nas do grupy najstarszych europejskich społeczeństw. Prognozy
Głównego Urzędu Statystycznego i Eurostatu wskazują na wzrost liczby osób powyżej 60 lat z 22% w 2014
roku, do ponad 40% w 2050 roku. Te wyraźne procesy demograficzne leżą u podstaw rozpoczęcia prac nad
nową Konwencją o prawach osób starszych.

Rośnie ryzyko dyskryminacji
ze względu na wiek

Fakt, że żyjemy coraz dłużej, jest jednym z największych
sukcesów ludzkości. Jednak wyzwaniem cały czas pozostaje umożliwienie osobom starszym godnego i bezpiecznego przeżywania własnej starości. Osoby starsze
w wielu codziennych sytuacjach (w urzędach, w szpitalu, w pracy, w przekazie medialnym) spotykają się
z krzywdzącymi stereotypami odnoszącymi się do wieku (ageizm). Seniorzy postrzegani są często jako osoby
niesprawne, problematyczne, za stare aby inwestować
w ich leczenie czy edukację, wymagające opieki, brzydkie, uciążliwe, niechętne do uczenia się i aktualizacji
swych kompetencji.
Stereotypy i uprzedzenia wobec starości wpływają na
zachowania i często prowadzą do dyskryminacji, czyli
nierównego, gorszego traktowania ludzi – z powodu ich
wieku. Fakt, że w wielu codziennych sytuacjach ludzie
starsi są gorzej traktowani, mają utrudniony dostęp do
ważnych dóbr i usług – w istotny sposób ogranicza ich
szanse i możliwości rozwoju, decyduje o jakości ich życia. Dyskryminacja prowadzi także do niedostatecznego
korzystania z cennych zasobów, jakie stanowią seniorzy.
Wraz z szybkim starzeniem się populacji częstość występowania aktów dyskryminacji z uwagi na wiek nasila

się. Szczególnego znaczenia nabiera więc zapewnienie
skutecznych narzędzi reagowania w sytuacji naruszeń
praw osób starszych, szczególne osób sędziwych, niesamodzielnych, które nie zawsze mogą samodzielnie zabiegać o swoje prawa.

W jaki sposób łamane są prawa
osób starszych?

Prawa osób starszych naruszane są na wiele różnych
sposobów.
−− starszym kobietom i mężczyznom często odmawia
się dostępu do usług (np. bankowych), miejsc pracy
lub pozbawia szacunku z uwagi na ich wiek oraz inne
czynniki, takie jak płeć lub niepełnosprawność,
−− starsi mężczyźni i kobiety poddawani są często przemocy, w tym przemocy słownej, seksualnej, psychologicznej i finansowej – nie tylko w placówkach opiekuńczych, ale także w środowisku domowym,
−− z uwagi na swój wiek osoby starsze mogą nie otrzymywać odpowiedniej opieki zdrowotnej lub społecznej,
−− przejawem dyskryminacji w obszarze opieki zdrowotnej jest np. brak systemowej opieki geriatrycznej, nieuwzględnianie w kontraktowaniu usług medycznych odmienności i wyższych kosztów leczenia
osób starszych, niedostateczna liczba geriatrów, brak
przygotowania kadry medycznej do pracy z ludźmi
starszymi,
−− często dolegliwości starszych pacjentów są lekceważone, postrzegane przez lekarzy jako nieuniknione
objawy starzenia się (wiek jako diagnoza), nawet jeśli można je leczyć. Także w dostępie do niektórych
programów profilaktycznych stosowane są ograniczenia wiekowe,
−− wiele starszych osób nie ma zabezpieczenia finansowego w postaci emerytury i innych form zabezpieczenia społecznego. Brak pewnego minimalnego
dochodu może wpędzić osoby starsze i ich rodziny
w ubóstwo,
−− niekiedy osoby starsze uznawane są za „niezdolne”
do pracy ze względu na swój wiek, a nie kwalifikacje.
Starsi pracownicy są mniej chętnie wysyłani na szkolenia lub zmuszani do zaprzestania pracy ze względu
na osiągnięty wiek emerytalny.
−− w wielu częściach świata prawa dziedziczenia, zarówno ustawowe, jak i zwyczajowe, odmawiają kobietom w każdym wieku prawa do posiadania lub
dziedziczenia majątku po zmarłym mężu.
Prace nad Konwencją mobilizują wszystkie kraje do
analizy oraz przeciwdziałania dyskryminacji i łamania
praw seniorów.
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Po co nam Konwencja?
Potrzebujemy Konwencji o prawach osób starszych, ponieważ nie można akceptować ageizmu i dyskryminacji
ze względu na wiek. Konwencja pomoże seniorom prowadzić godne, bezpieczne życie, jako równorzędnym członkom społeczeństwa. Warto podkreślić, że istniejące międzynarodowe i regionalne rozwiązania, mające na celu
ochronę praw człowieka, nie chronią praw osób starszych
w sposób wystarczający. Powszechna Deklaracja Praw
Człowieka i międzynarodowe konwencje dotyczą wprawdzie wszystkich, niezależnie od wieku, nie uwzględniają
jednak specyficznych potrzeb osób starszych.
Istnieje szereg regionalnych konwencji, które chronią
prawa osób starszych, ale nie czynią tego systematycznie i kompleksowo. Potrzebne jest także przesunięcie
akcentów z ochrony socjalnej osób starszych na ochronę praw człowieka, które zawierają prawo do godnego
życia, prawo do decydowania o sobie i możliwie pełnego
włączenia w życie społeczne.
W różnych międzynarodowych dokumentach wyraźnie
zostały sformułowane zobowiązania do ochrony praw
osób starszych, przede wszystkim w Madryckim Międzynarodowym Planie Działań w Kwestii Starzenia (Madrid International Plan of Action on Ageing – MIPAA).
Dokumenty te nie są jednak wiążące dla rządów, które
mogą uwzględniać zawarte w nich zalecenia, ale nie są
do tego prawnie zobowiązane.
Konwencja, zwana także traktatem to tzw. twarde prawo.
Gdy państwo członkowskie ONZ ratyfikuje konwencję,
staje się ona prawnie wiążąca. Oznacza to, że państwo
członkowskie musi zharmonizować własne przepisy
z tym traktatem oraz wprowadzić polityki i programy
mające na celu realizację różnych przepisów traktatu.
Traktaty posiadają system monitoringu ich wdrożenia.
Państwa, które ratyfikowały traktat, regularnie składają
sprawozdania o postępach w realizacji wspomnianych
przepisów. Komitet bada te sprawozdania i wydaje zalecenia dotyczące tego, jak dane państwo członkowskie
może lepiej realizować postanowienia traktatu. Większość komitetów może również badać indywidualne
skargi dotyczące naruszeń praw.

Jakie korzyści może przynieść Konwencja?

Warto podkreślić, że zaangażowanie się w prace nad
Konwencją i podjęcie starań o jej przyjęcie ma szansę
przyczynić się nie tylko do skuteczniejszej ochrony praw
osób starszych, ale może odegrać istotną rolę edukacyjną: w budowaniu społecznej świadomości nt. praw i potrzeb osób starszych, w diagnozowaniu najbardziej palących problemów i konkretnych sytuacji łamania praw
osób starszych, ich gorszego traktowania z powodu wieku. Konwencja wesprze także proces wyznaczania stan-

dardów i monitorowania świadczenia usług np. finansowych, medycznych pod kątem respektowania praw osób
starszych.

Konwencja może zwalczać ageizm i dyskryminację
ze względu na wiek
−− zobowiązać państwa ratyfikujące do przyjęcia niedyskryminujących przepisów;
−− zwrócić uwagę na wiele przejawów dyskryminacji,
których doświadczają osoby starsze;
−− zapewnić podstawę dla działań edukacyjnych na
rzecz praw osób starszych;
−− wzmocnić reakcję poszczególnych krajów na wyzwania związane ze zmianami demograficznymi
i wzmacniać solidarność międzypokoleniową.

Konwencja może zmienić ludzkie życie
−− pomóc starszym ludziom żyć w godnych warunkach;
−− zmienić postrzeganie osób starszych, z beneficjentów opieki społecznej, na osoby posiadające wiedzę,
siłę i doświadczenie. Większy szacunek dla osób starszych poprawi relacje między pokoleniami i uczyni
społeczeństwa bardziej spójnymi.
Konwencja może doprecyzować obowiązki
−− zapewnić niezbędną, prawnie wiążącą ochronę praw
osób starszych zgodnie z prawem międzynarodowym;
−− doprecyzować prawa osób starszych i minimalne
standardy i działania pozwalające na ich ochronę.

Na jakim etapie są prace nad Konwencją?

Biorąc pod uwagę zjawiska demograficzne i związane z nimi ryzyka, Zgromadzenie Ogólne ONZ powołało
w 2010 roku grupę roboczą ds. starzenia się (Open-Ended Working Group on Ageing, OEWG), a w 2012 roku
powierzyło jej przygotowanie projektu elementów międzynarodowego aktu prawnego dotyczącego praw osób
starszych. Do tej pory wśród państw narodowych opracowanie nowej konwencji oficjalnie wsparły: większość
państw Ameryki Łacińskiej, grupa państw afrykańskich,
Meksyk, Filipiny, Mongolia, Wietnam, Bangladesz, Indonezja i Malezja. Państwa, które znajdują się wśród oponentów to państwa UE, USA, Kanada oraz Japonia.
Pomimo braku konsensusu państw, powołana grupa robocza – zgodnie z zapowiedzią jej przewodniczącego zamierza przygotować projekt nowego traktatu. Warto
także zaznaczyć, że w 2013 r. ONZ powołało Niezależnego Eksperta do spraw przestrzegania praw człowieka
względem osób starszych. Jego głównym zadaniem, i ce-
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lem działalności przewidzianej na lata 2014-2016, jest
przegląd wdrożenia obecnie obowiązujących regulacji
prawa międzynarodowego odnoszących się do praw
osób starszych, w tym ocena wdrożenia Planu Madryckiego na poziomie krajowym. Niezależny ekspert ma
przedstawić swój raport we wrześniu 2016 roku Radzie Praw Człowieka ONZ. Jego działania oraz działania
OEWG są wobec siebie komplementarne.

