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Szanowni Państwo!
W tym numerze Biuletynu UNIWERSYTETY TRZECIEGO WIEKU piszemy o II Kongresie Małopolskich UTW, który odbył się
w Krakowie, w Teatrze im. Juliusza Słowackiego, w ramach
Ogólnopolskich Senioraliów, w pierwszy weekend czerwcowy.
Te wydarzenia wpisują się w krajowy kalendarz imprez z okazji 40-lecia Ruchu Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Wnioski
i rekomendacje, po debatach i panelach dyskusyjnych Kongresu UTW, w których uczestniczyli oprócz przedstawicieli UTW
także eksperci, samorządowcy, naukowcy i liderzy innych organizacji seniorskich z kraju i zagranicy, obrazują szerokie
spectrum tematów, jakimi są zainteresowani seniorzy, nie tylko
w Małopolsce.
W kanonie szeroko pojętej edukacji dorosłych zawarte jest
prawo seniorów do zaspakajania swoich potrzeb w zakresie
samorealizacji poprzez edukację, rozumienie problemów dnia
codziennego, ale także szans i zagrożeń płynących z globalizacji. O niezwykłej roli kontaktów interpersonalnych w edukacji
osób starszych można przeczytać w artykule prof. Zdzisławy
Zacłony.
Wracamy do Olimpiady Sportowej UTW w Łazach i zamieszczamy relację z tej wyjątkowej imprezy, organizowanej corocznie w maju przez UTW w Łazach, któremu prezesuje już kolejną kadencję Krystyna Męcik. Reprezentanci UTW w Gliwicach,
uczestnicy Olimpiady, spotkali się z panią premier Ewą Kopacz,
która pogratulowała seniorom aktywności i zdobytych medali.
Piszemy też o partycypacji osób starszych w życiu publicznym
i projekcie realizowanym przez Federację UTW, w ramach którego jego uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z zagadnieniami współpracy z samorządem lokalnym, skorzystania
z doradztwa i konsultacji przy tworzeniu gminnych/miejskich
rad seniorów.
Kontynuujemy w „ABC Finansów Seniora” zamieszczanie odpowiedzi na pytania dotyczące instytucji finansowych i oferowanych usług, szczególnie osobom starszym.
Zamieszczamy także skrócone sprawozdanie z działalności Federacji UTW za 2014 r. przyjęte przez Walne Zebranie Członków, które odbyło się 11 czerwca w Wieliczce.
W rozmowie z Rzecznikiem Praw Osób Starszych Województwa Warmińsko-Mazurskiego panem Stanisławem Brzozowskim przybliżamy ciekawą inicjatywę, celem której jest pomoc
w rozwiązywaniu problemów seniorów.
Zapraszamy Państwa na kolejne spotkanie w czasie Forum III
Wieku na XXV Forum Ekonomicznym w Krynicy-Zdroju i w Nowym Sączu w dniach 9-12 września br. Szczegółowe informacje
na stronie: www.forumtrzeciegowieku.pl
Koordynatorem Forum III Wieku jest pani Mariola Pękala-Piekarska, Wiceprezes Sądeckiego UTW.
Ponadto w numerze znajdziecie Państwo wiele fotografii, za
które dziękujemy serdecznie ich autorom.
Życzę Państwu przyjemnej lektury.
Wiesława Borczyk
Redaktor Naczelny
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II Małopolski Kongres UTW
w Krakowie
Teatr im. Juliusza Słowackiego, 6 czerwca 2015 r.
Opracowanie: Wiesława Borczyk, prezes Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku

