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Szanowni Państwo!
W ostatnim, w tym roku, numerze „Uniwersytety Trzeciego Wieku” piszemy o III Ogólnopolskiej Konferencji UTW,
inaugurującej obchody 40-lecia Ruchu UTW w Polsce.
Zamieściliśmy także tekst Deklaracji Końcowej przyjętej
przez uczestników Konferencji oraz informację o specjalnej publikacji, monografii 40-lecia Ruchu UTW w Polsce.
Przypominamy również o tworzeniu się pierwszych UTW
w naszych kraju.
Dużo uwagi poświęcamy strategii interwencji funduszy europejskich w nowym okresie programowania na
lata 2014-2020. Koncentrują się na najważniejszych
obszarach takich jak: rozwój usług opiekuńczych, zdrowe i aktywne starzeniu się oraz aktywność zawodowa
i edukacyjna osób 50+. Piszemy też o nowym programie
Erasmus+ i możliwościach dofinansowania międzynarodowych działań w zakresie edukacji dorosłych. Informujemy o I Kongresie Gospodarki Senioralnej, w czasie
którego prezentowano innowacyjne modele finansowe
i rozwiązania dla biznesu związanego z usługami dla
osób starszych.
Wspierając aktywność UTW w tworzeniu gminnych rad
seniorów, w tym numerze kontynuujemy wyjaśnianie
wątpliwości dotyczących treści uchwał rad gminy i statutu gminnej rady seniorów. W związku z dużym zainteresowaniem problematyką standaryzacji działań UTW
i korzyściami dla UTW, zamieszczamy materiał „Profesjonalizacja UTW w Polsce”. W kolejnym, ogólnopolskim
projekcie „Razem możemy więcej” Federacja UTW wydała zaktualizowaną publikację „Standardy działania UTW
w Polsce” (wydanie 2) i przeprowadzi procedurę wdrożenia tych standardów w następnych dziesięciu UTW.
W tym numerze możecie Państwo przeczytać także o dochodach seniorów i godnym życiu na starość, w artykule
„Emerytura na godne życie”. Ponadto piszemy o rozwoju
współpracy międzynarodowej Federacji UTW. Tym razem – kierunek: Francja.
Zachęcamy wszystkie UTW do udziału II Ogólnopolskiej Zimowej Senioriadzie na Podhalu w Rabce-Zdroju,
w dniach 2-3 marca 2015 roku, na którą zaprasza Pani
Burmistrz Rabki-Zdroju i Rabczański UTW. Federacja
UTW objęła patronat nad tym przedsięwzięciem.
W kończącym się roku pragnę podziękować wszystkim
liderom, słuchaczom i współpracownikom UTW za podejmowane działania dla rozwoju UTW. W Nowym Roku
2015 życzę naszym Czytelnikom wszelkiej pomyślności.
Zapraszam do lektury !

Wiesława Borczyk
Redaktor Naczelny
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III Ogólnopolska Konferencja
Uniwersytetów Trzeciego Wieku
Obchody 40-lecia Ruchu UTW rozpoczęte
Opracowanie: Andrzej Zarych

Pod honorowym o Marszałka Sejmu RP odbyła się w Sali Kolumnowej Sejmu III Ogólnopolska Konferencja Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Rozpoczęła ona obchody 40-lecia Ruchu Uniwersytetów Trzeciego Wieku
w Polsce (1975-2015). Uczestnicy spotkania przyjęli deklarację końcową,
określającą najważniejsze aspekty działalności UTW w Polsce.
Konferencja rozpoczęła się przez południem
w poniedziałek 15 grudnia 2014 r. Gości powitał poseł Michał Szczerba, przewodniczący Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej.
Gościem honorowym spotkania była Irena
Wóycicka, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP.

W programie obrad znalazł się panel ekspercki „Dokonania i wyzwania ruchu UTW
w Polsce”, w którym brali udział: Małgorzata
Marcińska, sekretarz stanu w Ministerstwie
Pracy i Polityki Społecznej, Michał Szczerba,
przewodniczący Sejmowej Komisji Polityki
Senioralnej, Mieczysław Augustyn, przewodniczący Senackiej Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, prof. Bolesław
Samoliński, przewodniczący Rady ds. Polityki Senioralnej oraz Wiesława Borczyk, prezes Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Poseł Michał Szczerba z uczestnikami konferencji
UTW. Moderatorem panelu była Krystyna
Lewkowicz, prezes Fundacji Ogólnopolskie Porozumiesława Augustyna i prof. Piotra Błędowskiego. Prof. Tonie UTW. Kolejnym punktem był panel dyskusyjny „Obymasz Szapiro, rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warwatelski Parlament Seniorów” z udziałem prof. Piotra
szawie, przewodniczący Kapituły Konkursu przedstawił
Błędowskiego, wiceprzewodniczącego Polskiego Towazasady konkursu srebrnej gospodarki „Przyjaźni Seniorzystwa Gerontologicznego, prof. Janusza Szymborskierom”.
go z Rządowej Rady Ludnościowej, Krystyny Lewkowicz,
Tomasza Pactwy, dyrektora Biura Pomocy i Projektów
Na zakończenie uczestnicy przyjęli Deklarację Końcową
Społecznych Urzędu m.st. Warszawy oraz posła Michała
Konferencji oraz program obchodów 40 lat Ruchu UniSzczerby, który był moderatorem dyskusji.
wersytetów Trzeciego Wieku w Polsce. Wszyscy otrzyZaprezentowano także kandydatów konkursu „Wielka
Osobowość UTW”: Hannę Gronkiewicz-Waltz, Mieczy-

mali także monografię „40 lat Ruchu Uniwersytetów
Trzeciego Wieku w Polsce 1975-2015”.
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DEKLARACJA KOŃCOWA
III OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI
UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU
POD PATRONATEM MARSZAŁKA SEJMU RP
INAUGURUJĄCEJ OBCHODY 40 LAT RUCHU
UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU W POLSCE
Sejm RP, Sala Kolumnowa, 15 grudnia 2014 r.

W 40-letnim okresie działalności Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Polsce rozwinął się niespotykany w skali europejskiej, społeczny ruch na rzecz edukacji,
aktywizacji i integracji osób starszych, stając się partnerem społecznym władz
publicznych w tworzeniu polityki senioralnej.
Podsumowując wydarzenia ostatnich lat, środowisko Uniwersytetów Trzeciego Wieku z wielkim uznaniem odnosi się do inicjatyw Sejmu i Senatu, Rady
Ministrów oraz jednostek samorządu terytorialnego w zakresie tworzenia systemowej i długofalowej polityki senioralnej w Polsce. Kancelaria Prezydenta
RP włączyła sprawy rodziny i osób starszych do najważniejszych priorytetów
swojej działalności.
Polityce senioralnej nadano wysoką rangę, a środowiska senioralne wykazały
w jej współtworzeniu i wdrażaniu partnerskie, kreatywne postawy.
ZA NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA POLITYKI SENIORALNEJ
ŚRODOWISKO UTW UZNAJE:
• liczebny i merytoryczny rozwój społecznego ruchu Uniwersytetów Trzeciego Wieku, który aktualnie obejmuje ponad 150 tys. słuchaczy, zrzeszonych
w ponad 500 UTW na terenie kraju. Polskie UTW działają także za granicą:
na Ukrainie, Białorusi, Litwie, Łotwie, Mołdawii i Austrii,
• utworzenie dwóch ogólnopolskich organizacji UTW reprezentujących interesy środowiska UTW – Ogólnopolskiego Porozumienia UTW i Ogólnopolskiej
Federacji Stowarzyszeń UTW,
• ogłoszenie przez Senat RP roku 2012 Rokiem Uniwersytetów Trzeciego Wieku, w Europejskim Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej,
• zorganizowanie I Kongresu UTW w 2012 roku w Warszawie,
• opracowanie i przyjęcie „Paktu na rzecz Seniorów”,
• kreatywność ruchu UTW uzasadniającą uznanie go za partnera rządu
w kształtowaniu polityki senioralnej w Polsce,
• utworzenie Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych 2012-2013,
• powołanie w strukturach MPiPS Departamentu Polityki Senioralnej,
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• utworzenie Komisji Ekspertów ds. Osób Starszych przez Rzecznika Praw Obywatelskich i wydanie monografii „Strategie działania w starzejącym się społeczeństwie. Tezy i rekomendacje”,
• powołanie przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej Rady ds. Polityki Senioralnej, ciała partycypacyjnego w działaniach na rzecz polityki senioralnej,
• utworzenie Parlamentarnego Zespołu ds. UTW,
• utworzenie stałej sejmowej Komisji Polityki Senioralnej,
• przyjęcie przez rząd pakietu ustaw senioralnych, w tym „Długofalowych Założeń Polityki Senioralnej na lata 2014-2020” oraz Rządowego Programu na
rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020”,
• dokonanie zmian legislacyjnych przez Sejm RP - nowelizacja ustawy o samorządzie gminnym sprzyjająca rozwojowi ruchu senioralnego, w tym powoływanie gminnych rad seniorów,
• stworzenie podstaw prawnych i systemu wspomagania rozwoju ekonomii
społecznej i srebrnej gospodarki,
• stworzenie przez senacką Komisję Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej
projektu nowych systemowych rozwiązań w zakresie opieki nad osobami niepełnosprawnymi i niesamodzielnymi społecznie,
• wydanie Monografii „40 lat ruchu UTW w Polsce.”
ZA NAJWAŻNIEJSZE CELE I KIERUNKI STRATEGII NA LATA 2015-2020
ŚRODOWISKO UTW UZNAJE:
• aktywne włączenie się środowiska Uniwersytetów Trzeciego Wieku w propagowanie, wdrażanie, realizację i monitorowanie wyników rządowych programów senioralnych,
• nadanie priorytetu zagadnieniem edukacji i profilaktyki zdrowia seniorów,
• ogłoszenie roku 2015 Rokiem im. prof. Haliny Szwarc oraz zbudowanie centralnych, regionalnych i lokalnych obchodów jubileuszu 40.lecia ruchu UTW,
• powołanie Obywatelskiego Parlamentu Seniorów,
• organizację II Kongres UTW,
• zbudowanie powszechnego uniwersalnego systemu komunikacji społecznej
umożliwiającego szybkie dotarcie z informacjami do nieograniczonej liczby
odbiorców,
• wdrażanie programów wydłużania aktywności zawodowej i społecznej osób
starszych,
• inspirowanie rozwoju ruchu wolontariackiego wewnątrz i międzypokoleniowego oraz współpracy międzypokoleniowej.
Uczestnicy Konferencji akceptują ramowy Program obchodów o charakterze
ogólnopolskim stanowiący załącznik do niniejszej deklaracji (na wewnętrznej
stronie okładki Biuletynu) oraz deklarują wsparcie i podejmowanie inicjatyw
tworzenia uroczystych i godnych obchodów 40.lecia ruchu UTW na poziomie
regionalnym i lokalnym.
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Monografia „40 lat Ruchu Uniwersytetów
Trzeciego Wieku w Polsce. 1975-2015”
Opracowanie: Wiesława Borczyk, Prezes Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW

Uczestnicy III Ogólnopolskiej Konferencji Uniwersytetów Trzeciego
Wieku, która tradycyjnie odbyła się
w Sali Kolumnowej Sejmu RP, otrzymali specjalnie wydaną, w związku
z inauguracją obchodów 40-lecia
Ruchu UTW w Polsce, monografię
UTW.
Dzieło stanowi świadectwo dorobku środowiska Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Polsce w latach 19752015.Wprawdzie, z przyczyn obiektywnych, nie zawiera
wszystkich wydarzeń z bogatej historii i dokonań UTW,
ale i tak jest publikacją wyjątkową. Prezentowane działania i inicjatywy Uniwersytetów, a także ich partnerów
w skali krajowej, regionalnej oraz w środowiskach lokalnych, ukazują bardzo szeroki wachlarz aktywności
na rzecz osób starszych i wydarzeń z ich udziałem.