Jak można zaangażować się w walkę
o prawa osób starszych?

Ważne jest stworzenie silnej grupy organizacji senioralnych, obywatelskich i aktywnych mieszkańców, którzy będą w swoich społecznościach informować osoby
starsze o planowanej Konwencji i włączać ich głos do
szerszej debaty. Potrzebne jest również zaangażowanie akademików. Ważne jest, aby dyskutować międzypokoleniowo, konfrontować różne spojrzenia odnośnie
do Konwencji i zbierać informacje o naruszeniach praw
osób starszych w celu wzmocnienia argumentów za
przyjęciem Konwencji. Istotny jest dialog i monitorowanie działań rządu w zakresie wypracowania polskiego
stanowiska w sprawie Konwencji.
Rzecznik Praw Obywatelskich skierował wystąpienie

do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z prośbą o informację na temat obecnego stanowiska Polski
w zakresie opracowania Konwencji o prawach osób
starszych. RPO czynnie zaangażuje się w starania o Konwencję poprzez regularne informowanie wszystkich
zainteresowanych o postępach prac nad Konwencją,
przeprowadzenie analiz prawnych i eksperckich, organizowanie dyskusji, a także zachęcanie organizacji pozarządowych i samorządów do aktywnego włączenia się
w proces konsultacji założeń Konwencji.
Liczymy, że wiele Uniwersytetów Trzeciego Wieku,
organizacji działających na rzecz praw człowieka zaangażuje się w akcję informacyjną czy też zorganizowanie lokalnej debaty.
Osoby i organizacje zainteresowane włączeniem się
w działania na rzecz Konwencji w myśl zasady „Za
naszą i waszą starość” zapraszamy do wypełnienia
formularza kontaktowego, co umożliwi Rzecznikowi Praw Obywatelskich regularne przesyłanie informacji nt. Konwencji.
Formularz jest dostępny na stronie na stronie:
https://www.rpo.gov.pl/pl/content/akcja-ZA-STAROSC-NASZA-I-WASZA-rozmawiajmy-o-Konwencji-o-prawach-osob-starszych
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Komisja Ekspertów ds. Osób
Starszych przy Rzeczniku
Praw Obywatelskich
Opracowano na podstawie materiałów Biura Rzecznika Praw Obywatelskich.
Komisja Ekspertów ds. Osób Starszych zainaugurowała
działalność w dniu 3 marca 2011 r. Została powołana
przez prof. Irenę Lipowicz, Rzecznika Praw Obywatelskich, zarządzeniem nr 8/2011 z dnia 23 lutego 2011 r.
Zaproszone do współpracy osoby to wybitni specjaliści
zajmujący się problematyką osób starszych, zaangażowani nie tylko zawodowo, ale także sercem w działania
na rzecz poprawy sytuacji seniorów w Polsce. Główne
tematy, którymi zajmuje się Komisja to:
−− dostęp osób starszych do usług medycznych i placówek opieki długoterminowej, a także jakość sprawowanej opieki,
−− aktywizacja społeczna osób starszych,
−− dostęp osób starszych do usług konsumenckich i finansowych,
−− sytuacja osób starszych na rynku pracy,
−− opieka i zabezpieczenie społeczne dostosowane do
potrzeb osób starszych,
−− relacje międzypokoleniowe i postrzeganie osób starszych w społeczeństwie, mediach, administracji
publicznej.
Spośród członków komisji zostały wyłonione zespoły
problemowe. Do pracy w zespołach zapraszane są także
osoby spoza Komisji – wybitni specjaliści w swoich dziedzinach. Członkowie Komisji reprezentują Rzecznika
Praw Obywatelskich na licznych spotkaniach, debatach
i konferencjach. Praca w Komisji jest wykonywana społecznie, za udział w posiedzeniach członkowie nie pobierają wynagrodzenia. Działalność Komisji Ekspertów
ds. Osób Starszych przekłada się na szereg publikacji
książkowych. Dotychczas zostały wydane m.in.
−− Monografia „Strategie działania na rzecz starzejącego się społeczeństwa. Tezy i rekomendacje”,
−− „Prawa człowieka. Poradnik dla osób starszych”,
−− „Usługi finansowe. Poradnik dla osób starszych”,
−− „Praca i ubezpieczenia społeczne”,
−− „Przestrzeń publiczna przyjazna seniorom”.
Komisja przygotowała również propozycję modelowego
wsparcia osób starszych w środowisku lokalnym. Obejmuje ono: bezpieczeństwo ekonomiczne, zdrowie, opie-

kę, bezpieczeństwo w środowisku zamieszkania, czas
wolny, edukację, mieszkania. Seniorzy, również ci, których starość doświadcza ograniczeniami i chorobą, mają
prawo na równi z innymi osobami do decydowania o sobie, do niezależnego życia i do włączenia w środowisko
społeczne. Mówi o tym art. 19. Konwencji o prawach osób
niepełnosprawnych, ratyfikowanej przez Polskę w 2012
roku. W praktyce oznacza to zapewnienie takiego wsparcia osobom starszym, aby mogły jak najdłużej mieszkać
u siebie, wśród swoich sąsiadów i rodziny, mając zapewniony dostęp do aktywności, którą mogą wykonywać,
i usług, których potrzebują. Realny wpływ na zapewnienie tych praw ma lokalny samorząd: władze lokalne, instytucje, rady seniorów, organizacje społeczne, lokalni aktywiści, sami seniorzy oraz pokolenia ich dzieci, wnuków
i prawnuków. Bardzo interesująca publikacja pt. „System
wsparcia osób starszych w środowisku zamieszkania –
przegląd sytuacji, propozycja modelu” Praca zbiorowa
pod redakcją Barbary Szatur-Jaworskiej i Piotra Błędowskiego niebawem będzie dostępna dla czytelników.

Kongres Obywatel Senior
Opracowanie: Katarzyna Borczyk
8-9 maja 2016 r. w Chorzowie w Parku Śląskim miały
miejsce Senioralia, w ramach których, pod patronatem
Adama Bodnara, Rzecznika Praw Obywatelskich odbył
się V Kongres „Obywatel Senior”. Podczas Kongresu
Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych Dariusz Sałajewski ogłosił gotowość ze strony samorządu radców
prawnych do opracowania ogólnopolskiego programu
dla uniwersytetów trzeciego wieku na temat edukacji
prawnej. Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń UTW
zadeklarowała partnerstwo w tym projekcie.
Więcej informacji o Kongresie na stronie: http://www.
kongresseniora.parkslaski.pl
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Rada ds. Polityki Senioralnej
na kadencję 2016-2020
Opracowanie: Paulina Podwika
Minister Elżbieta Rafalska wręczyła nominacje członkom Rady ds. Polityki Senioralnej na inauguracyjnym
posiedzeniu, które odbyło się 18 maja br. w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Przewodniczącą Rady została prof. Józefa Hrynkiewicz. W posiedzeniu wzięła również udział wiceminister Elżbieta
Bojanowska.
Członkowie Rady, w liczbie 29 osób, wybrani zostali
spośród 200 kandydatów zgłoszonych przez administrację samorządową i rządową, organizacje pozarządowe, związki zawodowe i zrzeszenia pracodawców oraz
uczelnie i instytucje badawcze.
Rada jest organem opiniodawczo-doradczym, znaczącym w kształtowaniu polityki senioralnej, opracowywaniu kierunków działań na
rzecz osób starszych, może wydawać opinie i podejmować i stanowiska w tym zakresie.

Na pierwszym posiedzeniu wybrano Prezydium Rady
ds. Polityki Senioralnej, a także ustalono harmonogram
prac i zasady działania Rady.
Członkowie Rady do spraw Polityki Senioralnej na kadencję 2016-2020: dr hab. Małgorzata Cecylia Halicka,
prof. UwB; dr hab. Jerzy Krzyszkowski, prof. UŁ; dr Martyna Kawińska; prof. dr hab. med. dr h.c. multi Henryk
Skarżyński; prof. dr hab. Jerzy Stochmiałek; prof. Piotr
Szukalski; prof. dr hab. n. med. Katarzyna Wieczorowska-Tobis; prof. dr hab. n. med. Anna Wilmowska-Pietruszyńska; prof. zw. dr hab. Sławomir H. Zaręba; prof. dr
hab. Piotr Błędowski; Mirosław Dębiński; Dariusz Obiegło; Zbigniew Skawiński; ks. dr Krzysztof Bąk; prof. dr
hab. Barbara Bień; Ewa Biłek-Regnowska; Janusz Czyż;
Małgorzata Duda; dr Marta Giezek; prof. dr hab. Józefa
Hrynkiewicz – przewodnicząca Rady; Krystyna Lasek;
Krystyna Lewkowicz; Elżbieta Ostrowska; Bożena Stępień; Jolanta Szmidt; Elżbieta Szwałkiewicz; Przemysław Wiśniewski; Sylwia Kowalczyk; Grażyna Marciniak.
Warto przypomnieć, że Rada ds. Polityki Senioralnej
I kadencji została powołana w lutym 2013 r. przez Mi-