Pierwszy czerwcowy weekend minął w Krakowie pod znakiem seniorów. Wszystko
za sprawą drugiej edycji Ogólnopolskich Senioraliów, które na stałe wpisały się w kalendarz wydarzeń kulturalnych w Polsce. Centralnym punktem wydarzenia był II Małopolski Kongres Uniwersytetów Trzeciego Wieku w sobotę 6. czerwca w Teatrze im.
Juliusza Słowackiego w Krakowie.
Patronat honorowy nad tym wydarzeniem objęli: minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz, minister edukacji narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska, Rzecznik Praw Obywatelskich Irena Lipowicz,
poseł na Sejm RP Elżbieta Achinger, marszałek województwa małopolskiego Marek Sowa, prezydent Miasta
Krakowa Jacek Majchrowski, metropolita krakowski ks.
kard. Stanisław Dziwisz oraz przewodniczący Rady Miasta Krakowa Bogusław Kośmider.
Przedstawiciele i delegacje 51. Uniwersytetów Trzeciego
Wieku z Krakowa i województwa małopolskiego, reprezentanci świata nauki, kultury, liderzy organizacji seniorskich, samorządowcy oraz wielu gości z Polski i zagranicy
– łącznie około 500 uczestników brało udział w debatach o doświadczeniach i dorobku Ruchu UTW w okresie
40-lecia, o jakości życia seniorów w perspektywie starzejącego się społeczeństwa, o możliwościach rozwoju UTW
oraz współpracy organizacji seniorskich.
Podczas Kongresu marszałek województwa małopolskiego Marek Sowa powiedział m.in.
– Społeczność Uniwersytetów Trzeciego Wieku wpisała
się już na stałe w krajobraz Małopolski. Trudno się temu
dziwić, w końcu jest ich w naszym województwie już ponad 50! Dlatego dzisiaj chciałbym szczególnie podziękować za Państwa inicjatywy, które tak wiele wnoszą w budowanie solidarności międzypokoleniowej, a także szerzej
– do obywatelskiej aktywności. Z Państwa doświadczeń,
wniosków i pomysłów samorząd województwa, ale też
administracja rządowa, może czerpać garściami. Wyniki tej pracy znalazły swoje odzwierciedlenie chociażby
w kluczowych dla naszego województwa dokumentach,

czyli strategii srebrnej gospodarki oraz regionalnych programach operacyjnych.
Marszałek nie unikał też trudnych tematów, twierdząc
jednak zdecydowanie, że choć wydłużenie średniej życia
Polaków stanowi ogromne wyzwanie dla służby zdrowia i systemu socjalnego, to bezsprzecznie jest jednym
z najważniejszych dokonań współczesności.

Wiesława Borczyk i Maria Kanior wyróżnione przez Marszałka Województwa Małopolskiego Marka Sowę Złotą Odznaką Honorową Województwa
Małopolskiego – Krzyż Małopolski, fot. archiwum Federacji UTW
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Odznaka Honorowa Województwa Małopolskiego – Krzyż Małopolski jest wyróżnieniem
I stopnia, które przyznaje się osobom fizycznym, prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej,
za aktywne działania na rzecz społeczności
lokalnych, przyczyniające się do rozwijania
społeczeństwa obywatelskiego i wzbogacające tym samym dorobek regionu. Odznakę nadaje zarząd
województwa. Z wnioskiem o jej przyznanie mogą wystąpić m.in.: marszałek, zarząd województwa, przewodniczący sejmiku i radni, ale też organizacje społeczne, zawodowe, samorząd gospodarczy.

Minister Władysław Kosiniak-Kamysz w swoim wystąpieniu stwierdził m.in., że symbolika Teatru Słowackiego
– w której Polacy zawsze mogli czuć się wolni – to przestrzeń idealna dla debaty o sytuacji seniorów w Polsce.
– Dzisiaj, i słusznie, dużo mówi się o problemach młodych
ludzi z wejściem na rynek pracy, założeniem rodziny. Nie
powinno to jednak ograniczać dyskusji nad potrzebami
seniorów.
Minister podkreślił, że współcześnie trzeba też większy
nacisk położyć na rozwój solidarności międzypokoleniowej – By ta nie była tylko pustym sloganem, ale niosła za
sobą potężny kapitał. Tu w Małopolsce mają Państwo potężną drużynę – m.in. z marszałkiem Sową, z którą takie
ambitne plany naprawdę mogą się udać – mówił minister.
Poseł Elżbieta Achinger przypomniała, że 40 lat funkcjonowania w Polsce uniwersytetów trzeciego wieku, to
czas pięknych postaw i ludzi, którzy stali się prawdziwą
wizytówką Polski. – Nie mam wątpliwości, Polacy przodują w kształceniu ustawicznym i mogą być wzorem dla
innych krajów – podkreślała poseł Achinger, która jest
także prezesem Stowarzyszenia Wielicki UTW.
Jednym z najważniejszych punktów II Małopolskiego
Kongresu Uniwersytetów Trzeciego Wieku było wręczenie Złotych Odznak Honorowych Województwa Małopolskiego – Krzyży Małopolski, które przyznaje się
za aktywne działania na rzecz społeczności lokalnych,
przyczyniające się do rozwijania społeczeństwa obywatelskiego i wzbogacające tym samym dorobek regionu.
Odznaczone przez Marszałka Marka Sowę zostały: Wiesława Borczyk – założycielka Sądeckiego Uniwersytetu
Trzeciego Wieku oraz Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW i Maria Kanior, która od 8. lat jest prezesem Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku
w Tarnowie, najliczniejszego w regionie.
Wykład wprowadzający do merytorycznej części Kongresu wygłosiła Wiesława Borczyk, prezes Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW. Przybliżyła m.in. sylwetki wybitnych krakowskich naukowców: prof. Marii