W słowie wstępnym do monografii, zatytułowanym
„Polski fenomen Ruchu Uniwersytetów Trzeciego Wieku” Michał Szczerba, przewodniczący Parlamentarnego
Zespołu ds. Uniwersytetów Trzeciego Wieku, napisał
m.in. „Tworząc w 1975 roku na warszawskich Bielanach
pierwszy w Polsce i trzeci na świecie Uniwersytet Trzeciego Wieku, jego założycielka profesor Halina Szwarc nie
miała zapewne nawet śmiałości marzyć, że dzieło jej życia tak wspaniale rozwinie się w przyszłości”.
Kolejne rozdziały publikacji ukazują genezę Ruchu UTW
w Polsce, 40 lat działalności UTW im. Haliny Szwarc
w Warszawie, senioralnego ruchu UTW w kraju i działań najstarszych UTW, struktury przedstawicielskiej
UTW, w tym Fundacji Ogólnopolskie Porozumienie UTW
i Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW, dobrych
praktyk, a także ważniejszych wydarzeń w okresie
40-lecia ruchu UTW. Ostatnie rozdziały zawierają informacje na temat polityki senioralnej i wyzwań stojących
przed środowiskiem UTW w Polsce, takich jak: uznanie
roku 2015 jako roku im. prof. H. Szwarc, utworzenie
Obywatelskiego Parlamentu Seniorów i organizacja II
Kongresu UTW 30 marca 2015 r. w Teatrze Wielkim scena Opery Narodowej - w Warszawie.

Okładka monografii

Wydawcą publikacji jest Uniwersytet Trzeciego Wieku im. Haliny Szwarc w Warszawie, a jego partnerem
Fundacja „Ogólnopolskie Porozumienie Uniwersytetów
Trzeciego Wieku”. Zespól redakcyjny tworzą: Krystyna Bielowska i Krystyna Lewkowicz. Nakład 3000 egz.
W przygotowaniu monografii, opracowaniu materiałów,
artykułów oraz fotografii i jej wydaniu wzięło udział
wiele innych osób i instytucji.
Wydawnictwo jest współfinansowane ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób
Starszych na lata 2014-2020. Patronat honorowy nad
obchodami 40.lecia Ruchu UTW objęła pani Anna Komorowska, Małżonka Prezydenta RP.
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Od Studium do UTW

Najstarsze polskie Uniwersytety Trzeciego Wieku

Opracowanie: Wiesława Borczyk, na podstawie monografii „50 lat Ruchu Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Polsce, 1975-2015”,
Warszawa 2014 r., Wydawca: Uniwersytet Trzeciego wieku im. Haliny Szwarc
Inicjatorką pierwszego w Polsce i trzeciego, po Francji
i Belgii, Uniwersytetu Trzeciego Wieku na świecie była
prof. Halina Szwarc (urodziła się 5 maja 1923 r., zmarła
28 maja 2002 r.). W 1975 roku w Warszawie przy Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego założyła
UTW, który obecnie nosi jej imię.
Idea założenia UTW w Polsce zrodziła się w czasie spotkania gerontologa prof. Haliny Szwarc z prof. Pierre
Vellas’em 2 kwietnia 1975 r. w Mediolanie na posiedzeniu ekspertów do spraw gerontologii. Już siedem miesięcy później, bo 12 listopada 1975 r. Studium III Wieku
(początkowa nazwa) w Warszawie rozpoczęło swoją
działalność.
Celem UTW według prof. Szwarc było:
−− włączenie osób starszych do systemu kształcenia
ustawicznego;
−− aktywizacja intelektualna, psychiczna i fizyczna słuchaczy;
−− prowadzenie obserwacji i badan naukowych;
−− opracowanie metod dalszej edukacji osób starszych;
−− wdrażanie profilaktyki gerontologicznej.
Nadrzędnym celem UTW jest poprawa jakości życia
osób starszych, stworzenie warunków dobrego starzenia przez systematyczne pogłębianie swej wiedzy i praca twórcza w zespołach. Dzięki aktywizacji intelektualnej i psychofizycznej oraz powstawaniu nowych więzi
społecznych, UTW odgrywają ogromną rolę w szerzeniu
profilaktyki gerontologicznej.

GERONTOLOGIA
– NAUKA O PROCESACH
STARZENIA SIĘ.
Jest to interdyscyplinarny splot
biologii, medycyny, kulturoznawstwa,
psychologii i zasadniczo antropologii
kulturowej w terenie.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Gerontologia

„Ludzie starsi mają
szczególnie ważną rolę
do spełnienia. Nabyta przez
nich wiedza, w połączeniu
z doświadczeniem
zgromadzonym w ciągu
wielu lat życia, tworzy
wartości bardzo cenne
dla społeczeństwa,
a im samym powinna
dawać poczucie satysfakcji”
prof. Halina Szwarc

W latach 1976-1979 powstało kolejno pięć następnych
Uniwersytetów Trzeciego Wieku:
−− Uniwersytet Trzeciego Wieku w Uniwersytecie Wrocławskim (1976 r.);
−− Uniwersytet Trzeciego Wieku w Opolu (1977 r.);
−− Uniwersytet Trzeciego Wieku w Szczecinie (powstał
jako Studium III Wieku w 1978 r.);
−− Łódzki Uniwersytet Trzeciego Wieku im. Heleny
Kretz (1979 r.);
−− Uniwersytet Trzeciego Wieku w Poznaniu (1979 r.).
Stały się one dobrym wzorem do naśladowania w swoich regionach i w kraju. Oprócz działalności dydaktycznej dla osób starszych były i są organizatorami licznych
konferencji, seminariów, spotkań integracyjnych krajowych i międzynarodowych. Aktywnie współpracują z uczelniami wyższymi, samorządem lokalnym oraz
wieloma organizacjami pozarządowymi. Dzięki nim
rozwinął się ruch społeczny Uniwersytetów Trzeciego
Wieku.
Obecnie Uniwersytety Trzeciego Wieku funkcjonują
w różnej postaci formalnej. Część działa przy uczelniach
wyższych, są też prowadzone przy udziale samorządów
lokalnych, najwięcej z nich to samodzielnie pracujące
stowarzyszenia. Powstają w dużych ośrodkach miejskich i niewielkich miejscowościach. Niezależnie od rozwiązań formalnych wszystkie pełnią tę samą dydaktyczno-integrującą rolę w środowisku seniorów.”
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Kluczowe wyzwanie
Więcej osób starszych na rynku pracy
Opracowanie: Andrzej Zarych na podstawie materiałów Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej
Polska nadal należy do krajów o najniższym poziomie
zatrudnienia wśród osób po 50. roku życia. Na koniec
2012 r. wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 55-64
lata wyniósł 38,7% (średnia dla krajów UE-27 wyniosła 47,4%). Dlatego konieczne są zdecydowane działania. W Umowie Partnerstwa - dokumencie określającym strategię interwencji Funduszy Europejskich (FE)
w nowym okresie programowania na lata 2014-2020
- podkreślono, że zwiększenie udziału osób starszych
w rynku pracy to jedno z kluczowych wyzwań jakie stoją
przed Polską w latach 2014-2020.

Celem działań będzie zatrzymywanie starszych pracowników na rynku pracy i podnoszenie ich kompetencji poprzez inwestowanie w kapitał ludzki i wykorzystywanie
ich potencjału. Działaniom ma towarzyszyć, dostępne na
szczeblu lokalnym, profesjonalne poradnictwo. Całość
będzie się koncentrować również na potrzebie znacznej
poprawy warunków zdrowotnych i promocji aktywnego
starzenia się. W nowej perspektywie finansowej przewidywane są także prace na rzecz podnoszenia kompetencji starszych pracowników, poprawiania nich dostępu
do szkoleń, bieżącego kształcenia oraz opracowywania
prognoz na przyszłe zapotrzebowanie na określone
umiejętności.

Celem działań będzie
zatrzymywanie starszych
pracowników na rynku
pracy i podnoszenie ich
kompetencji poprzez inwestowanie w kapitał ludzki
i wykorzystywanie ich
potencjału. Działaniom
ma towarzyszyć, dostępne
na szczeblu lokalnym, profesjonalne poradnictwo.
Wsparcie dla osób starszych w ramach perspektywy
finansowej 2014-2020 będzie realizowane w ramach
krajowego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój (PO WER) finansowanego ze środków Euro-

pejskiego Funduszu Społecznego (EFS), w ramach 16.
Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) finansowanych ze środków EFS oraz Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego (EFRR). Będzie się ono koncentrowało głównie na trzech obszarach:
1. Rozwój usług opiekuńczych dostosowanych do potrzeb osób starszych.
2. Zdrowe i aktywne starzenie się.