Józefa Hrynkiewicz – Przewodnicząca Rady ds. Polityki Senioralnej
na kadencję 2016-2020, profesor nauk humanistycznych, socjolog,
nauczyciel akademicki, posłanka na Sejm VII i VIII kadencji

nistra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza, w ramach komponentu systemowego
Rządowego Programu ASOS. Na jej czele stał prof. Bolesław Samoliński, były konsultant krajowy w dziedzinie
zdrowia publicznego. Jej kształt odpowiadał założeniu
tworzenia polityki senioralnej w formule partycypacyjnej. Rada stanowiła organ pomocniczy ministra pracy
i polityki społecznej. Do udziału w jej pracach zostali zaproszeni przedstawiciele ministerstw oraz centralnych
organów administracji publicznej, jak również przedstawiciele organizacji jednostek samorządu terytorialnego,
organizacji trzeciego sektora i eksperci, wydelegowani
do prac w Radzie.
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Poszukiwanie sensu życia
osób starszych jako zadanie
edukacji w starości
Opracowanie: dr hab. Norbert G. Pikuła, prof. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Dyrektor Instytutu Pracy Socjalnej
Potrzeba sensu życia, podobnie jak potrzeba kontaktu
emocjonalnego, czy poznawcza, jest podstawową potrzebą człowieka. Sens życia ludzkiego warunkowany
jest wieloma indywidualnymi doświadczeniami i predyspozycjami, zaś życie ma sens wówczas, gdy realizuje się w nim dalekosiężne cele, wartości oraz odczuwa
się kontrolę nad jego przebiegiem. Poczucie sensu życia
determinuje jednostki do podejmowania konkretnych
działań i zamierzeń.
Bez względu na wiek człowieka, poczucie sensu staje się
siłą sprawczą życia, pozwala odkrywać siebie wciąż na
nowo i dążyć do pełni własnej doskonałości, własnego
rozwoju, realizacji marzeń, planów życiowych, zamierzeń. Potrzeba posiadania sensu życia jest podstawową
potrzebą człowieka, jest pewną nadrzędną ideą, koncepcją życia jednostki (Obuchowski 1990). Sens życia jako
potrzeba ma charakter orientacyjny. Przedmiotem poznania jest tu sens istnienia człowieka w rzeczywistości,
orientacja dotycząca jej miejsca w świecie oraz posiadanie własnego poglądu na to, po co człowiek żyje i jakie
racje to życie uzasadniają (Obuchowski 1990, 2000).
Sens życia ogniskuje jego aktywność i jest podstawowym
atrybutem jego pełnego rozwoju (dążenie do pełni własnego rozwoju, własnego człowieczeństwa). Posiadając
sens życia, człowiek potrafi określić swoje cele, zadania
do realizacji (bieżące i na przyszłość), możliwości i swoje
miejsce w świecie. Sens uaktywnia w człowieku siły do
działania, pozwala planować i przewidywać je, umożliwia kierowanie rozwojem zdarzeń oraz sobą, dokonywać
zmian, by założone cele osiągnąć (dążenie do spełnienia
siebie w życiu). On mobilizuje człowieka do aktywności,
podtrzymuje w nim motywację do działania, do zmiany,
do rozwoju i daje poczucie satysfakcji i spełnienia.
Życie człowieka ma sens wówczas, gdy realizuje się
w nim odległe cele, wartości oraz odczuwa się kontrolę nad jego przebiegiem. Sens życia leży u podstaw kolejnych decyzji i działań egzystencjalnych, bez poczucie tego sensu bardzo szybko w egzystencję człowieka
wkrada się niepokój i destrukcyjna siła, które niszczy

logikę trwania. Ta destrukcja, która pochodzi z utraty
sensu życia, może prowadzić nawet do samobójczych
myśli i działań. Suicydologia, jako nauka zajmująca się
badaniem przyczyn ataków samobójczych, wskazuje na
brak sensu życia jako istotny element tego typu działań ludzi, w tym osób starszych. Dlatego też skoncentrowanie się na poczucie sensu życia u osób starszych
wydaje się dzisiaj szczególnie ważne. To one świadome
zbliżającego się kresu życia, dokonują jego bilansu, podsumowania, snują refleksję nad tym co było i co jeszcze
może/powinno się dokonać, aby życie było w pełni satysfakcjonujące (czemu służy odpowiedź na pytanie
„jaki sens i znaczenie dla mnie miało i ma moje życie?”).
To one usensawniają swoje dotychczasowe dokonania.
To one też powinny stać się podstawą wyznaczania celów (celu) na przyszłość, gdyż starość to nie koniec życia
człowieka, to nie stagnacja lecz życie i rozwój, dążenie
do osiągnięcia pełni własnego człowieczeństwa.
Powyższa perspektywa ukierunkowuje działania pedagogów w kierunku edukacji osób starszych do sensu życia. Podjęcie w procesie edukacji w starości zagadnień
celów życiowych, realizacji własnych potrzeb, szeroko rozumianej aktywności itp., może przyczynić się do
wzrostu poczucia sensu życia osób starszych. Edukacja
bowiem, jak zauważa J. Halicki, „uwalnia ludzi starszych
od stereotypów, które ograniczają ich spojrzenie na
to, czego mogą dokonać” (2000, s. 17). Tak rozumiana
jest szczególnie potrzebna osobom starszym żyjącym
w Polsce (Pikuła 2015), gdyż to one swoje życie częściej oceniają w kategoriach tego co było i co jest teraz,
nie uwzględniając celów wybiegających w przyszłość
(poczucie sensu życia silnie zdominowane orientacją na
teraźniejszość, a nie na przyszłość).
Przygotowanie człowieka starszego do kreowania przyszłych sytuacji staje się ważnym wyzwaniem edukacji do
sensu życia w starości. Edukacja do sensu życia w starości
może stanowić „sposób samorealizacji, wielowymiarowego bycia, spełnienia siebie i indywidualnej transgresji,
kształcenie się może być stanem psychicznym życiowo
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satysfakcjonującym i motywującym do życia” (Pakuła,
2007, s. 62; Popielski, 1993, s. 34; Kozielecki 1987, s. 1011). Edukacja do sensu życia może przyczynić się do tego,
że ludzie będą sprawniej funkcjonować w życiu codziennym, efektywniej działać, zaspokajać potrzeby, rozwiązywać trudności, a nawet poprawić sytuację ekonomiczną (Pakuła 2007, s. 62). Konsekwencją edukacji – poza
powyższymi – jest również lepsza adaptacja do starości,
co stanowi element profilaktyki patologii życia społecznego ludzi starych (od samotności, poprzez kryzysy psychiczne, aż po samobójstwa) (por. Zych 1995, s. 13).
Edukacja seniorów postrzegana wielowymiarowo, zarówno w kontekście instytucjonalnym, jak i też na równi traktowanym własnym, codziennym doświadczeniu
(Semków, 2013, s. 85), może przyczynić się do zmiany
sposobu myślenia seniorów o własnym życiu, minimalizowaniu zjawiska samotności, a wzrosty poczucia satysfakcji, spełnienia, przekonania, że człowiek jako homo
construens, może kreować swoje życie, realizować cele,
zamierzenia i życiowe plany, których nie ograniczy ani
wiek, ani negatywne myślenie o własnej starości. Uzyskiwana w drodze edukacji wiedza o świecie, o sobie
w świecie „pełni rolę podstawowego regulatora zachowań jednostki, zapewniając jej niezbędne minimum
komfortu psychicznego” (Semków 2013, s. 84). Bowiem
podstawą edukacji do sensu życia w starości jest uzdolnienie człowieka do czynnej i konstruktywnej pracy nad
sobą przy odpowiednim wsparciu jej w dążeniu do samorealizacji, do pełni rozwoju i człowieczeństwa.
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ABC FINANSÓW SENIORA
w pytaniach i odpowiedziach

Opracowanie: Wojciech Nalepa, radca prawny, pełnomocnik Zarządu Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW
Czym są „pozaodsetkowe koszty kredytu”?
Pojęcie „pozaodsetkowych kosztów kredytu” zostało
wprowadzone do ustawy o kredycie konsumenckim
ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o
nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw – przy czym przepisy art. 5 ust. 6a oraz art.
36a-36d ustawy o kredycie konsumenckim – regulujące w/w zagadnienie – weszły w życie w dniu 11 marca
2016 r.
Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 6a ustawy o kredycie
konsumenckim przez pozaodsetkowe koszty kredytu
należy rozumieć wszystkie koszty, które konsument
ponosi w związku z umową o kredyt konsumencki
(czyli sumę takich opłat jak np.: marża, opłata przygotowawcza, opłata administracyjna, opłata za zbadanie
zdolności kredytowej, opłata za obsługę kredytu/pożyczki w domu klienta) – z wyłączeniem odsetek.
Ustawodawca wprowadził maksymalną wysokość pozaodsetkowych kosztów kredytu, która obliczana jest według podanego w ustawie wzoru matematycznego (art.
36a ustawy o kredycie konsumenckim).
Wzór na obliczenie maksymalnej wysokości
pozaodsetkowych kosztów kredytu:
MPKK ≤ (K × 25%) + (K × n/R × 30%)
MPKK – oznacza maksymalną wysokość pozaodsetkowych kosztów kredytu,
K – oznacza całkowitą kwotę kredytu,
n – oznacza okres spłaty wyrażony w dniach,
R – oznacza liczbę dni w roku.

Z analizy przepisów wynika, iż w skali roku kredytodawca/pożyczkodawca będzie mógł pobrać od konsumenta
z tytułu opłat niewynikających z odsetek maksymalnie
55% wartości kredytu (25% całkowitej kwoty kredytu
oraz 30% całkowitej kwoty kredytu wyrażonej w stosunku rocznym). Istotnym z punktu widzenia konsumenta
jest również zapis, z którego wynika, iż pozaodsetkowe

koszty kredytu w całym okresie kredytowania nie
mogą być wyższe od całkowitej kwoty kredytu – innymi słowy suma pobranych pozaodsetkowych opłat
nie będzie mogła przekroczyć 100% wartości kredytu.
WAŻNE
Pozaodsetkowe koszty kredytu wynikające
z umowy o kredyt konsumencki nie należą się
kredytodawcy w części przekraczającej maksymalne pozaodsetkowe koszty kredytu obliczone według w/w wzoru lub przekraczające
całkowitą kwotę kredytu.