Susułowskiej oraz prof. Józefa Kocemby, założycieli najstarszego w regionie UTW w Uniwersytecie Jagiellońskim oraz podkreśliła znaczenie potencjału UTW w województwie małopolskim.
Jagielloński Uniwersytet Trzeciego Wieku jest jednostką
pozawydziałową Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kontynuuje tradycje międzyuczelnianego studium powołanego w 1982 r. decyzją Senatów Uniwersytetu Jagiellońskiego i ówczesnej Akademii Medycznej, którego celem
było propagowanie wiedzy wśród osób starszych oraz
profilaktyka procesu starzenia się. Krakowski UTW był
jedną z pierwszych placówek edukacyjnych w kraju
z ofertą skierowaną do seniorów. Współpracował z pionierskim UTW w Polsce, który założyła w 1975 r. prof.
Halina Szwarc przy Centrum Medycznym Kształcenia
Podyplomowego w Warszawie. Zdaniem prof. H. Szwarc:
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.
Wiesława Borczyk przypomniała, że misją i celem uniwersytetu trzeciego wieku, wg prof. H. Szwarc, było:
−− włączenie osób starszych do systemu kształcenia
ustawicznego;
−− aktywizacja intelektualna, psychiczna i fizyczna słuchaczy;
−− prowadzenie obserwacji i badań naukowych;
−− opracowanie metod dalszej edukacji osób starszych;
−− wdrażanie profilaktyki gerontologicznej.

W czasie Kongresu odbyły się 3 panele dyskusyjne,
w których brało udział 3 moderatorów i 11 prelegentów
(o tym piszemy szerzej w dalszej części Biuletynu UTW).
Na zakończenie Organizatorzy Kongresu: Stowarzyszenie MANKO i Redakcja Głosu Seniora wraz z przedstawicielami Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW
i Wielickiego UTW wręczyli symboliczne statuetki dla
najstarszego UTW w Małopolsce – Jagiellońskiego UTW
w Uniwersytecie Jagiellońskim; dla najliczniejszego
UTW w regionie – UTW w Tarnowie oraz dla Uniwersytetu Otwartego AGH – skupiającego najwięcej mężczyzn
– seniorów.

Organizatorami II Małopolskiego
Kongresu Seniorów byli: Stowarzyszenie MANKO i Głos Seniora, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Stowarzyszenie Wielicki UTW oraz
Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń
Uniwersytetów Trzeciego Wieku.
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Wnioski i rekomendacje
II Małopolskiego Kongresu UTW
Podsumowanie dyskusji panelowych
I PANEL DYSKUSYJNY – O KSZTAŁCENIU USTAWICZNYM REALIZOWANYM W FORMULE UTW
ORAZ PERSPEKTYWACH, PROBLEMACH I MOŻLIWOŚCIACH ROZWOJU UTW.
W podsumowaniu debaty panelowej moderowanej
przez Wiesławę Borczyk z udziałem: Elżbiety Achinger posła na Sejm RP, członka Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej, prezesa UTW w Wieliczce, inicjatorki powstania wielu UTW w Małopolsce, Ewy Piłat – pełnomocnika
Rektora UJ ds. Jagiellońskiego UTW, Marii Kanior – prezesa UTW w Tarnowie i Anny Okońskiej-Walkowicz –
doradcy prezydenta Miasta Krakowa ds. polityki senioralnej, stwierdzono m.in.:

I. Między masowością a elitarnością
Masowy rozwój ruchu UTW w Polsce sprawia, iż stał się
on siłą, a bardzo duża liczba UTW świadczy, że liczą się
z nią politycy i decydenci na każdym szczeblu zarządzania. Ruch Uniwersytetów Trzeciego Wieku stał się awangardą seniorów, w imieniu całego pokolenia upominającego się o załatwienie spraw wszystkich osób starszych,
także tych, którzy są zbyt słabi i chorzy, aby się o siebie
upomnieć. 2012 - Rok Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej, I Kongres UTW, Pakt na
rzecz Seniorów, Rada Polityki Senioralnej, Departament
Polityki Senioralnej w MPiPS, ASOS, nowelizacja ustawy
o samorządzie gminnym (Gminne Rady Seniorów) itd. są
namacalnymi dowodami oddziaływania ruchu UTW na
politykę i sytuację wszystkich seniorów. To ogromny zysk
z masowości UTW. Należy jednak dostrzec złe strony masowości. Masowe staje się powszechne i traci na wartości.
Doceniając wagę edukacji w życiu osób starszych, należy
się zastanowić czy w każdej gminie, w każdej wsi musi
działać UTW. Edukację można upowszechniać w różnych
formach i poprzez różne instytucje. Koła Gospodyń Wiejskich nie muszą zmieniać szyldu na UTW. Nie wolno dopuścić do deprecjacji uniwersytetów, których głównym
celem jest kształcenie w trzecim wieku. Tymczasem pod
jedną nazwą funkcjonują skrajnie różne podmioty, także
takie, które z edukacją nie mają wiele wspólnego. Wnio-

sek – chrońmy markę i główny cel działania Uniwersytetów Trzeciego Wieku, równajmy w górę, a nie w dół, upowszechnijmy certyfikaty dla profesjonalnych UTW.
Wszystkie aktywności, z zawodową włącznie, determinuje stan zdrowia, dlatego osobom starszym najbardziej
jest potrzebna edukacja prozdrowotna. Równie ważne jest przystosowanie się do wyzwań, jakie przynosi
współczesna rzeczywistość, a ta została zdominowana
przez nowe technologie. Bez przynajmniej podstawowych kompetencji cyfrowych dziś funkcjonuje się, jak
pół wieku temu bez umiejętności pisania i czytania. Edukacja cyfrowa stała się cywilizacyjną koniecznością.
Aby zapobiec społecznej marginalizacji osób starszych,
należy położyć nacisk na upowszechnienie co najmniej
dwóch wymienionych rodzajów edukacji. To niejako
wspólna podstawa programowa dla wszystkich Uniwersytetów Trzeciego Wieku. W celu jej realizacji należy rekomendować:
−− stworzenie bazy kompetentnych edukatorów, którzy
posiedli umiejętność przekazywania trudnej wiedzy
medycznej, psychologicznej i informatycznej słuchaczom o różnym poziomie percepcji (np. baza adresowa
wykładowców UTW w poszczególnych dziedzinach,
dostępna m.in. na stronie: www.federacjautw.pl);
−− stworzenie bazy pomocy edukacyjnych w postaci
skryptów lub podręczników oraz informacji o dostępności materiałów w Internecie;
−− stworzenie centrów edukacji cyfrowej, będących
miejscami stałego dokształcania seniorów w zakresie kompetencji informatycznych;
−− kontynuację standaryzacji działań UTW – certyfikaty
„Profesjonalny UTW”.
Kongresy UTW, Forum III Wieku, konferencje z udziałem
liderów UTW sprzyjają wymianie doświadczeń, uczeniu
się od siebie, uzyskiwaniu nowej wiedzy na temat funkcjonowania UTW. Takie spotkania należy wykorzystywać do:
−− zawiązywania współpracy pomiędzy UTW;
−− pozyskiwania kontaktów do sprawdzonych wykładowców;
−− organizacji wyjazdów edukacyjnych i integracyjnych
do zaprzyjaźnionych uniwersytetów.
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Trzeba pamiętać, że budując jedność i lojalność środowiska UTW, buduje się jego siłę.