3. Aktywność zawodowa i edukacyjna osób 50+.

Programy PO WER i RPO są w kluczowym momencie negocjacji z Komisją Europejską i ostateczny zakres wsparcia, skala środków oraz planowane rezultaty są uzależnione od wyników tych rozmów.
Rozwój usług opiekuńczych dostosowanych
do potrzeb osób starszych

Społeczeństwa państw UE starzeją się, dlatego istotny staje się wzrost popytu na nowe usługi społeczne.
Szczególnie ważna jest poprawa dostępu do usług opiekuńczych. Możliwość ich finansowania ze UE wynika
z Umowy Partnerstwa 2014-2020 (UP). Zgodnie z jej
zapisami takie wsparcie będzie realizowane w rejonach
największych potrzeb w danym kraju. Powinno być też
skoncentrowane na zapewnianiu osobom starszym tych
form opieki, które pozwalają im żyć w ich rodzinnym, sąsiedzkim, lokalnym środowisku (np. we własnym mieszkaniu, w tej samej miejscowości) lub innych formach jak
najbardziej zbliżonych do środowiska rodzinnego (np.
rodzinne domy opieki lub domy opieki o małej liczbie
pensjonariuszy).
Wsparcie dla tych usług w latach 2014-2020 będzie polegało na poprawieniu dostępu do usług opiekuńczych
i asystenckich oraz tworzeniu ram systemowych dla dalszego ich rozwoju.

W ramach Regionalnych Programów Operacyjnych ze
środków EFS będą możliwe następujące formy wsparcia: usługi opiekuńcze i specjalistyczne, usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania i w ośrodku wsparcia, bytowo-opiekuńcze w rodzinnych domach pomocy, usługi
w mieszkaniach chronionych oraz pobyt i usługi w domu
pomocy społecznej.
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Ze środków EFRR możliwe jest sfinansowanie stworzenia infrastruktury (budynków itd.) potrzebnej do świadczenia usług opieki, w szczególności środki te pozwalają
na: adaptacje i budowy (w ograniczonym zakresie). Późniejsze utrzymywanie tej infrastruktury spada na barki
samorządu.
Formy wsparcia w ramach PO WER

Pomoc została skoncentrowana w Priorytecie Inwestycyjnym 9iv ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki
zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie
ogólnym w ramach celu szczegółowego 2 Standaryzacja
jakości usług asystenckich i opiekuńczych dla osób o różnym stopniu niesamodzielności.
Planowane jest wypracowanie 7 standardów usług asystenckich i opiekuńczych oraz standardów kształcenia
w zakresie tych usług.

Dodatkowo, w Priorytecie Inwestycyjnym 9iv w ramach
celu szczegółowego 3 Rozwój form mieszkalnictwa wspomaganego na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym jako forma deinstytucjonalizacji tworzone będą
standardy usług w mieszkaniach o charakterze wspieranym, będą one skoncentrowane na grupach docelowych
o ściśle określonych niepełnosprawnościach i chorobach np. mieszkania dla osób z chorobą Alzhaimera. Dla
każdej z tych grup planowane jest opracowanie dwóch
typów mieszkań: 1 - o charakterze treningowym, przeznaczonych do okresowego pobytu, w których mieszkańcy zdobywają kompetencje do samodzielnego życia,
2 - o charakterze wspomaganym, lokali do stałego pobytu; których mieszkańcy nie mogą mieszkać samodzielnie
ze względu na własne ograniczenia wynikające z danej
niepełnosprawności.
Zdrowe i aktywne starzenie się

Wsparcie w latach 2014-2020 będzie koncentrowało się na
poprawie dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy (RPO i PO WER), zwiększaniu dostępności
do wysokiej jakości opieki zdrowotnej poprzez inwestycje
infrastrukturalne (RPO, PO Infrastruktura i Środowisko),
poprawie efektywności i organizacji systemu ochrony
zdrowia, w szczególności na poziomie podstawowej opieki
zdrowotnej. Będzie to możliwe dzięki działaniom projakościowym w podmiotach leczniczych (PO WER), rozwoju
kompetencji zawodowych i kwalifikacji kadr medycznych
odpowiadających na potrzeby epidemiologiczno-demograficzne kraju (PO WER) oraz zwiększaniu dostępności
do wysokiej jakości opieki zdrowotnej poprzez inwestycje
infrastrukturalne (RPO i PO Infrastruktura i Środowisko).

Na obecną sytuację demograficzną
Polski mają wpływ dwa główne
trendy – spadek liczby ludności
oraz starzenie się społeczeństwa.
Odsetek osób w wieku 65 lat
i więcej wynosi obecnie 13,5%
ludności (ponad 5 milionów osób).
Prognozy wskazują, że w 2020 r.
wyniesie on 17,6%, a wskaźnik
obciążenia demograficznego
wzrośnie z obecnej wartości
19 do około 26.

Formy wsparcia w ramach RPO
Ze środków EFS: realizacja programów profilaktycznych
w kierunku wczesnego wykrywania nowotworu jelita
grubego, piersi i szyjki macicy, opracowanie i wdrożenie
projektów profilaktycznych dotyczących chorób będących istotnym problemem zdrowotnym regionu, opracowanie i wdrożenie programów rehabilitacji leczniczej
ułatwiających powroty do pracy oraz umożliwiających
wydłużenie aktywności zawodowej, opracowanie i wdrożenie programów ukierunkowanych na eliminowanie
zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy oraz
programy zdrowotne dla osób zagrożonych przerwaniem
aktywności zawodowej ze względów zdrowotnych w zakresie wykraczającym poza finansowanie w ramach systemu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.
Ze środków EFRR możliwe będzie finansowanie infrastruktury ochrony zdrowia - przeprowadzenie niezbędnych prac remontowo-budowlanych oraz wyposażenie
w sprzęt medyczny - ukierunkowane na potrzeby osób
starszych poprzez inwestycje w jednostki udzielające
świadczeń w zakresie geriatrii lub świadczeń na rzecz
osób dorosłych w zakresie chorób układu krążenia, nowotworowych, układu kostno-stawowo-mięśniowego,
oddechowego i chorób psychicznych.
Formy wsparcia w ramach PO WER

Oś V wsparcie dla obszaru zdrowia. W ramach Priorytetu
Inwestycyjnego 8vi aktywne i zdrowe starzenie się - wdrożenie i rozwój programów profilaktycznych w zakresie
chorób negatywnie wpływających na zasoby pracy (choroby krążenia, nowotworowe, choroby i zaburzenia psychiczne, choroby układu kostno-stawowo-mięśniowego,
układu oddechowego).
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W Priorytecie Inwestycyjnym 9iv znalazło się ułatwianie
dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej
jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych
świadczonych w interesie ogólnym.
W ramach Priorytetu Inwestycyjnego 10iii wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze
formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich
grup wiekowych, poszerzanie wiedzy, podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo
zawodowe i potwierdzanie nabytych kompetencji wspierany będzie rozwój systemu kształcenia podyplomowego kadr medycznych w obszarach istotnych z punktu
widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych
kraju, m.in. w zakresie np. onkologii, kardiologii czy geriatrii z naciskiem na profilaktykę.
Aktywność zawodowa i edukacyjna osób 50+

Celem przyjętym przez Polskę jest zwiększenie wskaźnika zatrudnienia osób w wieku 20-64 lata do co najmniej
71% w 2020 r. Głównym zadaniem będzie wsparcie
grup, dla których wskaźnik zatrudnienia jest najniższy.
Działania będą koncentrowały się zatem na będących
w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, a więc na osobach starszych ale także młodych, niskowykwalifikowanych, kobietach, niepełnosprawnych czy długotrwale
bezrobotnych.

Działania na rzecz zatrudnienia i aktywizacji osób po 50.
roku życia będą finansowane ze środków EFS w ramach
celu tematycznego 8 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników. Dla osób starszych w ramach RPO zostanie przygotowana szeroka oferta aktywizacyjna, która pomoże
im powrócić do pracy lub założyć własną działalność go-

Przeciętny poziom wykształcenia osób w wieku
powyżej 50 roku życia
w Polsce jest niższy w porównaniu z osobami w wieku 18-49 lat, a sama wartość „kapitału ludzkiego”
dla tej grupy oceniana jest
znacznie gorzej niż w przypadku pozostałych. Niski
jest również poziom dokształcania się pracowników - to najbardziej bierna
edukacyjnie część społeczeństwa - nie szkoli i nie
uczy się 78% pracujących
i 88% bezrobotnych.

Główny Urząd Statystyczny (GUS)
szacuje, że do 2025 roku,
z rynku pracy w Polsce
zniknie prawie 3 miliony osób.
Dodatkowo prognozy GUS
wskazują, że proces starzenia się
społeczeństwa w przyszłości
przybierze na sile.
W związku z tym, osoby aktywne
zawodowo będą w przyszłości
stanowić grupę mniej liczną
i bardziej zaawansowaną
wiekowo.
Sytuacja ta spowoduje
znaczące zmiany na rynku racy.
Wymaga to już teraz
zróżnicowanych interwencji,
zależnych od stopnia nasilenia
tego zjawiska.

spodarczą. Dokładny wachlarz narzędzi i instrumentów
dostępnych w danym województwie określony będzie
w poszczególnych RPO.
Przeciętny poziom wykształcenia osób w wieku powyżej 50. roku życia w Polsce jest niższy w porównaniu
z osobami w wieku 18-49 lat, a sama wartość „kapitału
ludzkiego” dla tej grupy oceniana jest znacznie gorzej
niż w przypadku pozostałych. Niski jest również poziom
dokształcania się pracowników - to najbardziej bierna
edukacyjnie część społeczeństwa - nie szkoli i nie uczy
się 78% pracujących i 88% bezrobotnych.
W ramach RPO w ramach Priorytetu Inwestycyjnego
10iii wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe
życie o charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzanie wiedzy,
zwiększenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz
promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzenie nabytych
kompetencji realizowane będą działania edukacyjne dla
pracujących osób starszych mających trudności z dostosowaniem się do wymogów modernizującej się gospodarki - szkolenia i kursy uzupełniające lub podwyższające umiejętności oraz kompetencje cyfrowe i językowe,
a także dające nowe kwalifikacje do wykonywania prac,
uwzględniających umiejętności i stan zdrowia.
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Żegnaj, Grundtvigu!

Witaj, Erasmusie!
Opracowanie: Ewa Piłat

Udział w szkoleniach zagranicznych i projektach partnerskich, finansowanych ze środków UE stał się trudniejszy, ale wciąż jest wiele możliwości dla
osób zajmujących się edukacją dorosłych.
Hojnie i mądrze, a przy tym w bardzo szerokim zakresie program Grundtvig od 2000 r. wspierał edukację
osób dojrzałych na całym obszarze Unii Europejskiej,
a także w tzw. krajach partnerskich. Teraz odchodzi do
historii. Realizowane są jedynie jego niezakończone
projekty. Od 1 stycznia 2014 r. Grundtvig został zastąpiony programem Erasmus+.