Bardzo istotnym rozwiązaniem jest również wprowadzenie zasady, że w przypadku odroczenia spłaty zadłużenia wynikającego z umowy o kredyt konsumencki
w okresie 120 dni od dnia wypłaty tego kredytu:
−− całkowitą kwotę kredytu dla celów ustalenia maksymalnej wysokości pozaodsetkowych kosztów kredytu, o której mowa w ustawie, stanowi kwota udzielonego i wypłaconego kredytu, którego spłata
została następnie odroczona;

11
OGÓLNOPOLSKI BIULETYN UTW

−− natomiast do pozaodsetkowych kosztów kredytu
dolicza się wszystkie koszty i opłaty, które kredytobiorca jest obowiązany ponieść w związku z odroczeniem spłaty kredytu, naliczone w okresie 120 dni
od dnia wypłaty kredytu.
Warto także podkreślić, iż w przypadku udzielenia przez
kredytodawcę konsumentowi, który nie dokonał pełnej
spłaty kredytu, kolejnych kredytów w okresie 120
dni od dnia wypłaty pierwszego z kredytów:
−− całkowitą kwotę kredytu, dla celów ustalenia maksymalnej wysokości pozaodsetkowych kosztów kredytu, stanowi kwota pierwszego z kredytów;
−− a pozaodsetkowe koszty kredytu obejmują sumę dodatkowych kosztów wszystkich kredytów udzielonych w tym okresie.
Nowelizacja ustawy o kredycie konsumenckim w głównym założeniu ma na celu ochronę konsumentów przed
zawyżaniem przez instytucje finansowe różnego rodzaju kosztów związanych z udzieleniem, obsługą i spłatą
kredytów/pożyczek.
Należy pamiętać, iż kredytodawca/pożyczkodawca
z tytułu zawartej umowy kredytu konsumenckiego nie
może żądać opłat dodatkowych w kwocie przewyższającej ustawowy limit pozaodsetkowych kosztów kredytu.
W przypadku wątpliwości co do prawidłowości naliczania odsetek i opłat dodatkowych warto zwrócić się do
kredytodawcy/pożyczkodawcy o przesłanie szczegółowych wyliczeń w tym przedmiocie lub poprosić o pomoc
fachowca np. w ramach ogólnopolskiego systemu bezpłatnego poradnictwa prawnego.

Instytut Pracy
Socjalnej
Uniwersytetu
Pedagogicznego
w Krakowie
Instytut Pracy Socjalnej w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie został powołany Zarządzeniem
Rektora nr R/Z.0201-25/2013 z dnia 22 lipca 2013 r.
w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału
Pedagogicznego. Od 1 września 2013 r. siedzibą Instytutu jest budynek Uniwersytetu Pedagogicznego na osiedlu Stalowym 17 w Krakowie.
W Instytucie prowadzone są studia pierwszego stopnia
(licencjackie) z zakresu pracy socjalnej na specjalnościach: asystent rodziny oraz asystent pomocy instytucjonalnej, a także studia drugiego stopnia (magisterskie)
na specjalnościach: asystent osoby starszej i niepełnosprawnej, opieka nad dzieckiem i rodziną oraz aktywizacja i poradnictwo społeczne.
Kadrę Instytutu stanowią pracownicy naukowo-dydaktyczni. Uczestniczą oni aktywnie w międzynarodowych,
ogólnopolskich, regionalnych konferencjach naukowych
i konferencjach szkoleniowych, w celu propagowania
wyników swoich badań naukowych oraz poszerzania
doświadczeń naukowych, dydaktycznych i kompetencji
zawodowych. Pracownicy Instytutu biorą również aktywny udział w projektach społecznych, czynnie współpracują z instytucjami pomocy społecznej, organizacjami pozarządowymi, w tym Uniwersytetami Trzeciego
Wieku, dzięki czemu wzbogacają własny warsztat pracy,
a także dzielą się własnym doświadczeniem z innymi.
Instytut Pracy Socjalnej stale współpracuje z partnerami zagranicznymi, m.in.: University of Toronto w Kanadzie, Rayerson University w Kanadzie, University of
Ottawa w Kanadzie, Konsulatem Generalnym RP w Toronto oraz Sofia University w Bułgarii.
Sekretariat Instytutu Pracy Socjalnej: Os. Stalowe 17,
31-922 Kraków; e-mail: ipsoc@up.krakow.pl.
Więcej informacji na stronie: http://www.ipsoc.
up.krakow.pl/
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Pilotażowy projekt
profilaktyki słuchu
Opracowanie: Daniel Jachimowicz, pełnomocnik Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW we współpracy
z KIND Aparaty Słuchowe Sp. z o.o.

O projekcie
Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń UTW we współpracy z Firmą KIND Aparaty Słuchowe Sp. z o. o. w dniu
1 kwietnia 2016 r. rozpoczęła realizację pilotażowego
przedsięwzięcia w zakresie profilaktyki słuchu dedykowanego seniorom – słuchaczom UTW w czterech
województwach: mazowieckim, małopolskim, podkarpackim i śląskim. W ramach tego projektu zorganizowanych zostanie co najmniej 20 wykładów edukacyjnych,
podczas których będzie można dowiedzieć się m.in. na
czym polega proces słyszenia, jakie są najważniejsze
powody utraty słuchu i jak ten proces przebiega, w jaki
sposób należy dbać o słuch na co dzień a także w jaki
sposób profesjonalnie badać słuch. Wykłady prowadzone będą przez doświadczonych specjalistów Firmy
KIND w szczególności protetyków słuchu z wieloletnią
praktyką w tym obszarze. Dodatkowo po każdym wykładzie słuchacze UTW będą mogli skorzystać z BEZPŁATNYCH, profesjonalnych badań słuchu przeprowadzanych w specjalistycznych pracowniach Firmy KIND.
Serdecznie zapraszamy Uniwersytety Trzeciego Wieku
z terenu województw mazowieckiego, małopolskiego,
podkarpackiego oraz śląskiego do skorzystania z opisanej powyżej propozycji. Szczegółowych informacji
w tym zakresie udziela sekretariat Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW telefonicznie 18 443 57 08
oraz mailowo federacjautw@interia.eu.

Dlaczego warto dbać o słuch?

Słuch jest niezbędnym zmysłem w procesach porozumiewania się. Od samego początku życia daje poczucie
stałego związku z otaczającym światem. Uszy rozpoznają setki tysięcy dźwięków i są w stanie bardzo dokładnie określić przemieszczenie się ich źródła. Dzięki temu
potrafimy odróżnić brzmienie fletu od dźwięku skrzypiec oraz rozpoznać głos znajomego przez telefon. By
niezmiennie i całe życie słyszeć powinniśmy go chronić,

przeprowadzając na przykład regularne (systematycznie co 6 miesięcy) badania słuchu.

Ubytek słuchu

Niedosłuch zazwyczaj rozwija się powoli i niepostrzeżenie przez kilka, nawet kilkanaście lat. Początkowo parę
niezrozumiałych zdań podczas rozmowy w grupie osób,
z czasem przeradza się w trudniejsze rozumienie mowy,
konieczność pogłaśniania telewizora czy częste prośby
o powtórzenie zdania. Finalnie kontakt staje się utrudniony do tego stopnia, że osoba zaczyna zamykać się na
świat zewnętrzny. Im dłużej czekamy, tym bardziej niedosłuch się pogłębia. By temu zapobiec radzimy wszystkim osobom powyżej 50. roku życia, aby regularnie przeprowadzały badania słuchu, zasięgając profesjonalnych
porad u wykwalifikowanych protetyków. Problemy ze
słuchem będą wówczas w odpowiednim czasie wykryte
i leczone, by każdy miał możliwość całe życie słyszeć.

Badanie słuchu – czyli nie taki
diabeł straszny...

Leczenie rozpoczynamy od gabinetu rehabilitacji słuchu
i nie jest potrzebne do tego skierowanie lekarskie. Badanie jest bezpłatne, zajmuje kilkanaście minut, nie boli,
nie krępuje, wymaga jedynie współpracy z protetykiem
słuchu. Już po paru minutach wiadomo, czy i z jakim
ubytkiem słuchu mamy do czynienia. Biorąc pod uwagę indywidualne potrzeby osób z niedosłuchem, protetyk przygotowuje odpowiednio dopasowane dla nich
rozwiązanie – w komfortowych warunkach możemy
przymierzyć, dopasować zalecane aparaty. W profesjonalnych punktach protetycznych oferowane jest dodatkowo wsparcie w uzyskiwaniu dofinansowań (w określonych przypadkach można liczyć na dofinansowanie
nie tylko ze strony Narodowego Funduszu Zdrowie,
ale także od PCPR oraz MOPS) oraz możliwość zakupu
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aparatów na raty. Przed podjęciem ostatecznej decyzji
zalecamy wypożyczenie aparatów i przetestowanie ich
w domowych warunkach. To daje pewność, że dokonało
się odpowiedniego wyboru – opowiada Iwona Jackowska, dyplomowany protetyk słuchu KIND.

Rodzaje aparatów

Ostatnie lata przyniosły wiele pozytywnych zmian. Imponująco rozwinęła się technologia aparatów słuchowych,
która zapewnia teraz o wiele lepszy odbiór naturalnych
dźwięków. Aktualne, małe formy gwarantują pełną dyskrecję i komfort noszenia. W zależności od stopnia nie-

dosłuchu i indywidualnych potrzeb można dopasować
aparaty zauszne lub wewnątrzuszne. Te pierwsze znajdują się za uchem, a dźwięk doprowadzany jest za pomocą dźwiękowodu i wkładki usznej – tłumaczy Witold Żuchowski, dyplomowany protetyk słuchu KIND. Aparaty
wewnątrzuszne mieszczą się w przewodzie słuchowym
i są zazwyczaj mniej widoczne. To ich największa zaleta.
Obecnie bardzo popularne są minimalnej wielkości i bardzo dyskretne aparaty zauszne. Mimo ich niewielkich
rozmiarów zapewniają wrażenie naturalnego słyszenia.
Dziś możliwe jest również dopasowanie koloru aparatu
do odcienia naszych włosów. Przyjaciele czy sąsiedzi nawet nie zauważą, że je nosimy.