II. Współpraca UTW ze środowiskiem organizacji senioralnych i samorządem lokalnym
Oprócz UTW w województwie małopolskim powstaje sieć
klubów seniora i centrów aktywności seniorów. Tworzone są przez samorządy gminne/miejskie rady seniorów,
jako społeczne ciała przedstawicielskie osób starszych.
W przyszłości powstaną także placówki Senior-WIGOR
oraz dzienne domy pobytu dla osób starszych.

Środowisko seniorów
w większym niż dotychczas
stopniu powinno nawiązywać i rozwijać współpracę,
szczególnie w działaniach
lokalnych oraz tworzeniu
i realizacji lokalnej polityki senioralnej, stając się
aktywnym partnerem społecznym władz samorządowych. W tym celu niezbędna
jest wiedza i umiejętności,
dostęp do informacji publicznych, kompetencje obywatelskie.

Zadania UTW w ramach tej współpracy powinny
uwzględniać m.in. możliwość organizowania np. wykładów otwartych, w których mogliby uczestniczyć także
seniorzy niezrzeszeni w UTW. Ważnym wyzwaniem dla
UTW będzie popularyzowanie wśród seniorów tematyki
edukacji obywatelskiej i samorządowej w różnych formach (np. wykłady, seminaria, warsztaty, konferencje, lokalne fora seniorów itp.), z udziałem przedstawicieli organizacji seniorskich i jednostek samorządu lokalnego.
Obok działającego w Nowej Hucie Krakowskiego Centrum Seniora, mają powstać takie placówki w innych
częściach miasta (Śródmieściu i Podgórzu), a system
uzupełnią miejskie kluby seniora (w każdej dzielnicy) –
wypowiedź p. Anny Okońskiej-Walkowicz, doradcy prezydenta Krakowa ds. polityki senioralnej.
W programach edukacyjnych UTW powinny zostać
uwzględnione, w szerszym niż dotychczas stopniu, tematy z obszaru edukacji regionalnej i dziedzictwa kulturowego Małopolski. W tym zakresie niezbędne jest
zacieśnienie współpracy z uczelniami wyższymi i ich
kadrą naukową, jak również z instytucjami rządowymi