- Trudniej uzyskać dofinansowanie międzynarodowych
działań w ramach edukacji dorosłych, ale nadal jest wiele możliwości – mówi Alina Respondek, zastępca dyrektora programu Erasmus+ w Fundacji Rozwoju Systemu
Edukacji. Podczas VI Forum III Wieku w Nowym Sączu
i Krynicy wicedyrektor programu Erasmus+ odpowiedzialna za sektor edukacji dorosłych przedstawiła liderom Uniwersytetów Trzeciego Wieku specyfikę nowego
unijnego programu w dziedzinie edukacji i młodzieży.
Miliony euro na edukację seniorów

Erasmusa+ musimy się nauczyć tak, jak uczyliśmy
się Grundtviga. W jego pierwszej edycji, w latach
2000-2006 (w tym czasie działał program Socrates-Grundtvig) organizacje zajmujące się edukacją seniorów z dużą obawą sięgały po środki unijne na wsparcie
uczenia się dorosłych. Dość powiedzieć, że skorzystały
z nich nieliczne Uniwersytety Trzeciego Wieku (jako
pierwszy zrobił to UTW przy Uniwersytecie Jagiellońskim). Przez pierwsze lata programu Grundtvig – pod
szyldem Socratesa – Polska miała do wykorzystania tylko 2,7 mln euro na edukację dorosłych. Za to w kolejnej
edycji programu, któremu nadano tytuł „Uczenie się
przez całe życie” (2007-2013) polscy beneficjenci zajmujący się edukacją dorosłych otrzymali aż 17,6 mln
euro unijnego wsparcia. Zdobycie dofinansowania projektu z Grundtviga stało się wśród organizacji seniorskich powszechnym przedmiotem pożądania i zaowocowało znaczącą liczbą zrealizowanych inicjatyw.

- Przez wszystkie lata trwania programu Grundtvig zrealizowano najwięcej, bo aż 967, dwuletnich Projektów
Partnerskich, w tym aż 94 dotyczyło edukacji seniorów.
Wielką popularnością cieszyły się wyjazdy kadry edukacji dorosłych na kursy, praktyki, seminaria i konferencje, a także asystentury. Zrealizowano ich ponad 1000.
Osobną kategorią były wyjazdy na wizyty przygotowawcze. W sumie odbyło się ponad 400 wizyt, podczas których wspólnie z partnerami zagranicznymi uzgadniano
założenia projektów. W roku 2009 Komisja Europejska
wprowadziła nową akcję skierowaną wyłącznie do osób
dojrzałych – dwuletnie Projekty Wolontariatu Seniorów. Zrealizowano ich 58. Również w 2009 roku wprowadzono akcję Warsztaty Grundtvig i dofinansowano
w Polsce aż 107 Warsztatów, z czego 1/3 dotyczyła
edukacji seniorów. Narodowa Agencja miała możliwość
przyznawania dodatkowych punków za spełnienie tzw.
narodowych priorytetów. Szczególnie w roku 2011 –
Europejskim Roku Wolontariatu i 2012 – Europejskim
Roku Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej
udało się, dzięki priorytetom krajowym, dofinansować
wyjątkowo dużą liczbę projektów skierowanych do osób
starszych. W programie Grundtvig znacznie łatwiej było
zdobyć unijne dofinansowanie na różne formy edukacji
seniorów, w tym wyjazdów międzynarodowych seniorów, niż obecnie – ocenia Alina Respondek.
Jak zdobyć unijne dofinansowanie?

Erasmus+ łączy w jedną całość kilka dotychczasowych
programów. Jego celem jest wsparcie edukacji, szkoleń,
inicjatyw młodzieżowych i sportowych w całej Europie. Edukacja dorosłych jest jednym z pięciu sektorów
działań, niestety, tradycyjnie z najmniejszym budżetem (zaledwie 3,7%). W 2014 r. budżet programu Erasmus+ w Polsce wynosi ponad 94 mln euro. Z tej kwoty
na edukację dorosłych przypada ok. 3,5 mln euro. Przy
pomocy dyrektor Aliny Respondek przyjrzyjmy się, jak
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Partnerstwa Strategiczne dodatkowo można wyjechać
na asystenturę. Dofinansowanie pobytu edukacyjnego
obejmuje przygotowanie do wyjazdu, koszty podróży
i utrzymania, a w przypadku kursów w akcji Mobilności kadry również koszt kursu. Z takich wyjazdów może
korzystać tylko kadra, a nie słuchacze, gdyż są to wyjazdy w celu doskonalenia zawodowego. Projekty Mobilności kadry trwają rok lub dwa lata i muszą zawierać
Europejski Plan Rozwoju organizacji, w którym należy
udowodnić, że planowane wyjazdy kadry odpowiadają
na potrzeby organizacji w zakresie rozwoju oferty edukacji dorosłych. Natomiast Projekty Strategiczne mogą
trwać 2 lub 3 lata i muszą być składane przez partnerstwo przynajmniej 3 organizacji z co najmniej 3 krajów.
Te projekty mogą być niskobudżetowe i wtedy mogą skupiać się tylko na wymianie doświadczeń i ewentualnie
szkoleniach kadry, albo być bardziej ambitne i kończyć
się wypracowaniem innowacyjnego produktu. Projekt
musi być odpowiedzią na zidentyfikowane potrzeby organizacji, regionu, kraju lub sektora, we wniosku trzeba
wykazać związek ze strategiami i politykami UE w zakresie edukacji dorosłych. Nowością w projektach partnerskich jest składanie wniosku tylko przez koordynatora. Partnerzy muszą się jednak liczyć z tym, że skoro
koordynator bierze na siebie ciężar organizacji projektu,
to on będzie rozdzielał pieniądze – konkluduje wicedyrektor FRSE.
Alina Responedek, Zastępca Dyrektora Fundacji Rozwoju Systemu
Edukacji ds. Programu Erasmus+

i na jakie cele w ramach Erasmusa, możemy zdobyć
unijne dofinansowanie. To ważne informacje, bowiem
Erasmus+ będzie działał do roku 2020.

- Należy pamiętać, że program Erasmus+ w sektorze
Edukacja dorosłych, tak jak w większości sektorów, ma
tylko dwie akcje. Grundtvig miał siedem. Obecnie możemy się starać o dofinansowanie Mobilności kadry edukacji dorosłych i/lub dofinansowanie Partnerstwa Strategicznego – mówi dyrektor Respondek. – Istotną różnicą
między obydwoma programami jest fakt, że teraz o dofinansowanie projektu Mobilności kadry może się ubiegać wyłącznie organizacja, nie może tego zrobić osoba
indywidualna, jak to było w przypadku akcji mobilnościowych w programie Grundtvig. Za to Erasmus+ przewiduje wiele możliwości doskonalenia kadry zajmującej
się edukacją dorosłych, nie tylko w projektach mobilności, ale również w Partnerstwach Strategicznych. Może
to być udział w międzynarodowych kursach, seminariach i konferencjach lub pobyty typu „job-shadowing”
czy prowadzenie zajęć za granicą. W przypadku akcji

- Wszystkie organizacje składające wnioski muszą się
wcześniej zarejestrować w Portalu Użytkownika URF.
W przypadku projektów składanych przez konsorcja
wszyscy członkowie muszą się zarejestrować i udzielić
pełnomocnictwa koordynatorowi – wyjaśnia Alina Respondek. – Trzeba pamiętać, że w programie Erasmus+
wnioski o dofinansowanie mogą być składane wyłącznie
drogą elektroniczną, ale należy dołączyć zeskanowaną
deklarację z podpisem prawnego przedstawiciela.
Projekty w obu akcjach mogą być realizowane na terenie krajów programu (28 krajów UE, a dodatkowo
m.in.: Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Turcja i była
Jugosławiańska Republika Macedonii). Dla projektów
partnerskich dopuszczony jest także udział krajów
partnerskich (m.in. Szwajcarii, krajów Partnerstwa
Wschodniego, Bałkanów Zachodnich).

Wicedyrektor programu Erasmus+ Edukacja dorosłych
zwraca uwagę liderom organizacji zajmujących się
edukacją dorosłych, aby zaprzyjaźnili się z platformą
EPALE (E-Platforma uczenia się dorosłych w Europie).
W tym miejscu docelowo mają się pojawiać wszystkie
ważniejsze wydarzenia związane z edukacją dorosłych
w Europie. Tu można będzie szukać kursów, konferencji, szkoleń oraz partnerów do swoich akcji. Strona będzie tłumaczona na język polski.
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I Kongres Gospodarki Senioralnej obradował
Nowe finansowanie
Opracowanie: Andrzej Zarych

Innowacyjne modele finansowe i rozwiązania dla biznesu związanego
z usługami dla ludzi starszych były dominującymi tematami I Kongresu
Gospodarki Senioralnej, jaki odbył się 29 października 2014 roku w Warszawie. Gospodarzami wydarzenia byli: Marzena Rudnicka, prezes Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej i Robert Gwiazdowski, prezydent
Centrum im. Adama Smitha.
W Kongresie wzięło udział niemal 200 osób z Polski
i zagranicy. Byli przedstawiciele instytucji centralnych,
samorządów, organizacji pozarządowych, biznesu, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, środowiska
UTW oraz instytucji opieki.

W czasie dyskusji kongresowej wskazano, że usługi dla
seniorów otwierają nowe możliwości zatrudnienia w małych i średnich miejscowościach, które dziś są zagrożone
wysokim bezrobociem. prezes Marzena Rudnicka przypomniała ostrzeżenia demografów, zapowiadające, że „za
20 lat w Polsce liczba osób po 75. roku życia zwiększy się
o 125 procent i przekroczy 4 miliony. Co czwarty Polak
będzie wtedy powyżej 65. roku życia, natomiast liczba
osób w wieku średnim skurczy się o jedną trzecią. To wymaga przygotowania spójnego systemu usług dla osób
w podeszłym wieku oraz nowych form finansowania.
Brak należytego przygotowania do nadchodzących zmian
może pociągnąć za sobą destabilizację finansów publicznych a seniorów może narazić na ubóstwo”.

I Kongres Gospodarki Senioralnej, Warszawa 29 października 2014 r.,
fot.: arch. Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej

Dr hab. Robert Gwiazdowski zauważył zaś, że „opodatkowanie emerytur jest bez sensu”, bowiem blokuje wykonywanie usług dla seniorów zza naszej wschodniej
granicy. „Taki niemiecki staruszek, który byłby w Polsce
w placówce senioralnej po 180. dniach musiałby płacić
podatek od swojej emerytury”. To blokuje rozwój systemu usług medyczno-opiekuńczych dla zagranicznych
seniorów.
Kongres zakończyła debata na temat roli seniorów we
współczesnym życiu samorządowym. Mówcy zwracali uwagę na przykłady dobrych praktyk inwestowania
władz lokalnych w szeroko pojęte usługi senioralne.