Nowoczesne i bezpieczne
finanse seniora – V edycja
Opracowanie: Katarzyna Borczyk

© whitelook - Fotolia.com

Ogólnopolski projekt dla Uniwersytetów Trzeciego Wieku jest kontynuacją działań realizowanych przez Ogólnopolską Federację Stowarzyszeń UTW z Narodowym
Bankiem Polskim w zakresie edukacji ekonomicznej
seniorów. Przedsięwzięcie jest realizowane w okresie
od 01.12.2015 r. do 31.10.2016 r., a jego celem głównym jest podniesienie poziomu wiedzy i praktycznych
umiejętności osób starszych w zakresie bezpiecznego
korzystania z różnorodnych produktów finansowych
oferowanych przez banki i inne podmioty, z uwzględnieniem podnoszenia kompetencji seniorów w obszarze
korzystania z nowoczesnych technologii informatycznych niezbędnych do efektywnego zarządzania finansami osobistymi.
W ramach projektu przewidziano m.in.:
−− organizację czterdziestu wykładów „BEZPIECZNE
finanse seniora”,
−− organizację osiemdziesięciu dwóch warsztatów
„NOWOCZESNE finanse seniora”,
−− prowadzenie punktu informacyjno-doradczego
„Bezpieczne finanse seniora”; w ramach punktu
seniorzy mogą korzystać z profesjonalnych, bezpłatnych porad i konsultacji obejmujących szeroko
rozumiane zagadnienia zarządzania finansami osobistymi; w celu ułatwienia kontaktu z punktem uruchomiona została infolinia, jej numer: 801 002 170

(bezpłatna dla połączeń z telefonów stacjonarnych);
infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:00,
−− opracowanie i dystrybucję kolejnych edycji newslettera „Niezbędnik finansowy seniora”,
−− opracowanie i dystrybucję broszury informacyjnej
pt. „Wiem, że mam prawo”,
−− organizację i przeprowadzenie panelu dyskusyjnego poświęconego edukacji ekonomicznej seniorów
na Forum III Wieku 2016 – Konferencji Towarzyszącej XXVI Forum Ekonomicznemu w Krynicy-Zdroju.
Zapraszamy na stronę internetową projektu www.federacjautw.pl/fds2/
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Nowoczesna edukacja
– skuteczna aktywizacja
Opracowanie: Daniel Jachimowicz, pełnomocnik Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW
Jak pokazują prowadzone badania oraz doświadczenia
i wnioski wynikające z bieżącej działalności Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW środowisko pozarządowych organizacji seniorskich – mimo licznych sukcesów i coraz większej aktywności – zmaga się z wieloma
problemami wynikającymi w szczególności z ich wciąż
słabego potencjału merytorycznego i organizacyjnego.
Sferą wysoce problematyczną jest szeroko rozumiane zarządzanie organizacją pozarządową, zarówno w wymiarze formalnoprawnym, jak i merytorycznym. Warsztaty,
szkolenia, indywidualne doradztwo świadczone przez
ekspertów Federacji UTW w ramach dotychczas prowadzonej działalności wspierającej organizacje seniorskie
pokazały wiele obszarów działania tych podmiotów,
w których niezbędna była pomoc dla ich liderów (m.in.
prezesów, członków zarządów i komisji rewizyjnych).
Problem jest tym bardziej istotny, iż obecnie tworzy się
(zwłaszcza w małych miastach i na terenach wiejskich)
wiele nowych NGO-sów podejmujących problematykę
starzejącego się społeczeństwa, a w wielu innych następuje swoista „zmiana pokoleniowa” – dotychczasowi prezesi/członkowie zarządów ustępują ze swych
funkcji, a w ich miejsce wchodzą osoby nowe, często
posiadające bardzo niewielkie doświadczenie i wiedzę
niezbędną dla profesjonalnego kierowania organizacją
pozarządową. Podobne deficyty wiedzy i umiejętności
można zdiagnozować w sferze pozyskiwania środków
na działalność merytoryczną organizacji seniorskich,
co jest warunkiem koniecznym przyjmowania nowych
członków oraz wzbogacania i podnoszenia jakości oferty edukacyjnej i aktywizującej. Liderzy tych podmiotów, na których spoczywa ciężar podejmowana działań
w/w zakresie, nie dysponują najczęściej odpowiednią
wiedzą i umiejętnościami w obszarze opracowania profesjonalnego projektu, który miałby szansę skutecznie
rywalizować w konkursach grantowych z licznymi, dobrze przygotowanymi projektami innych podmiotów
trzeciego sektora, których liczba też rośnie.
Aby organizacje seniorskie mogły być poważnym, odpowiedzialnym partnerem zarówno dla władz publicznych jak i podmiotów niepublicznych w zmaganiach
z wyzwaniami starzejącego się społeczeństwa, aby
mogły rozwijać i wzbogacać swoją ofertę edukacyjną

dedykowaną seniorom niezbędne jest zatem zapewnienie im kompleksowego wsparcia edukacyjnego, informacyjnego i doradczego. Warto w tym kontekście podkreślić, iż problematyka osób starszych jest obszarem
bardzo trudnym w przekazie społecznym – potrzeba tu
innowacyjnych a nawet spektakularnych pomysłów, by
organizacje seniorskie, jak również te podmioty, które
współpracują z seniorami mogły skuteczniej i efektywniej podejmować nowe inicjatywy.
Naprzeciw opisanym wyzwaniom wychodzi nowy projekt Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW pn.
„Nowoczesna edukacja – skuteczna aktywizacja”, który
uzyskał wsparcie w ramach Rządowego Programu na
rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata
2014-2020 i będzie realizowany w okresie od 1 czerwca 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. Przedsięwzięcie ma
charakter ogólnopolski. Odbiorcami wsparcia w jego
ramach są osoby w wieku 60+ będące liderami/przedstawicielami organizacji seniorskich tj. prowadzących
działalność statutową na rzecz osób starszych, chcące
pozyskać wiedzę i umiejętności niezbędne do profesjonalnego zarządzania NGO, a przez to do zwiększenia
różnorodności i poprawy jakości oferty edukacyjnej dla
osób starszych. W projekcie przewidziano m.in.:
1/ Organizację i przeprowadzenie cyklu szkoleniowo-doradczego dla liderów organizacji seniorskich w Polsce pn. „Akademia Lokalnego Animatora Aktywności
Seniorów” – 4 edycje, po 12 uczestników w każdej.
2/ Opracowanie i dystrybucję cyklicznej publikacji
(kwartalnika) dedykowanego liderom organizacji
seniorskich w Polsce – trzy kolejne wydania Ogólnopolskiego Biuletynu „Uniwersytety Trzeciego Wieku”.
3/ Organizację ogólnopolskiej konferencji pn.
„Edukacja i aktywizacja osób starszych – nowe wyzwania” z udziałem liderów organizacji seniorskich,
przedstawicieli środowisk naukowych, jednostek samorządu terytorialnego i mediów. Jej przedmiotem będzie, w szczególności, zdefiniowanie i skomentowanie
nowych wyzwań stojących przed państwem i organizacjami pozarządowymi w zakresie edukacji i aktywizacji
seniorów w kolejnych latach m.in. w kontekście zmian
zachodzących w obszarze wsparcia rozwoju społeczeń-
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stwa obywatelskiego na szczeblu rządowym, wskazanie
nowych kierunków, metod i form uczenia się osób starszych z uwzględnieniem ich rozwoju osobistego oraz nabywania umiejętności przydatnych w codziennym życiu,
a także popularyzowanie dobrych praktyk spotykanych
w tym obszarze.
4/ Prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Doradczego
dla organizacji seniorskich, w ramach którego udzielane będą porady i konsultacje dla liderów organizacji
seniorskich m.in. w zakresie obejmującym formalnoprawne aspekty prowadzenia NGO, pozyskiwanie środków na jego działalność z wykorzystaniem różnych źródeł finansowania, pozyskiwanie partnerów i sponsorów
oraz budowanie i rozwijanie oferty edukacyjno-aktywizującej dla seniorów.
Więcej informacji o realizowanym przedsięwzięciu jest
dostęnych na stronie www.federacjautw.pl

PUNKT
KONSULTACYJNO-DORADCZY
OGÓLNOPOLSKIEJ FEDERACJI
STOWARZYSZEŃ
UNIWERSYTETÓW
TRZECIEGO WIEKU
ul. Jagiellońska 18
33-300 Nowy Sącz
poniedziałek – piątek 9:00-15:00
mail: federacjautw@interia.eu
tel.: 18 443 57 08

VIII Ogólnopolska Olimpiada
Sportowa w Łazach za nami
Opracowanie: Ewa Wiekiera, Wiceprezes UTW Łazy
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łazach był już po raz
ósmy głównym organizatorem Ogólnopolskiej Olimpiady Sportowej Uniwersytetów Trzeciego Wieku i Organizacji Senioralnych, która odbyła się 21 maja br.
W Olimpiadzie udział wzięło 57 organizacji z kraju i zagranicy, z Austrii i Ukrainy. Na obiektach sportowych
miasta i gminy Łazy, seniorzy rywalizowali w 10 dyscyplinach sportowych: pływanie, lekkoatletyka, przełaje
rowerowe, wyścigi kajakowe, tenis stołowy, strzelanie,
boule, brydż, szachy i łucznictwo.
Serdecznie gratulujemy organizatorom oraz wszystkim
zawodnikom startującym w Olimpiadzie.
Poniżej wykresy wskazujące na rozwój tej wyjątkowej
imprezy, której pomysłodawcą i spiritus movents jest
Krystyna Męcik, założycielka oraz prezes Stowarzyszenia UTW w Łazach.
Więcej o Olimpiadzie na: http://www.utw.lazy.pl/
rok

liczba startujących uniwersytetów
liczba startujących zawodników

Wzrost liczby Uniwersytetów Trzeciego Wieku
biorących udział w zawodach podczas kolejnych
edycji Olimpiady