i samorządowymi zajmującymi się kulturą i dziedzictwem narodowym.
Wykorzystanie potencjału osób starszych, ich wiedzy
i doświadczenia, powinno być ukierunkowane także na
współpracę z młodym pokoleniem, ze szkołami i placówkami oświatowymi.
W obliczu starzejącego się społeczeństwa istotnym elementem kształcenia ustawicznego jest organizowanie
przez UTW i środowiska seniorskie wspólnych projektów, konferencji popularno-naukowych, warsztatów
i imprez okolicznościowych, konkursów itp. wydarzeń
z aktywnym udziałem dzieci i młodzieży. Powstające
społeczne inicjatywy młodego pokolenia, jak uniwersytety dzieci i młodzieży, a także działające w regionie
młodzieżowe rady gmin mogą być partnerem wielu
działań międzygeneracyjnych.
Problemy logistyczne UTW i organizacji seniorskich (np.
dostęp do sal wykładowych, sal na zajęcia warsztatowe
i spotkania integracyjne, sal gimnastycznych, komputerowych, pomieszczeń na sekretariaty UTW i organizacji
seniorskich) winny być rozwiązywane we współpracy
z samorządem lokalnym i uczelniami wyższymi. Środowisko seniorów powinno mieć zapewnione odpowiednie warunki dla aktywności społecznej i edukacyjnej
w obiektach publicznych. To jest bardzo ważny element
w działaniach przeciw wykluczeniu społecznemu osób
starszych.
Utworzenie instytucjonalnej struktury senioralnej
w przestrzeni publicznej jest wyzwaniem naszych czasów, związanym ze starzejącym się społeczeństwem
i nabiera głębszego znaczenia, gdy patrzymy na ten
problem z perspektywy podstawowego prawa człowieka do godnego życia.
Tworząca się w naszym kraju sieć Miast i Gmin Przyjaznych Seniorom (w ramach Globalnej Sieci Miast i Gmin
Przyjaznych Starzeniu Światowej Organizacji Zdrowia
– The WHO Global Age – Friendly Cities and Communities Network) świadczy o tym, że już niektóre samorządy lokalne podejmują przystosowawcze działania na
różnych poziomach w zakresie rozwoju gmin i społeczności przyjaznych ludziom w każdym wieku i zaspakajania potrzeb wszystkich członków swojej wspólnoty,
nie tylko młodych. Światowa Organizacja Zdrowia wydała w 2007 r. dokument „Global Age – friendly Cities:
A Guide”, który został przetłumaczony na język polski:
„Miasta przyjazne starzeniu-przewodnik” (2014) i jest
dostępny w Internecie.
Środowisko UTW winno podejmować działania upowszechniające i aktywizujące małopolskie jednostki
samorządu terytorialnego w celu włączenia się do sieci
Miast i Gmin Przyjaznych Seniorom.
Opracowanie: Wiesława Borczyk i Ewa Piłat
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II PANEL DYSKUSYJNY – JAKOŚĆ ŻYCIA SENIORÓW. KIERUNKI ZMIAN W PERSPEKTYWIE STARZEJĄCEGO SIĘ SPOŁECZEŃSTWA.
Moderatorem panelu był prof. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie dr hab. Norbert Pikuła. W dyskusji
panelowej głos zabrali: dr Jolanta Perek-Białas – pracownik naukowy Instytutu Statystyki i Demografii oraz
Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Marta Mordarska – Pełnomocnik Prezydenta Nowego Sącza
ds. Społecznych, członkini Rady ds. Polityki Senioralnej
przy MPiPS, Maria Siuda, radna województwa małopolskiego, podinsp. Krzysztof Dymura – zastępca naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej
Policji w Krakowie.
Paneliści odnieśli się do problemu starzejącego się społeczeństwa i w tym kontekście podjęli się analizy jakości
życia z perspektywy prezentowanych profesji. Podczas
dyskusji zostało zdefiniowane pojęcie jakości życia oraz
wskazane najważniejsze czynniki – zarówno subiektywne, jak i obiektywne – jakości życia.
Prelegenci skoncentrowali się głównie na jakości życia
przez pryzmat teorii potrzeb, szczególnie tych charakterystycznych dla osób starszych. Zwrócono uwagę, że
na jakość życia wpływają takie czynniki, jak: warunki
mieszkaniowe, szacunek, włączenie społeczne, bezpieczeństwo, dostęp do edukacji, dostęp do opieki zdrowot-

III PANEL DYSKUSYJNY – WSPÓŁPRACA UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU W KRAJU
I ZA GRANICĄ.
Moderatorem panelu była Małgorzata Stanowska – dyrektor Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
członek Zarządu AIUTA (Międzynarodowego Stowarzyszenia Uniwersytetów Trzeciego Wieku), członek
komisji ekspertów ds. osób starszych przy Rzeczniku
Praw Obywatelskich. W dyskusji panelowej głos zabrali:
Łukasz Salwarowski – prezes Stowarzyszenia MANKO,
Barbara Fustoczenko – rektor Uniwersytetu Trzeciego
Wieku w Grodnie, sekretarz odpowiedzialny w Zjednoczeniu Społecznym Polska Macierz Szkolna na Białorusi,
Ewelina Hrycaj-Małanicz – prezes Polskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku we Lwowie oraz Stowarzyszenia
Lekarzy Polskich we Lwowie, Andrzej Pacia – dyrektor
Domu Pomocy Społecznej „Pod Dębami” w Dąbrowie
Górniczej.
Uczestnicy panelu zaprezentowali swoje doświadczenia
we współpracy międzynarodowej, zwracając szczególną