I Kongres Gospodarki Senioralnej, Warszawa 29 października 2014 r.,
fot.: arch. Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej

Inicjatorem i gospodarzem spotkania był Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej. Przygotowuje on również
własne rekomendacje zmian w prawie, definiuje i wskazuje źródła finansowania zarówno dla inwestorów, jak
i samych seniorów.
Więcej na stronie Instytutu: www.kigs.org.pl
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GMINNE RADY SENIORÓW
- wybrane zagadnienia
Opracowanie: Wojciech Nalepa, Pełnomocnik Zarządu Ogólnopolskiej Federacji UTW

W poprzednim numerze Biuletynu wskazano etapy tworzenia gminnej
rady seniorów. W niniejszym artykule poruszona zostanie z kolei problematyka wad prawych wskazywanych przez organy nadzoru prawnego nad
jednostkami samorządu terytorialnego w uchwałach o powołaniu gminnych rad seniorów oraz statutach tych ciał.
Organem nadzoru prawnego nad gminą jest wojewoda
właściwy ze względu na siedzibę danej jednostki samorządu terytorialnego. Wojewoda może stwierdzić nieważność uchwały rady gminy, bądź zaskarżyć ją do sądu
administracyjnego. W ciągu kilku ostatnich miesięcy
wojewodowie relatywnie często korzystali z uprawnień
w tym zakresie odnośnie uchwał o powołaniu gminnej
rady seniorów i nadaniu jej statutu. Poniżej omówione
zostaną wybrane uchybienia podnoszone przez organy
nadzoru w stosunku do przedmiotowych uchwał, tj.:
a) wskazanie w uchwale o powołaniu gminnej rady
seniorów, terminu wejścia w życie z dniem podjęcia uchwały;
Uchwałę o powołaniu gminnej rady seniorów podejmuje rada gminy. Rada gminy, powołując radę
seniorów, nadaje jej statut określający tryb wyboru
jej członków i zasady działania, dążąc do wykorzystania potencjału działających organizacji osób starszych oraz podmiotów działających na rzecz osób
starszych, a także zapewnienia sprawnego sposobu
wyboru członków tego ciała. Uchwała w sprawie powołania gminnej rady seniorów oraz nadania jej statutu spełnia przesłanki do uznania jej za akt prawa
miejscowego z uwagi na to, iż:
−− wydawana jest na podstawie i w granicach upoważnienia zawartego w ustawie (art. 5c ustawy
o samorządzie gminnym),
−− normy w niej zawarte noszą cechy generalności
i abstrakcyjności, a poprzez swój charakter kształtują sytuację prawną adresatów (dotyczą praw
i obowiązków odbiorców),
−− kierowana jest do ogólnie określonej grupy obywateli - nieograniczonego kręgu adresatów (osób starszych oraz podmiotów działających na ich rzecz),

−− wywołuje skutki prawne poza strukturami organizacyjnymi gminy (zob. np.: rozstrzygnięcie nadzorcze nr 43/2014 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 3 czerwca 2014 r., rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.601.2013 Wojewody Śląskiego
z dnia 2 stycznia 2014 r.).
Popierając stanowisko, że uchwała o powołaniu
gminnej rady seniorów oraz nadaniu jej statutu jest
aktem prawa miejscowego podkreślić należy, iż tego
rodzaju dokument normatywny może wejść w życie
dopiero po upływie co najmniej 14 dni od dnia jego
ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

b) wprowadzanie kryterium wiekowego dla członków gminnej rady seniorów;

W statutach gminnych rad seniorów często znajdują
się zapisy, iż ich członkami mogą być wyłącznie osoby, które ukończyły określony wiek np. 60 lat. Taką
praktykę organy nadzoru traktują jako nieprawidłową. Ustawa o samorządzie gminnym określa szeroki katalog podmiotów mogących zasiadać w radzie
seniorów - mogą to być osoby starsze i przedstawiciele podmiotów działających na rzecz osób starszych. Tym samym zawężanie katalogu podmiotów
uprawnionych do członkostwa w radzie (np. poprzez
definiowanie pojęcia osoby starszej i wprowadzanie ograniczeń wiekowych) uznawane jest przez
nadzory prawne wojewodów za istotne naruszenie
prawa dające podstawy do stwierdzenia nieważności przedmiotowej uchwały. Stanowisko to znajduje
uzasadnienie w systemowych zasadach określających hierarchię ważności poszczególnych aktów
prawnych. Statut gminnej rady seniorów nadawany
jest uchwałą rady gminy - jako akt prawa miejscowe-
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go, jest aktem niższego rzędu w stosunku do ustawy
o samorządzie gminnym, w związku z czym nie może
ograniczać praw, które z tej ustawy wynikają dla potencjalnych członków rad seniorów.

c) ograniczanie kręgu podmiotów, które mogą delegować kandydatów do gminnej rady seniorów;

Kwestionowane są rozwiązania statutowe polegające na wprowadzaniu uprawnienia do delegowania
kandydatów do rady seniorów wyłącznie dla kilku,
imiennie wskazanych organizacji seniorskich. Zapisy ustawowe jasno wskazują, iż prawo delegowania
swoich kandydatów do rady oprócz osób starszych,
mają również podmioty działające na rzecz tych
osób. Nie jest więc dopuszczalne, poprzez regulacje
statutowe, pozbawienie tego prawa innych organizacji, które mogą udokumentować działalność na rzecz
seniorów a nie są wskazane imiennie w statucie.

d) brak wystarczająco precyzyjnych zasad wyboru
członków gminnej rady seniorów;

Zapisy statutowe powinny być skonstruowane w sposób precyzyjny, wyczerpujący i czytelny - nie jest
dopuszczalne stosowanie luzu interpretacyjnego.
Adresat aktu prawnego nie może być zaskakiwany
treścią nieostrych czy też niepełnych regulacji. Zgodnie z przepisami ustawowymi w statucie ma być
opisany tryb wyboru członków rady seniorów (art.
5c ust. ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym), dlatego za nieprawidłowe uznawane są również praktyki
polegające na ramowym tylko opisaniu w statucie
gminnej rady seniorów trybu wyboru jej członków
z jednoczesnym delegowaniem uprawnienia do
uszczegółowienia tych zapisów w regulaminie wyborów przyjmowanym np. przez radę gminy czy też inny
organ (np. powołaną w tym celu komisję wyborczą).

e) niedookreślenie liczby członków gminnej rady
seniorów;
W statucie rada gminy powinna określić konkretną
liczbę członków gminnej rady seniorów. Nie powinno
się stosować w tym zakresie rozwiązań polegających
na nie wskazywaniu liczby członków tego ciała lub
wskazaniu tej liczby poprzez zastosowanie tzw. widełek (np. od 7 do 11).

f) zawężanie obszarów działania gminnej rady
seniorów;

Przepisy ustawowe nie wprowadzają ograniczeń
w zakresie spraw, co do których gminne rady seniorów mogą podejmować określone działania. Taki
kształt regulacji prawnej pozwala przyjąć, że rady
seniorów mogą wykazywać się aktywnością w tych
wszystkich obszarach, które dotyczą bezpośrednio
lub pośrednio osób starszych, a w których władna

Okładka publikacji „Gminne Rady Seniorów w praktyce
- wybrane zagadnienia”

jest gmina jako jednostka samorządu terytorialnego.
W statucie nie powinno się tych obszarów ograniczać. W tym kontekście warto pamiętać, że gminna
rada seniorów ma wyłącznie charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny.
Przedstawione powyżej zagadnienia mają charakter
przykładowy i nie wyczerpują wszystkich wskazywanych przez organy nadzoru prawnego uchybień w statutach gminnych rad seniorów. Zainteresowanych odesłać
należy do lektury dostępnych w internecie rozstrzygnięć nadzorczych wojewodów w sprawie stwierdzenia
nieważności przedmiotowych uchwał. Warto zwrócić
uwagę na niejednolitość w podejściu do tej problematyki przez wojewodów w różnych częściach Polski, dlatego przed przystąpieniem do przygotowania projektu
statutu rady seniorów należy ustalić, czy w danym województwie nadzór prawny zajmował się już problematyką rad seniorów - jeżeli tak - to dostosować się do
uwag zamieszczonych w stosownych rozstrzygnięciach
nadzorczych oraz do statutów rad seniorów, które nie
zostały zakwestionowane.
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PROFESJONALIZACJA
UTW W POLSCE
Kolejne uniwersytety ubiegają się o certyfikat „Profesjonalny UTW”
Opracowanie: Daniel Jachimowicz, Koordynator projektu, Pełnomocnik Zarządu Federacji UTW

Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku w kończącym
się roku 2014 była inicjatorem i realizatorem wielu przedsięwzięć o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim, a także międzynarodowym.
Wśród nich należy wymienić m.in. współorganizację we
wrześniu 2014 r. kolejnej edycji Forum III Wieku – międzynarodowej konferencji towarzyszącej Forum Ekonomicznemu w Krynicy-Zdroju z udziałem 200 liderów
UTW z kraju i zagranicy, rozpoczęcie działań w zakresie upowszechnienia nowego instrumentu partycypacji
społecznej osób starszych jakim są gminne rady seniorów wraz z dostarczeniem praktycznej pomocy liderom
UTW w podejmowaniu działań mających na celu inicjowanie ich tworzenia, czy też realizowany we współpracy
z Narodowym Bankiem Polskim ogólnopolski program
edukacji ekonomicznej seniorów.