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

9

13

16

22

36

46

50

57

130

255

323

428

580

820

845

967
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Wsparcie dla gminnych
rad seniorów w Polsce
Opracowanie: Katarzyna Borczyk
Fundacja Europejski Instytut Rozwoju Obywatelskiego
w Nowym Sączu, członek wspierający Ogólnopolskiej
Federacji Stowarzyszeń UTW, od kilku lat podejmuje tematy partycypacji osób starszych w życiu publicznym.
Sposób funkcjonowania osób dojrzałych, w kontekście
postępujących procesów demograficznych wskazujących na starzenie się populacji, w coraz większym stopniu wpływa na życie społeczeństwa jako całości. Jednym
z istotniejszych wyzwań stojących przed władzami publicznymi różnych szczebli, jak również organizacjami
społecznymi staje się upowszechnianie i podnoszenie
jakości działania mechanizmów partycypacyjnych szczególnie tych, które są dedykowane stricte seniorom. Jak
pokazuje bowiem praktyka i dostępne wyniki badań,
poziom uczestnictwa osób starszych w życiu publicznym
w Polsce – mimo wielu nowych inicjatyw w tym obszarze
podejmowanych w ostatnich latach – jest wciąż na bardzo niskim poziomie. Np. Polacy w wieku 65+ rzadziej
niż inne grupy wiekowe szukają informacji (10,5%),
zgłaszają władzom lokalnym opinie dotyczące ważnych
dla nich spraw lokalnych (6,9%) i biorą udział w konsultacjach (7,7%). Blisko 73% osób w tej grupie deklaruje poczucie bardzo niewielkiego wpływu na to, co robią
władze lokalne (za: A. Krajewska, P. Sobiesiak-Penszko
„Partycypacja publiczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, Analizy i opinie „Decydujmy razem”,
nr 1/2012).
Za szczególnie istotne uznać należy umiejętne, praktyczne korzystanie z uregulowanych prawnie narzędzi
umożliwiających partycypację publiczną osób dojrzałych. Doniosłą rolę odgrywać może zwłaszcza gminna
rada seniorów (art. 5c ustawy o samorządzie gminnym).
Niestety, mimo upływu ponad 2,5 roku od wejścia w życie przepisów umożliwiających władzom samorządowym tworzenie gminnych rad seniorów, tego typu ciała
opiniodawczo-doradcze zostały utworzone tylko w ok.
8% gmin (na chwilę obecną w Polsce działa ok. 200
gminnych rad seniorów na ogólną liczbę blisko 2 500
gmin). Co więcej – wiele utworzonych już gminnych rad
seniorów boryka się z licznymi problemami natury organizacyjnej i merytorycznej, które wynikają m.in. z nie-

wystarczającej wiedzy i umiejętności seniorów – członków tych ciał – w zakresie twórczego wykorzystania
potencjału rady dla kształtowania i realizowania lokalnych polityk senioralnych. Brakuje znajomości przepisów i zasad określających kompetencje samorządu
gminnego, reguł jego funkcjonowania, podejmowania
decyzji, dysponowania środkami publicznymi. Często
rady seniorów koncentrują się na doraźnych, incydentalnych zagadnieniach nie wykorzystując należycie ważnej
funkcji inicjatywnej np. w zakresie inspirowania władz
i współkreowania lokalnej, strategicznej polityki senioralnej, a następnie współuczestniczenia w jej realizacji.
Taki stan rzeczy może prowadzić z czasem, w niektórych
przypadkach, do sprowadzenia rady do roli ciała fasadowego, traktowanego czysto formalnie, co stanowiłoby
zaprzeczenie sensu i autentycznej potrzeby tworzenia
i działania tego typu gremiów.
Dostrzegając te problemy i potrzebę wzmocnienia
współuczestnictwa seniorów w procesach decyzyjnych
na poziomie lokalnym w ramach gminnych rad seniorów, Fundacja Europejski Instytut Rozwoju Obywatelskiego w Nowym Sączu – członek wspierający Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW – opracowała
projekt pn. „Aktywne i skuteczne gminne rady seniorów w Polsce”. Uzyskał on dofinansowanie w ramach
Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej
Osób Starszych na lata 2014-2020. Projekt jest realizowany w okresie od 1 czerwca 2016 r. do 31 grudnia 2016
r. Adresatami projektu są osoby 60+ będące członkami
działających gminnych rad seniorów, chcące podnieść
swoją wiedzę i umiejętności w zakresie niezbędnym do
skutecznego i efektywnego pełnienia funkcji członka
rady seniorów, a także liderzy organizacji seniorskich,
którzy chcą pozyskać wiedzę i umiejętności niezbędne
do skutecznego wdrożenia i przeprowadzenia procedury powołania gminnej rady seniorów w ich społeczności
lokalnej. W ramach przedsięwzięcia zaplanowano:
a/ przeprowadzenie cyklu szkoleniowo-doradczego
pn. „Akademia radnego gminnej rady seniorów” –
8 szkoleń, średnio 10 uczestników w każdym, podczas
których osoby 60+ będące członkami działających gmin-
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nych rad seniorów, będą mogły pozyskać wiedzę i umiejętności niezbędne do profesjonalnego i efektywnego
wypełniania swoich obowiązków;
b/ wsparcie procesu tworzenia nowych gminnych
rad seniorów w Polsce – przeprowadzenie cyklu
warsztatów pn. „Akademia Obywatela Seniora” (3
edycje, po 12 uczestników w każdej) połączonych z indywidualnym wsparciem doradczym dla ich uczestników w zakresie inicjowania i wdrażania procedury
zmierzającej do utworzenia gminnej rady seniorów;

c/ opracowanie i dystrybucja publikacji „Niezbędnik partycypacyjny seniora” – dedykowanej w szczególności członkom działających gminnych rad seniorów
w Polsce jak również osobom, które chcą zaangażować
się w prace tego typu ciał, stanowiącej swoiste mini
kompendium wiedzy i dobrych praktyk niezbędnych dla
rzetelnego i kompetentnego wypełniania funkcji członka gminnej rady seniorów.
Dodatkowe informacje o realizowanym projekcie na
stronie: www.eiro.pl

O Kongresie Rad Seniorów
w Krakowie
Opracowanie: Artur Duda
Przedstawiciele istniejących już rad seniorów z całego
kraju przyjechali do Krakowa, aby wspólnie zastanowić
się nad rozwiązaniami problemów, z którymi na co dzień
borykają się osoby starsze. Chcieli, by ich głos dotarł zarówno do opinii publicznej jak i władz ustawodawczych
i wykonawczych wszystkich szczebli.
I Ogólnopolski Kongres Rad Seniorów pod hasłem: „Seniorzy szansą społecznego rozwoju – rola gminnych Rad
Seniorów” odbył się 25 kwietnia br. w sali obrad Rady
Miasta Krakowa. W spotkaniu wzięło udział ponad 200
osób, w tym reprezentanci gminnych i miejskich Rad Seniorów, organizacji pozarządowych i środowiska Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Gośćmi Kongresu byli przedstawiciele Sejmu, władz państwowych i samorządowych.
Do Ogólnopolskiego Porozumienia o Współpracy Rad Seniorów przystąpiły Rady Seniorów z niżej wymienionych
30 miast i gmin: Bytom, Bydgoszcz, Chorzów, Częstochowa, Drwinia, Działdowo, Ełk, Katowice, Kąty Wrocławskie, Kęty, Kraków, Koszalin, Legionowo, Łazy, Łódź, Mielec, Mysłowice, Miechów, Nowe Miasto Lubawskie, Nysa,
Opole, Oświęcim – /PUS/ i Rada, Płock, Poznań, Siewierz,
Sosnowiec, Tarnów, Tychy, Wieluń, Warszawa.
Skład osobowy Zarządu Ogólnopolskiego Porozumienia
o Współpracy Rad Seniorów wybrany został na dwuletnią kadencję:
−− Barbara Szafraniec – Przewodnicząca
Rada Krakowskich Seniorów, Kraków
−− Grażyna Butmankiewicz – Wiceprzewodnicząca
Rada Seniorów, Opole

−− Antoni Wiatr – Wiceprzewodniczący Rada Krakowskich Seniorów, Kraków
−− Marian Krzewiński – Rzecznik prasowy
Rada Krakowskich Seniorów, Kraków
−− Ewa Tyburczyk – Sekretarz
Rada Seniorów, Bytom
−− Zdzisław Swoboda – Skarbnik
Rada Seniorów, Chorzów
−− Janusz Marszałek – Członek
Polska Unia Seniorów, Oświęcim
−− Janina Tropisz – Członek
Rada Seniorów, Łódź
−− Zdzisław Czerwiński – Członek
Rada Seniorów, Warszawa
Adres do korespondencji:
31-534 Kraków, al. Daszyńskiego 22
Adres e-mail: opowrs@gmail.com
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X Spotkanie Polskich Uniwersytetów
Trzeciego Wieku zza Wschodniej Granicy
i Krajowych, Olsztyn 2016
Opracowanie: Aldona Bagińska, Prezes Akademii Trzeciego Wieku, Olsztyn
Akademia Trzeciego Wieku przy Miejskim Ośrodku
Kultury w Olsztynie zorganizowała od 26 czerwca do 1
lipca br. X Spotkanie Polskich Uniwersytetów Trzeciego
Wieku zza Wschodniej Granicy i Krajowych.
Patronat honorowy nad tym wydarzeniem objął senator
Stanisław Karczewski, Marszałek Senatu RP, a w Komitecie Honorowym udział wzięli: Artur Chojecki – Wojewoda Warmińsko-Mazurski, Gustaw Marek Brzezin,
Marszałek Województwa, Piotr Grzymowicz, Prezydent
Olsztyna oraz prof. dr hab. Ryszard Górecki, Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
Do Olsztyna przyjechały delegacje UTW z Białorusi,
Litwy, Łotwy i Ukrainy oraz przedstawiciele Uniwersytetów Trzeciego Wieku z Poznania, Pasłęka, Iławy, Bydgoszczy, Gliwic, Wiednia oraz ATW z Olsztyna. Ogólnopolską Federację Stowarzyszeń UTW reprezentowała
Krystyna Jurczewska-Płońska, wiceprezes Zarządu.
Na zaproszenie Jego Magnificencji Rektora prof. dr hab.
Ryszarda Góreckiego spotkanie odbywało się na terenie
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Uroczyste otwarcie X Spotkania odbyło się w auli UWM i uświetnił
je program artystyczny w wykonaniu Akademickiego
Zespołu Pieśni i Tańca „Kortowo”. Uczestnicy obejrzeli
w Olsztyńskim Planetarium film o historii i współczesności Olsztyna pod tytułem „Olsztyn – Nasze Miasto”.
Następnego dnia, 28 czerwca, miał miejsce wyjazd studyjny do „Garncarskiej Wioski” w Kamionce koło Nidzicy. W środę zorganizowane były interesujące wykłady
i panele dyskusyjne. Wymieniano doświadczenia pomiędzy uczestnikami, zapoznano się z historią i ofertą
kształcenia UWM, zwiedzano miasteczko akademickie.
Wieczorem na przystani akademickiej odbyło się spotkanie „Kresów Czar” z Towarzystwami Kresowymi z Olsztyna. Czas ten spędzono w bardzo serdecznej i przyjemnej atmosferze, opowiadano o życiu na dawnych
Kresach Polski. Przy muzyce i wspólnym śpiewaniu
świętowaliśmy nasze spotkane.
W czwartek, ostatni dzień naszych spotkań w Muzeum
Nowoczesności miało miejsce „Spotkanie z historią Olsztyna”, a następnie zwiedzanie miasta. Po południu wy-