Wśród podjętych inicjatyw na szczególną uwagę zasługuje kontynuacja działań w zakresie profesjonalizacji sektora UTW w Polsce poprzez upowszechnianie
i wdrażanie standardów działania UTW w kolejnych
podmiotach prowadzących działalność w zakresie edukacji i aktywizacji osób starszych. Przypomnieć należy,
iż w roku 2012 w ramach projektu Federacji pn. „Profesjonalne UTW w Polsce” opracowana została publikacja
„Standardy działania uniwersytetów trzeciego wieku
w Polsce” kompleksowo definiująca i opisująca pożądane standardy działania tej grupy organizacji pozarządowych. W pilotażowym procesie wdrożenia zaproponowanych standardów udział wzięła grupa 15. UTW, które
z sukcesem wdrożyły standardy w praktykę swojego
funkcjonowania otrzymując certyfikat „Profesjonalny
UTW”. Uroczyste wręczenie certyfikatów „Profesjonalny
UTW” liderom 15. UTW przez ministra pracy i polityki
społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza miało miejsce w listopadzie 2013 r., podczas corocznego Forum
Małopolskich UTW w Krakowie. Okres realizacji tego
projektu, a w szczególności indywidualnej pracy z jego
uczestnikami jak również wizyt certyfikujących, po-

zwolił realizatorom zgromadzić wiele nowych, cennych
doświadczeń oraz wniosków, które zostały wykorzystane w roku 2014 przy opracowaniu projektu „Razem
możemy więcej!” – przedsięwzięcia wdrażanego przez
Federację UTW w okresie od lipca 2014 r. do listopada
2015 r., dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Przewidziano tu dwa
istotne działania merytoryczne stanowiące kontynuację
procesu standaryzacji zainicjowanego dwa lata temu:

1/ dokonanie aktualizacji publikacji „Standardy działania UTW w Polsce”, jej ponowne wydanie
i upowszechnienie wśród UTW na terenie kraju –
zespół autorów poradnika dokonał gruntownego przeglądu standardów przy uwzględnieniu praktycznych
wniosków wynikających z pilotażowej realizacji procedury standaryzacyjnej. Efektem pracy ekspertów było
wprowadzenie stosownych uzupełnień i korekt czyniących proponowane standardy bardziej przejrzystymi
i jednoznacznymi co powinno ułatwić ich praktyczne
wdrażanie i stosowanie. Podkreślić należy, iż niezmieniony pozostał podział standardów w trzech obszarach:
odnoszących się do merytorycznego przedmiotu działalności UTW (tj. świadczenia usług edukacyjno – aktywizujących dla seniorów), odnoszących się do aspektów
formalno-prawnych funkcjonowania organizacji jak
również odnoszących się do obszaru współpracy UTW
z podmiotami zewnętrznymi. Drugie wydanie publikacji
zostało rozesłana do ponad 450 UTW na terenie całego
kraju. Można je również pobrać w wersji elektronicznej
ze strony internetowej www.federacjautw.pl/rmw/
2/ wdrożenie standardów działania w kolejnych
dziesięciu UTW – procedura obejmować będzie udział
liderów UTW w warsztatach „Standardy działania UTW
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−− podniesienie poziomu jakości obsługi klienta (członka/słuchacza);
−− zwiększenie efektywności zarządzania podmiotem;
−− zwiększenie transparentności działania;
−− podwyższenie jakości i atrakcyjności oferty;
−− wzrost wiarygodności podmiotu;
−− podniesienie atrakcyjności podmiotu jako partnera
do współpracy;
−− zwiększenie szans na pozyskanie środków finansowych na działalność statutową.
Warto również zaznaczyć, iż stosowanie standardów
opisanych w powołanej wyżej publikacji ma charakter
fakultatywny, a ich wdrożenie i praktykowanie zależy
wyłącznie od autonomicznych decyzji właściwych statutowo organów zarządzających danym UTW.

Zainteresowanych uzyskaniem szerszej informacji w zakresie realizowanego projektu jak również samej problematyki standaryzacji działań UTW zapraszam do kontaktu z biurem projektu „Razem możemy więcej!”
w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 18, tel. 18 443 57 08,
e-mail: federacjautw@interia.eu

Pińczowscy aktorzy z UTW
Hamlet na deskach
Okładka publikacji „Standardy uniwersytetów trzeciego wieku w Polsce
- drugie wydanie”

w praktyce”, wdrażanie standardów w poszczególnych
organizacjach przy wsparciu Federacji w ramach indywidualnego, nieodpłatnego doradztwa oraz wizyty certyfikujące przeprowadzane przez powołaną w tym celu
Komisję Certyfikującą Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW.

W ocenie Federacji wdrażanie i stosowanie standardów
powinno przyczyniać się do zwiększenia efektywności
pracy, profesjonalizmu działań oraz podniesienia jakości usług oferowanych przez UTW, a tym samym pozwolić na: wzrost potencjału merytorycznego i organizacyjnego uniwersytetów, zbudowanie znaczącej marki UTW
kojarzącej się z organizacjami dobrze i sprawnie zarządzanymi oraz transparentnymi, poprawę zdolności do
nawiązywania współpracy (zarówno z sektorem publicznym, jak i prywatnym), a także zwiększenie szans na
skuteczne pozyskiwanie środków niezbędnych do prowadzenia i rozwoju działalności statutowej.

Wybrane korzyści wynikające z wdrożenia i stosowania standardów:
−− rozwój organizacji;
−− wzrost profesjonalizmu działania;

Z niezwykłą inicjatywą wystąpił Uniwersytet Trzeciego
Wieku w Pińczowie – słuchacze przygotowali spektakl
teatralny „Hamlet” według Jeremiego Przybory. Premiera odbyła się na początku listopada 2014 r.
„Hamleta” reżyserowała Bożena Szatkowska-Marek. Jej
zdaniem spektakl jest „półgodzinną terapią śmiechową
a jednocześnie zademonstrowaniem, że życie jest silniejsze niż śmierć”. Premierowe przedstawienie odbyło się
6 listopada na deskach Pińczowskiego Samorządowego
Centrum Kultury. Aktorami bylin słuchacze pińczowskiego UTW.
Jak podaje portal pinczow24.pl „publiczność premierowa
przyjęła sztukę owacyjnie. To było pół godziny świetnej
zabawy i aż szkoda, że tak krótko”.

19
OGÓLNOPOLSKI BIULETYN UTW

Federacja UTW nawiązała współpracę
ze Stowarzyszeniem Cosmopolite Village
z Francji
Opracowanie: Paulina Podwika

Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń UTW, w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Polonii Francuskiej Cosmopolite Village złożyła wniosek o dofinansowanie projektu „Aktywni Seniorzy – Emigranci”, w konkursie ofert ogłoszonym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych – „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą 2015”.
Główną ideą przyświecającą współpracy jest chęć
wzmacniania więzi i kontaktów między Polonią i Polakami za granicą a Polakami w ojczyźnie oraz budowanie
trwałych więzi, prowadzących do nawiązania i realizowania długofalowej współpracy naukowej i międzyregionalnej instytucji edukacyjnych, ze szczególnym
uwzględnieniem Uniwersytetów Trzeciego Wieku, prowadzących działalność edukacyjną i aktywizującą dla
osób starszych.
Jeżeli projekt uzyska dofinansowanie, grupa 40. Polaków – seniorów mieszkających we Francji, będzie gośćmi Forum III Wieku 2015, weźmie udział (wraz z grupą seniorów z Litwy, Ukrainy, Austrii, Białorusi oraz
Polski) w warsztatach edukacyjno-obywatelskich
poświeconych misji i celom UTW oraz zasadom
zarządzania uniwersytetem, a także w warsztatach integracyjnych pt. „Pozytywne strony bycia
seniorem”.
Stowarzyszenie Cosmopolite Village działa we
Francji, a dokładniej w Aulnay sous Bois od 2009 r.
Zrzesza 760 członków. Prezesem Cosmopolite
Village jest Tomasz Dzioba. Celem stowarzyszenia jest budowanie zbliżenia pomiędzy Polakami i Francuzami, a także innymi narodami oraz
szeroko pojęta integracja Polonii we Francji
poprzez działalność kulturalną, edukację, turystykę, promowanie kultury polskiej we Francji
i francuskiej w Polsce – organizowanie imprez artystycznych, spotkań, odczytów,
koncertów i wystaw w obu krajach, prowadzenie kursów językowych, w tym
nauki języka francuskiego jako obcego dla Polonii, świadczenie doradztwa dla członków stowarzyszenia, organizowanie szkoleń

zawodowych, a także wspieranie inicjatyw kulturalnych
i naukowych.
Obecnie stowarzyszenie Cosmopolite Village wraz z polonijnymi stowarzyszeniami „Polonez” oraz „Mazur”
aktywnie podejmuje działania zmierzające do założenia polskiego uniwersytetu trzeciego wieku we Francji.
Ponadto od 2010 roku jest organizatorem Festiwalu Polonijnej Piosenki CosmPOLOfest pod patronatem honorowym Konsulatu RP w Paryżu. Rokrocznie w Festiwalu
bierze udział około tysiąc osób.

Stowarzyszenie każdego roku organizuje również wycieczki turystyczne do Hiszpanii, Włoch, Anglii i Polski. Udziela wsparcia polskim szkołom w zakresie
organizowania tanich wyjazdów do Francji. Cosmopolite Village ma sześć szkół partnerskich
w Polsce, od 2014 roku ma również filie w Antwerpii przy fundacji Children of Europe. W październiku 2014 zorganizowało dla nich wycieczkę
do Hiszpanii.

Stowarzyszenie organizuje także nauczanie języków obcych w małych grupach prowadzonych
przez native speakerów (język angielski, francuski, hiszpański i polski). Prowadzi warsztaty językowe połączone z wyjazdami do Walii
i Londynu oraz warsztaty teatralne, plastyczne i wokalne. Obecnie realizuje projekt pod
patronatem Wydziału Konsularnego, są to
warsztaty artystyczno-designerskie pt.
„Historia Citroena zaczyna się w Polsce”
dla polonijnych dzieci z całego świata.

Więcej informacji o Cosmopolite Village oraz dane kontaktowe znajdują się na jego stronie internetowej www.cosmoville.eu
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Wolontariat inaczej
Twórcza ę-współpraca

Opracowanie: Anna Wzorek, Prezes Rabczańskiego UTW

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” to ulubieńcy Rabczańskiego Uniwersytetu Trzeciego
Wieku. Każdy kontakt z tymi młodymi ludźmi zaraża młodzieńczą energią, dodaje wiary w sens
tego co robimy, motywuje do podejmowania odważnych wyzwań, do wychodzenia z inicjatywą
na zewnątrz bez kompleksów i zahamowań związanych z wiekiem.
Jednak początki były trudne. Zaproszeni do pierwszej
edycji programu „UTW na rzecz lokalnej społeczności”
spieraliśmy się o sens wolontariatu ludzi starszych.
Nie trwało to jednak długo, obie strony zgodziły się, że
w Rabce-Zdroju będziemy się dzielić tym, co w nas najwartościowsze: wiedzą, talentem, doświadczeniem. I tak
wiosną 2013 r. powstała Grupa Lokalnego Działania. To,
co robimy, nie jest niczym innym niż wolontariatem, ale
w innej niż utarte schematy formule. To organizowanie
otwartych imprez i spotkań kulturalnych, edukacyjnych,
integracyjnych dla mieszkańców i kuracjuszy, akcje społecznościowe, badawcze, pomocowe.
Na ostatnim spotkaniu szkoleniowym z trenerami „ę”
(w październiku ubiegłego roku) narodził się nowy pomysł na organizowane już po raz siódmy „Otwarte Dni
Seniora w Rabce-Zdroju”. W tym roku chcemy organizo-

wać je nie dla innych, ale razem z innymi. Do tradycyjnych już tematów Dni: kultura, nauka, sport, dołączymy
jeszcze zdrowie. W organizację dnia pod hasłem „Żyjmy
Zdrowiej” chcemy włączyć rabczańskie organizacje seniorskie, środowiska osób niepełnosprawnych, podmioty i osoby związane z lecznictwem.
Nasze działania na rzecz środowiska lokalnego zostały
uznane za na tyle interesujące i oryginalne, że w grudniu
ubiegłego roku liderzy LGD prezentowali je na kolejnej
edycji warsztatów „UTW na rzecz lokalnej społeczności”
i prezentacja ta została bardzo dobrze oceniona. Szczupłość miejsca pozwala jedynie zasygnalizować temat
„Wolontariat inaczej”.
Zainteresowanych zapraszam na naszą stronę
www.u3w.rabka-net.pl

Emerytura na godne życie
Opracowanie: Ewa Piłat

Sprawa wysokości dochodów minimalnych jest szczególnie ważna dla osób starszych, które nie
mogą wspomóc swego budżetu niczym poza świadczeniami emerytalnymi lub socjalnymi.
Są takie potrzeby i pragnienia starszych ludzi, które okazują się ważniejsze od jedzenia. Irlandzki senior w najskromniejszym miesięcznym budżecie stara się wygospodarować maleńką kwotę, pozwalającą mu wyjść do pubu.
Francuska seniorka oszczędza na fryzjera, a polska od ust
sobie odejmie, ale odłoży kilka złotych na lizaki dla wnuków. W Irlandii więzi społeczne utrzymuje się i umacnia
w pubach. To w nich, a nie w domach, spotykają się znajomi. Francuzka, niezależnie od wieku, jeśli nie może zadbać o swój wygląd, nie czuje się kobietą. Życiu polskich
seniorek sens nadaje rodzina - dzieci, a zwłaszcza wnuki.
Po odejściu na zawodowy odpoczynek człowiek przestaje być pracownikiem, ale nadal pełni wiele ról: jest żoną
lub mężem, babcią lub dziadkiem, słuchaczem UTW, czy-

telnikiem w bibliotece, uczestnikiem warsztatów, działkowcem, członkiem klubu seniora, klubu brydżowego,
wolontariuszem. Może w pełni uczestniczyć w życiu społecznym i pełnić dziesiątki różnych ról, pod warunkiem,
że pozwalają mu na to dochody. Babcia czy dziadek chcieliby obdarować wnuki zabawkami, słuchacz musi zapłacić
czesne w UTW, działkowiec potrzebuje na nasiona, rozsady i nawozy, brydżysta musi dojechać do klubu. Brak dochodów pozwalających na pełnienie wybranych ról skazuje seniorów na wykluczenie społeczne. Na przełomie
2013 i 2014 r. AGE Platform Europe we współpracy z European Anti-Poverty Network zleciła badanie wśród osób
starszych w Polsce, Francji i Irlandii dotyczące minimalnych dochodów pozwalających na godne życie seniorów.
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Nie chodziło o luksusy, badanie skupiało się na określeniu minimalnego referencyjnego dochodu pozwalającego
ludziom starszym na pełny udział w życiu społecznym.
15 grudnia 2014 r. w Urzędzie Miasta Krakowa odbyło się
seminarium pt. „Godne życie seniorów a poziom dochodów minimalnych” podsumowujące te badania.
Porównania międzynarodowe zawsze są obarczone pewnym ryzykiem, a diagnoza dochodów w tak różnych krajach, jak Polska i Francja, niesie ze sobą ryzyko szczególne.
Porównujemy różne światy. Na ten aspekt zwracał uwagę
Maciej Kucharczyk – dyrektor wykonawczy AGE Platform
Europe - podkreślając specyfikę mentalności badanych
nacji, która znalazła odzwierciedlenie w wynikach badań. To np. przywiązanie Irlandczyków do spotkań towarzyskich w pubach czy niespotykana nawet w katolickiej
Irlandii potrzeba odłożenia kilku złotych na tacę, wymieniona przez polskich seniorów. Jednak badanie EMIN (European Minimum Income Network), które podsumowano
w Krakowie, wykazało znacznie więcej podobieństw niż
różnic między seniorami w Polsce, Francji i Irlandii.
Badanych w trzech krajach europejskich podzielono na
grupy wiekowe: młodszą (60-74 lata) i starszą (powyżej 75 lat). Wszyscy zgodnie wskazali na konieczność zaspokojenia potrzeb w ramach następujących obszarów:
zdrowe i smaczne jedzenie, odpowiednie ubranie, odpowiednie warunki mieszkaniowe, odpowiednie usługi
zdrowotne i opiekuńcze, wypoczynek i czas wolny, łączność ze społeczeństwem, bezpieczeństwo, mobilność,
kształcenie ustawiczne i oszczędności lub pieniądze niezbędne do radzenia sobie z niespodziewanymi zdarzeniami. Osoby starsze i niepełnosprawne wymieniały dobra
i usługi niezbędne do niezależnego życia, takie jak: windy
w budynkach, poręcze łazienkowe, sprzęt rehabilitacyjny,
aparaty słuchowe, usługi sprzątania, opieki i gotowania.
Również dyspozycyjność i dostępność dóbr i usług oraz
dostęp do informacji zostały uznane za podstawowe warunki pełnego udziału ludzi starszych w życiu społecznym. Dobra pozwalające na zaspokojenie wymienionych
potrzeb, znalazły się w koszyku referencyjnym, który odrębnie komponowano dla Polski, Francji i Irlandii.
- Badanie pokazuje wielowymiarowość kwestii ubóstwa,
której nie wystarczy rozpatrywać tylko w ujęciu statystycznym – komentowała dr Jolanta Perek-Białas, koordynatorka polskiej części badania ENIM. Cóż z tego, że minimalny
dochód pozwalający na godne życie Francuza jest niemal
czterokrotnie wyższy niż minimalny dochód osoby starszej w Polsce, skoro Francuz musi połowę środków przeznaczyć na koszty związane z utrzymaniem mieszkania.
Bardzo drogi transport ogranicza jego możliwości przemieszczania się. Tymczasem senior w Krakowie (badanie
w Polsce przeprowadzano tylko w tym mieście, a więc
wyniki odnoszą się do Krakowa), jeśli skończył 70. rok
życia korzysta z komunikacji miejskiej bezpłatnie. Jeśli
tylko chciałby uczestniczyć w życiu kulturalnym i eduka-

cji, to niskie dochody nie są ograniczeniem. Na początku
grudnia rozdano w Krakowie blisko 50 certyfikatów i wyróżnień w konkursie „Miejsca przyjazne seniorom”, w których bez opłat lub za symboliczną sumę można uczestniczyć w pokazach, wystawach, wykładach, warsztatach,
seansach filmowych itd. Ograniczeniem jest pasywność
polskich seniorów – cecha negatywnie nas wyróżniająca
w Europie, znajdująca również odzwierciedlenie w badaniu ENIM. Senior w Polsce znacznie mniej wydaje na
czynsz i jedzenie, zazwyczaj korzysta z bezpłatnej służby
zdrowia. Proste zestawienie dochodów rodzi pokusę porównań, które niechybnie prowadzą do wniosku, że jesteśmy ubogimi krewnymi bogatej Europy.
Dr Jolanta Perek-Białas w swojej prezentacji zwróciła
uwagę na skalę ubóstwa wśród seniorów. W 2014 r. 8,6%
osób wieku 65 lat i więcej miało dochód, który jest niewystarczający do odpowiedniego funkcjonowania i tym
samym stwarza zagrożenie ubóstwem (dochód stanowiący 60% mediany dochodów dla całej populacji). - To
świadczy o tym, że w porównaniu z innymi krajami nasz
system zabezpieczenia społecznego się sprawdza, bo prawie wszystkie osoby w wieku 65+ mają zapewnione dochody, w większości są to emerytury, renty, a jeśli nie spełniają
kryteriów do ich otrzymania, to mogą liczyć na świadczenia pomocy społecznej.
Jednak badania wskazały, że jeśli osoby starsze są klientami pomocy społecznej, to zasiłki z całą pewnością nie
zapewniają życia na godnym poziomie. Pary i osoby
mieszkające z rodzinami są w znacznie lepszej sytuacji
materialnej niż ludzie samotni.
Kwestia dochodów minimalnych zapewniających godne
życie jest szczególnie ważna dla osób starszych, które nie
mogą wspomóc swego budżetu niczym poza świadczeniami emerytalnymi lub socjalnymi. W Unii Europejskiej odchodzi się od pojęć: minimum egzystencji (przetrwania),
minimum socjalnego na rzecz dochodu adekwatnego, zapewniającego pełny udział jednostki w życiu społecznym
i integrację społeczną. Komisja Europejska zgodziła się
na firmowanie projektu mającego na celu wypracowanie
w 28 krajach członkowskich nowego pojęcia i poziomu
dochodu minimalnego. Badanie ENIM przetarło mu szlak.
W krakowskim seminarium podsumowującym międzynarodowe badanie ENIM uczestniczyli w dyskusji: Pełnomocnik Prezydenta Krakowa ds. Społecznych – dr Anna
Okońska-Walkowicz, posłanka Elżbieta Achinger, dyrektor MOPS w Krakowie – Józefa Grodecka, Maciej Kucharczyk (AGE Platform Europe), dr Jolanta Perek-Białas
(SGH i UJ) oraz Ewa Piłat – pełnomocnik rektora UJ ds.
Jagiellońskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Spotkanie z udziałem przedstawicieli Małopolskiej Rady Polityki Senioralnej, Krakowskiej Rady Seniorów oraz licznych
instytucji z sektora polityki społecznej i samych seniorów
objęła swoim patronatem prof. Irena Lipowicz – Rzecznik
Praw Obywatelskich.
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Burmistrz Rabki-Zdroju zaprasza

Rozmowa z burmistrz Rabki-Zdroju Ewą Przybyło
Opracowanie: Beata Śliwińska, Wiceprezes Rabczańskiego UTW

Rabka-Zdrój, najsłynniejsze polskie uzdrowisko dziecięce, od 1996 r. szczyci się przyznanym
przez Międzynarodową Kapitułę Orderu Uśmiechu tytułem „Miasto Dzieci Świata”. Od kilku lat
w centrum uwagi władz samorządowych znaleźli się również ludzie starsi. Porozumienie podpisane przez burmistrz Ewę Przybyło i Zarząd Stowarzyszenia Rabczański Uniwersytet Trzeciego Wieku wyznacza cel, jakim jest uczynienie z Rabki-Zdroju uzdrowiska przyjaznego seniorom.
Jednym z przykładów wspólnych działań na rzecz starszego pokolenia jest organizacja Ogólnopolskiej Senioriady Zimowej.
Pierwsza Ogólnopolska Zimowa Senioriada na Podhalu odbyła się w Rabce-Zdroju
4. marca 2014 r. Patronat Honorowy nad
wydarzeniem przyjęła Burmistrz Ewa
Przybyło. Od władz miasta, Starostwa
Powiatowego w Nowym Targu, a także
rabczańskich samorządowców i przedsiębiorców RUTW otrzymał dużą pomoc
finansową i organizacyjną.