Uczestnicy X Spotkania Polskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku
zza Wschodniej Granicy i Krajowych w Olsztyńskim Planetarium

pełniły nam czas słuchaczki Akademii Trzeciego Wieku,
zaprezentowały spektakl „Papież Przełomu”. Odbyło się
też spotkanie z władzami Wydziału Teologii UWM, z którym uniwersytety trzeciego wieku zawarły w 2014 roku
umowy o współpracy.
X Spotkanie zakończyło się uroczystą kolacją z wymianą upominków oraz z nadzieją na kolejne spotkanie za
rok. Podsumowując jego przebieg można stwierdzić, że
uczestnicy pogłębili wiedzę z historii i kultury polskiej
umacniając więź i rozwijając kontakty z Polską. Nabyli
umiejętności wolontariackiej budowy przestrzeni dla
integracji i rozwoju lokalnego na przykładzie „Wioski
Garncarskiej” oraz poszerzyli wiadomości o dobre praktyki w działalności UTW w kraju i za granicą, służące
budowie programowej i organizacyjnej uniwersytetów.
Spotkanie w Olsztynie zostało zorganizowane przy wsparciu finansowym Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
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Przedstawiciele polonijnych
organizacji senioralnych z kolejną
wizytą w Nowym Sączu
Opracowanie: Paulina Podwika, Koordynator projektu „Polonio – razem możemy więcej!!!”
Tym razem będzie to 7 – dniowa wizyta studyjna zorganizowana w ramach projektu „Polonio – razem możemy
więcej!!!”, który współfinansowany jest w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczpospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów
Trzeciego Wieku po raz kolejny zaprosiła do Nowego Sącza przedstawicieli polonijnych organizacji seniorskich
z Ukrainy, Białorusi, Litwy i Austrii.
Jak wynika z analiz demograficznych, około milion osób
polskiego pochodzenia żyje w przestrzeni postradzieckiej, z czego ok. 20 000 na Litwie, 295 000 na Białorusi,
144 000 na Ukrainie. Z kolei w Europie Zachodniej ok.
85 000 osób polskiego pochodzenia mieszka w Austrii.
Projekt skierowany jest zatem do Polonii, która zamieszkuje właśnie te państwa europejskie, z największym odsetkiem narodowości polskiej.
Celem głównym wizyty jest nawiązywanie oraz umacnianie kontaktów bezpośrednich Polonii i Polaków mieszkających za granicą z Polską. Długofalowa współpraca
pomiędzy Polonią i Polakami mieszkającymi za granicą
a Polakami w ojczyźnie, przyczyni się do realizacji wspólnych inicjatyw edukacyjnych, integracyjnych, rozwijających aktywność kulturalną, społeczną i obywatelską
Polonii, ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych.
W wizycie studyjnej, w dniach 4-10 września 2016 r.
udział weźmie grupa 24 przedstawicieli Polonii:
−− Towarzystwa Języka i Kultury Polskiej w Zaporożu,
Ukraina,
−− Lwowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Towarzystwie Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej, Ukraina,
−− Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Polskiej Macierzy Szkolnej w Grodnie, Białoruś,
−− Akademii Trzeciego Wieku w Wilnie, Litwa,
−− Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Stowarzyszeniu
Polaków Kiejdan w Kiejdanach, Litwa,
−− Polskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Austrii.
Mając na uwadze realizację celów strategicznych Rządowego programu współpracy z Polonią i Polakami za

granicą w latach 2015-2020, który jest odpowiedzią na
stojące przed Rządem wyzwania w zakresie współpracy
z grupą ok 20 milionów Polaków i osób polskiego pochodzenia, a w szczególności umacnianie polskiej tożsamości i zapewnienia możliwości uczestniczenia Polonii
w kulturze narodowej, zaplanowano wyjazd edukacyjny
do Krakowa, podczas którego uczestnicy przejdą tzw.
Traktem królewskim, obejmującym Bramę Floriańską
z Barbakanem, Rynek Główny, Bazylikę Mariacką, Sukiennice, Kościół Franciszkanów i Wawel (zwiedzanie
Komnat Królewskich, Skarbca i Zbrojowni).
Dotychczasowa współpraca polskiego rządu z Polonią
i Polakami za granicą koncentrowała się na współdziałaniu z jej organizacjami. Obecna polityka ma za zadanie
motywowanie zorganizowanej i niezorganizowanej części polskich społeczności za granicą do wspólnych działań na rzecz środowisk polonijnych, dlatego w ramach
warsztatów edukacyjno-obywatelskich oraz motywacyjno-integracyjnych, przedstawiciele Polonii nabędą
wiedzę i umiejętności w zakresie działań zmierzających
do upowszechniania idei aktywnej partycypacji Polonii
w środowisku lokalnej społeczności oraz do podejmowania działań aktywizujących społeczeństwo Polonii
w swoim kraju i zwiększających przekonanie uczestników, że mogą mieć realny wpływ na jakość życia w ich
środowisku lokalnym.
Uczestnicy wizyty studyjnej wezmą także udział w spotkaniach z przedstawicielami władz Miasta Nowego Sącza (w Sądeckim Ratuszu) i Powiatu Nowosądeckiego
(w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu), członkami Sądeckiej Rady Seniorów oraz liderami Sądeckiego
Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W programie wizyty
jest też przewidziane upowszechnienie dobrych praktyk w zakresie współpracy samorządu terytorialnego
z polskimi organizacjami pozarządowymi, współpracy
z miastami partnerskimi i partycypacji publicznej osób
starszych w życiu lokalnej społeczności.
Wizyta została zaplanowana w czasie odbywającego się
Forum Trzeciego Wieku, międzynarodowej konferencji,
w której uczestniczy ponad 200 liderów uniwersytetów
trzeciego wieku z kraju i zagranicy. Uczestnictwo w Fo-
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rum będzie doskonałą formą rozwoju kontaktów Polonii
z Polską oraz wzmacniania środowisk polskich za granicą.
Uczestnicy projektu będą mieli również możliwość
wzięcia udziału w Forum Ekonomicznym w Krynicy-Zdroju. Podczas trzeciego dnia Forum Trzeciego Wieku,
zorganizowana zostanie debata „Polonia Europy – jak
skutecznie wzmacniać więzi Polonii z Polską”. W trakcie
sesji plenarnej Forum Trzeciego Wieku w Miasteczku
Galicyjskim, przedstawiciele każdego z reprezentowanych państw zaprezentują swój dorobek i osiągnięcia.

Debata poświęcona będzie także problemom z jakimi
boryka się Polonia oraz wzmocnieniu znaczenia edukacji, aktywizacji i integracji osób starszych w środowisku Polonii.
Zakładany efekt wizyty studyjnej to inspiracja do podejmowania nowych działań we własnym środowisku zamieszkania przedstawicieli Polonii, w zakresie kreowania i realizowania szeroko rozumianej idei uczenia się
przez całe życie oraz kształtowania polityki senioralnej,
z wykorzystaniem polskich doświadczeń.

Zmiany w ustawie „Prawo o stowarzyszeniach”
Opracowanie: Wojciech Nalepa, radca prawny, pełnomocnik Zarządu Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW
W dniu 20 maja 2016 r. weszła w życie obszerna nowelizacja przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach.
Wśród licznych zmian przez nią wprowadzonych zwraca szczególną uwagę nowo dodany ustęp 4 w art. 11,
zgodnie z którym: „W umowach między stowarzyszeniem
a członkiem zarządu oraz w sporach z nim stowarzyszenie reprezentuje członek organu kontroli wewnętrznej
wskazany w uchwale tego organu lub pełnomocnik powołany uchwałą walnego zebrania członków (zebrania
delegatów)”.
Celem tej nowo wprowadzonej regulacji jest stworzenie
przejrzystego mechanizmu pozwalającego uniknąć coraz
częstszych sytuacji, w których członkowie zarządu zmuszeni byli do podpisywania umów między sobą. Ta nowa
zasada obejmuje wszystkie umowy, jakie mogą być zawarte przez stowarzyszenie z członkami swojego zarządu, tj. zarówno umowy o pracę, umowy cywilnoprawne
(np. zlecenia, o dzieło) i inne. Znowelizowany przepis
wskazuje dwie możliwości uregulowania w/w relacji:
a/ pierwsza, to wskazanie członka organu kontroli wewnętrznej – najczęściej komisji rewizyjnej – która wyznacza w uchwale osobę do reprezentowania stowarzyszenia w tym zakresie,
b/ druga z kolei to wybranie pełnomocnika przez walne
zebranie członków (delegatów). Planując kolejne walne zebranie członków warto wprowadzić do porządku
obrad punkt poświęcony powołaniu takiego pełnomocnika. Nie ma przeszkód, by walne zebranie członków
wskazało więcej, niż jedną osobę, która będzie wypełniać funkcję pełnomocnika; pozwoli to na większą elastyczność w korzystaniu z tego rozwiązania.
Należy zaznaczyć, iż zasada dotycząca formalnych relacji „członek zarządu – stowarzyszenie” nie wymaga
specjalnej regulacji w statucie. Zmiana w statucie może
okazać się jednak niezbędna w sytuacji, gdy przedmio-