- Senioriada byłą poważnym wyzwaniem.
Zima w górach to trudny i ryzykowny czas do
przeprowadzenia imprezy sportowej dla ludzi z pokolenia 50+.
- Pomysł okazał się jednak przysłowiowym „strzałem
w dziesiątkę”. Wydarzenie było sprawdzianem naszych
zdolności organizacyjnych i zaangażowania członków
Stowarzyszenia Rabczański Uniwersytet Trzeciego
Wieku, bo uczestniczyli w nim praktycznie wszyscy:
jako zawodnicy, organizatorzy, obsługa. Potwierdził
również duże zainteresowanie seniorów taką właśnie
imprezą. W Senioriadzie uczestniczyło około 500. słuchaczy z 14. UTW z województw: małopolskiego, śląskiego, mazowieckiego, lubelskiego i podkarpackiego.
W licznych gratulacjach i podziękowaniach chwalono
sam pomysł, organizację wydarzenia, życzliwość i gościnność oraz pozytywne emocje towarzyszące prawdziwie sportowej rywalizacji. Najbardziej cieszy, że ludzie
z dalszych zakątków Polski, którzy nie byli dotąd w naszym uzdrowisku informowali, że odwiedzili Rabkę także w lecie. Tym razem ze swoimi rodzinami i wnukami.
- Od wakacji dopytują także czy odbędzie się kolejna Senioriada.

- Oczywiście, że tak. Komitet organizacyjny pracuje od
września ubiegłego roku, impreza odbędzie się 2 i 3
marca. Pierwszy dzień poświęcimy integracji i przybliżeniu atrakcji naszego uzdrowiska, a drugi służyć

będzie sportowym zmaganiom. Wszystkie
szczegóły dotyczące II Ogólnopolskiej Zimowej Senioriady na Podhalu w Rabce-Zdroju znajdziecie Państwo na naszej
stronie internetowej www.u3w.rabka-net.pl lub pod numerem telefonu 18 26
82 371.

- Z wstępnego rozeznania wynika, że
w II Ogólnopolskiej Zimowej Senioriadzie uczestniczyć będzie dużo więcej
osób.

- Zapowiadają się również ekipy zagraniczne z Austrii,
Niemiec, Francji, Anglii, Węgier i Litwy. Seniorów gościć
będziemy co najmniej przez dwa dni. Wydarzenie jest
tym bardziej prestiżowe, że wpisuje się w program obchodów 40-lecia UTW w Polsce.
- Skoro przyjęła Pani po raz drugi Patronat Honorowy, to zapewne wierzy Pani, że damy radę.

- Damy radę, bo zespół, który zajmuje się organizacją
jest najlepszy w Polsce. Już dziś informuję, że zaprosiłam na Senioriadę reprezentantów naszych miast
partnerskich z Francji, Anglii i Niemiec. Przyjadą goście
z Chateau-Goutier, Frome, Murrhardt. Wierzę w Was,
głosicie przecież hasło I Ogólnopolskiej Senioriady, że
„Rabka to nie tylko dzieci, ale i wiek trzeci”. Ja się pod
tym hasłem podpisuję, bo ono streszcza nasze wspólne
starania o to, by Rabka-Zdrój była uzdrowiskiem przyjaznym seniorom. Senioriada to nie tylko czas zmagań
sportowych, ale również wyjątkowa okazja zaprezentowania walorów naszego uzdrowiska: reklama solanki,
klimatu, krajobrazu, lecznictwa uzdrowiskowego. Przede wszystkim jednak sprawdzian naszej rabczańskiej
gościnności. Liczę na to, że wraz z Seniorami i ich rodzinami, odwiedzą nas włodarze miast, w których UTW
działają. Zapraszam do najpiękniejszego miejsca na
Podhalu - do Rabki-Zdroju.

III OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA
UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU
Warszawa, 15 grudnia 2014 r.

RAMOWY PROGRAM OBCHODÓW OGÓLNOPOLSKICH
40 LAT RUCHU UTW W POLSCE
Termin

15 grudnia 2014
styczeń 2015
styczeń 2015
30 marca 2015

Wydarzenie, miejsce

Wiodący organizatorzy

III Ogólnopolska Konferencja UTW pod patronatem
Marszałka Sejmu inaugurująca obchody 40 lat Ruchu UTW
Podjęcie przez Sejm RP uchwały w sprawie upamiętnienia prof.
Haliny Szwarc - założycielki pierwszego UTW w Polsce
Podjęcie przez Radę m.st. Warszawy uchwały w sprawie nadania rondu w Warszawie imienia prof. Haliny Szwarc
II Kongres Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Teatrze
Wielkim w Warszawie

30 marca 2015

Rozstrzygnięcie
ogólnopolskiego
gospodarki „Przyjaźni Seniorom”

30 marca 2015

Gala wręczenia dyplomów w III edycji
„Wielka Osobowość UTW”
Konferencja jubileuszowa pn. „40 lat Uniwersytetu
Trzeciego Wieku im. Haliny Szwarc”
Olimpiada Sportowa UTW i organizacji senioralnych
„TRZECI WIEK NA START" w Łazach
Forum III Wieku w Nowym Sączu w ramach Forum
Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju
IV Ogólnopolska Konferencja UTW pod patronatem
Marszałka Sejmu podsumowująca obchody 40 lat ruchu UTW

maj 2015
maj 2015
wrzesień 2015
grudzień 2015

konkursu

Komisja Polityki Senioralnej MPiPS
Fundacja „OP UTW”
Komisja Polityki Senioralnej
Sejm RP
UTW im. Haliny Szwarc
Rada Miasta Warszawy
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
Fundacja „OP UTW”
Komisja Dialogu Społecznego ds. UTW
srebrnej UTW SGH
Fundacja „OP UTW”
Fundacja PGP „Teraz Polska”
konkursu Kapituła Konkursu
UTW im. Haliny Szwarc
UTW w Łazach
Sądecki UTW
Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń UTW
MPiPS
Komisja Polityki Senioralnej
Fundacja „OP UTW”

OGÓLNOPOLSKI PROGRAM MA CHARAKTER OTWARTY
I W MIARĘ POJAWIANIA SIĘ NOWYCH INICJATYW BĘDZIE SUKCESYWNIE UZUPEŁNIANY.
Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej
PAT R O N AT H O N O R O W Y

Organizatorzy Senioriady 2015, która odbędzie się
2-3 marca w Rabce-Zdroju zapraszają wszystkich
chętnych do zgłaszania się do zawodów. Będzie to już
II Ogólnopolska Zimowa Senioriada na Podhalu.
Impreza ma na celu promocję aktywności fizycznej
seniorów, ich integrację i rozwijanie współpracy.

Zgłoszeń można dokonywać do końca
stycznia 2015 r. Karty zgłoszeniowe można wysyłać pocztą tradycyjną lub mailem.

Dla sportowców seniorów przygotowano siedem
konkurencji z podziałem na kobiece i męskie oraz
grupy wiekowe i jedną zespołową. Będą m.in. biegi
narciarskie, slalom, rzut śnieżkami i zjazd na dętkach.
Konkurencje są planowane na rabczańskim wyciągu
narciarskim „U Żura”. Obok zmagań sportowych organizatorzy przygotowali imprezy i wydarzenia towarzyszące – spektakle i wycieczki.

Prawo startu w II Ogólnopolskiej Zimowej Senioriadzie na Podhalu mają jedynie
Studenci Uniwersytetów Trzeciego Wieku
– rocznik 1965 i starsi.

W rozgrywanych konkurencjach będzie podział
na następujące grupy wiekowe:
• 50+ (roczniki 1965 – 1956);
• 60+ (roczniki 1955 – 1946);
• 70+ (roczniki 1945 – 1936 );
• 80+ (roczniki 1935 i wcześniejsze).
Wydarzenie rozpocznie się w poniedziałek 2 marca. Na to popołudnie zaplanowano przejazd pociągiem retro do Chabówki, zwiedzanie skansenu kolejowego i spektakl Teatru Rabcio „Co Wom powim,

to Wom powim”. Następnego dnia po przedpołudniowym oficjalnym rozpoczęciu Senioriady
przyjdzie
czas
na
zmagania
sportowe.
Zaplanowano:
• „Kręgle curlingowe” na lodzie;
• Biegi narciarskie lub biegi z nartami;
• Slalom narciarski;
• Rzut „śnieżkami do celu”;
• Zjazd na dętkach;
• Turniej Brydżowy;
• Błyskawiczny turniej szachowy;
• Nordic Walking połączony z konkursem wiedzy.

Konkurencje sportowe zakończą się około godz.
16.00. Wówczas nastąpi dekoracja zwycięzców
i oficjalne zakończenie Senioriady.
Wszyscy sportowcy powinni się spieszyć, bowiem
liczba miejsc jest ograniczona.

Trzeba też pamiętać o wpisowym, które kosztuje
10 zł od zawodnika.

Więcej szczegółów można znaleźć na
stronie
internetowej
organizatorów
www.u3w.rabka-net.pl
Kontakt mailowy: uniwersytet3@gmail.
com, kontakt tel./fax: 18 26 91 545.

Karty zgłoszeń należy przesłać do
31 stycznia 2015 roku pocztą tradycyjną
lub mailem na adres: ul. Parkowa 2,
34-700 Rabka-Zdrój.
W
tytułach
wiadomości
mailowych
proszę wpisywać „SENIORIADA”.