towa kwestia została w nim uprzednio uregulowana
i regulacja ta nie odpowiada obecnie obowiązującym regulacjom prawnym.
Nadto wśród zmian wprowadzonych nowelizacją ustawy Prawo o stowarzyszeniach warto wskazać na następujące regulacje mogące mieć m.in. znaczenie dla funkcjonowania już istniejących stowarzyszeń:
−− przyznanie stowarzyszeniom uprawnienia do reprezentowania w zakresie swoich celów statutowych
interesów zbiorowych swoich członków wobec organów władzy publicznej;
−− wprowadzenie możliwość wynagradzania członków
zarządu stowarzyszenia za czynności wykonywane
w związku z pełnioną funkcją w organizacji – wynagradzanie członków zarządu będzie możliwe tylko
wówczas, kiedy statut stowarzyszenia wyraźnie taką
możliwość będzie przewidywał;
−− zredukowanie minimalnej liczby członków założycieli stowarzyszenia z obecnych 15 do 7 członków, co
ułatwi proces tworzenia nowych stowarzyszeń oraz
funkcjonowanie już istniejących;
−− dookreślenie zasad powstawania i funkcjonowania
terenowych jednostek organizacyjnych;
−− dookreślenie, że postępowanie w sprawach o wpis stowarzyszenia oraz terenowych jednostek organizacyjnych do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych jest wolne od opłat sądowych,
−− dookreślenie, że organ nadzoru wykonuje swoje
uprawnienia wyłącznie w zakresie legalności działalności stowarzyszenia oraz w przypadku żądania
wyjaśnień winien wskazać uzasadnienie ich żądania,
−− upodmiotowienie stowarzyszeń zwykłych poprzez
przyznanie im zdolności prawnej (czyniąc z nich tzw.
„ułomne” osoby prawne), jednocześnie określając zakres odpowiedzialności za zaciągane zobowiązania
oraz warunki ich zaciągania.

X SPOTKANIE POLSKICH UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU
ZZA WSCHODNIEJ GRANICY I KRAJOWYCH, OLSZTYN 2016
26 czerwca - 1 lipca 2016 r.
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SKRÓCONY RAMOWY PROGRAM
FORUM III WIEKU
DZIEŃ I

7 września 2016 r. | Nowy Sącz, Miejski Ośrodek Kultury
DEBATA „Polityka senioralna wyzwaniem dla Europy. Szanse i bariery starzejącego się społeczeństwa”
Tezy Debaty:
• Jak wygląda demograficzny portret Europy na początku XXI wieku? Informacje o Europejskim Indeksie Aktywnego Starzenia się.
• Zdrowie i aktywność w kształtowaniu jakości życia seniorów; systemowe rozwiązania profilaktyczne dla seniorów; nowe technologie
w ochronie zdrowia osób starszych.
• Rządowe i samorządowe programy wsparcia osób starszych oraz ich rodzin, w krajach europejskich.
• Jaki wpływ ma edukacja na życie seniorów? – kierunki rozwoju Uniwersytetów Trzeciego Wieku, wzbogacanie oferty edukacyjnej
dla seniorów.
• Partycypacja seniorów-obywateli w tworzeniu i realizacji lokalnej polityki senioralnej.
Problemowy charakter Debaty będzie podstawą do dyskusji w panelach dyskusyjnych oraz sesji plenarnej i warsztatach w kolejnych
dniach Forum.

DZIEŃ II

8 września 2016 r. | Krynica-Zdrój, Forum Ekonomiczne
PANEL PIERWSZY: Czy „srebrna gospodarka” może stanowić szansę rozwoju społecznego i ekonomicznego regionów? Priorytety
w strategii starzejącego się społeczeństwa
Opis: Starzenie się społeczeństwa w Polsce i w Europie stanowi potężne wyzwanie dla systemów emerytalnych, opieki zdrowotnej
i socjalnej oraz finansów publicznych, ale również stwarza ogromne możliwości rozwoju nowych rynków i miejsc pracy. Starzenie się
populacji staje się motorem wzrostu gospodarczego. Działania pomocowe Unii Europejskiej stymulują rozwój podmiotów tworzących
„srebrną gospodarkę”, a w szczególności małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) w wielu obszarach.
Tezy panelu:
• Jak istotny wpływ mają zmiany demograficzne na rozwój procesów społecznych, gospodarczych i na rynek pracy?
• Jakie priorytety powinny się znaleźć w strategii starzejącego się społeczeństwa: innowacje na rzecz aktywnego i zdrowego
starzenia się, e-zdrowie, zabezpieczenie społeczne, godna emerytura, mieszkalnictwo i przestrzeń dla seniorów, edukacja,
turystyka senioralna, systemy wsparcia seniorów.
• Czy regionalne programy „srebrnej gospodarki” pomogą w rozwoju małego i średniego biznesu?
PANEL DRUGI: Senior – Obywatel. Jak wykorzystać potencjał i aktywność seniorów dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego
Opis: Politycy i samorządowcy na szczeblu regionalnym, krajowym i unijnym powinni w większym niż dotychczas stopniu stymulować
działania na rzecz aktywnego starzenia się. Konieczne są rozwiązania uwzględniające potrzeby zmieniającej się struktury wiekowej
ludności, a szczególnym wyzwaniem jest mobilizowanie seniorów do aktywnego i zdrowego starzenia się oraz wykorzystanie potencjału
starszej generacji dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
Tezy panelu:
• Europejskie doświadczenia w rozwijaniu aktywności seniorów i ich zaangażowania się w działania obywatelskie.
• Jak przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu i marginalizacji osób starszych?
• W jaki sposób rozwijać partycypację seniorów w życiu publicznym?

DZIEŃ III

9 września 2016 r. | Nowy Sącz, Miasteczko Galicyjskie
DEBATA „Polonia Europy – jak skutecznie wzmacniać więzi Polonii z Polską” – w ramach projektu „Polonio – Razem Możemy
Więcej!” z udziałem przedstawicieli Towarzystwa Języka i Kultury Polskiej w Zaporożu, Lwowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
przy Towarzystwie Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej, Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Polskiej Macierzy Szkolnej w Grodnie, Akademii
Trzeciego Wieku w Wilnie, Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Stowarzyszeniu Polaków Kiejdan w Kiejdanach, Polskiego Uniwersytetu
Trzeciego Wieku w Austrii.
PANEL DYSKUSYJNY z udziałem przedstawicieli krajowych i zagranicznych NGO i UTW oraz przedstawicieli środowiska gospodarczego.
Prezentacja „dobrych praktyk” w zakresie edukacji i aktywności seniorów.
Małopolska dla Seniorów. VI MAŁOPOLSKIE FORUM Uniwersytetów Trzeciego Wieku i Organizacji Seniorskich.
WARSZTATY we współpracy z Towarzystwem Inicjatyw Twórczych „ę” oraz z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji i Krajowym
Biurem EPALE. Warsztaty dotyczyć będą m.in. rozszerzenia oferty edukacyjnej UTW, zwiększanie świadomości prawnej, ekonomicznej
i obywatelskiej osób starszych, programu Edukacja dorosłych Erasmus+ oraz programu EPALE.

DZIEŃ IV

10 września 2016 r. | Nowy Sącz, Miasteczko Galicyjskie
Podsumowanie Forum III Wieku.
Wyjazd studyjny do uzdrowisk (zaplanowano m.in. Szczawnica Zdrój/ Bardejov na Słowacji – dla osób chętnych).

Organizator Forum III Wieku – Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku
we współpracy z Ogólnopolską Federacją Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku
oraz Fundacją Europejski Instytut Rozwoju Obywatelskiego
informują, że w dniach

7-10 września 2016 r.
odbędzie się

Forum III Wieku

konferencja towarzysząca XXVI Forum Ekonomicznemu w Krynicy-Zdroju.

Forum III Wieku to cykliczne, coroczne, międzynarodowe wydarzenie, zainaugurowane w 2009 r.
Celem Forum III Wieku jest zwrócenie uwagi na wyzwania przed jakimi stoi świat, a w szczególności
Europa, w kontekście starzejącego się społeczeństwa oraz mobilizowanie ośrodków rządowych,
samorządowych, niezależnych grup badawczo-naukowych, organizacji pozarządowych, a także
środowisk gospodarczych do wypracowania i wdrażania rozwiązań systemowych.
Obrady Forum III Wieku, obejmujące m.in.: debaty, panele dyskusyjne oraz warsztaty, koncentrować się będą na zagadnieniach dotyczących problematyki ochrony zdrowia i polityki społecznej,
w tym polityki senioralnej, edukacji i aktywizacji osób starszych, nowoczesnych technologii oraz
„srebrnej gospodarki”. Konferencji, która odbędzie się w Nowym Sączu i w Krynicy-Zdroju, perle
polskich uzdrowisk, towarzyszyć będą wydarzenia kulturalne i spotkania integracyjne.
Uczestnikami Forum będą liderzy Uniwersytetów Trzeciego Wieku, w tym polskich Uniwersytetów
Trzeciego Wieku z Ukrainy, Litwy, Białorusi i Austrii, a także przedstawiciele innych organizacji pozarządowych z kraju i zagranicy, działających na rzecz seniorów.
Gośćmi specjalnymi Forum III Wieku będą m.in. Prezydent Światowej Federacji Uniwersytetów
Trzeciego Wieku – AIUTA, prof. Francois Vellas, z Uniwersytetu w Tuluzie, syn założyciela pierwszego
UTW na świecie oraz Honorowy Prezydent Europejskiej Unii Seniorów, Leif Hallberg.
Gośćmi Forum będą także przedstawiciele rządu, parlamentu, samorządu terytorialnego, świata
nauki, środowiska biznesu oraz eksperci z wielu krajów.
Z wyrazami szacunku,
w imieniu organizatorów Forum III Wieku
Wiesława Borczyk
Prezes Zarządu