nej, wsparcie i opieka ze strony najbliższych, bądź też
opiekunów. Rozważania oscylowały wokół propozycji
rozwiązań, które mogą przyczynić się do poprawy jakości życia seniorów. Bowiem, jak wynika z badań, jakość
ich życia jest niższa w Polsce niż w innych krajach europejskich. Głównym problemem osób starszych jest brak
dostępu do odpowiedniej opieki medycznej, rehabilitacji, niejednokrotnie brak odpowiedniej opieki i wsparcia
ze strony najbliższych, niewystarczająca jakość opieki ze
strony opiekunek socjalnych oraz brak odpowiedniego
zaplecza socjalnego dla seniorów. W przypadku bezpieczeństwa w ruchu drogowym zauważa się, że wzrasta
odsetek osób starszych – ofiar wypadków drogowych.
Kierunki zmian: poprawa jakości życia poprzez poprawę infrastruktury drogowej (chodniki, wydłużenie
czasu zmiany świateł dla pieszych, odpowiednie oznakowanie), poprawa jakości ochrony zdrowia seniorów,
nacisk na kształcenie lekarzy geriatrów, poprawa dostępu do usług rehabilitacyjnych, elastyczne reagowanie na
potrzeby seniorów, dostęp do usług opiekuńczych i socjalnych, lepszy dostęp do edukacji. Należy podejmować
inicjatywy dla seniorów wypływające z ich potrzeb oraz
te, które są przez nich akceptowane a nie narzucane. Należy również prowadzić szeroko zakrojoną inicjatywę
wychowywania i edukowania do starości oraz wspierać
rodziny w opiece nad seniorem.
Opracowanie: prof. UP dr hab. Norbert Pikuła

uwagę na jej specyficzny wymiar w kontekście udziału
osób starszych, zwłaszcza Polaków mieszkających poza
granicami kraju. Rektor Festoczenko przybliżyła działalność UTW w Grodnie, zakres oferty edukacyjnej, a także
problemy, jakie rodzi w środowisku lokalnym dbałość
o podtrzymanie tradycji narodowych, kultury i języka
polskiego. Zwróciła się do władz polskich oraz słuchaczy UTW w kraju z prośbą o otwartość i pomoc w organizacji zajęć, wymianie studentów i wykładowców.
Jak podkreśliła, pokolenie Polaków na Białorusi to pokolenie ludzi niezamożnych, starszych, dla których więź
z Polską ma szczególny wymiar emocjonalny.
Prezes Hrycaj-Małanicz przybliżyła działalność i problemy bieżące UTW we Lwowie. Jak podkreśliła, jest to
Uniwersytet z 20-letnią tradycją, niestety bez oparcia
w żadnej z uczelni wyższych Lwowa. Z racji dążenia
do utrzymania polskości, krzewienia wiedzy o historii
i kulturze Polaków, boryka się z ogromnymi problemami w pozyskaniu wykładowców. Zaś niski status ekonomiczny słuchaczy UTW uniemożliwia im częsty kontakt
z Polską. Zwróciła się więc do polskich UTW z prośbą
o pomoc w zachęcaniu wykładowców z kraju do przy-
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jazdu do Lwowa lub goszczenia słuchaczy Lwowskiego
UTW w Polsce.
Andrzej Pacia podzielił się swoim ciekawym doświadczeniem w przełamywaniu stereotypu osoby starszej,
zwłaszcza pensjonariusza Domu Pomocy Społecznej.
Opowiedział o historii i realizacji pomysłu wymiany
kulturalnej pomiędzy DPS-ami w ramach organizacji
Międzynarodowego Przeglądu Umiejętności Artystycznych Amatorskich Zespołów Seniorów i Osób Niepełnosprawnych PUMA. Historia organizacji tej imprezy
sięga daleko w przeszłość, bo już w latach 90. XX w. na
deskach Pałacu Kultury Zagłębia swoje talenty prezentowały zespoły działające w ramach warsztatów terapii
zajęciowej lub w placówkach opiekuńczych. Od 5. lat
impreza ma charakter międzynarodowy. Uczestnicy
spotkań z różnych krajów, mieszkańcy Domów Pomocy
Społecznej, mają jedyną okazję poznania działalności
i dorobku artystycznego swoich kolegów, a jednocześnie
niebywałą okazję do prezentacji talentów czy efektów
rocznej pracy w różnorodnych formach artystycznych.
PUMA to jednocześnie dobra okazja do rozwoju i nabycia
nowych umiejętności zarówno przez pensjonariuszy, jak
i ich instruktorów podczas organizowanych warsztatów.
Łukasz Salwarowski, prezes Stowarzyszenia Manko, jednocześnie reprezentujący jedną z najbardziej poczytnych
gazet w środowisku UTW – Głos Seniora, zwrócił uwagę
na potrzebę stworzenia w gazecie działu współpracy zagranicznej. Będzie on miał za zadanie prezentację ciekawych dokonań w obszarze wsparcia, edukacji i aktywizacji seniorów, jednocześnie będzie działem promującym
ciekawe przykłady współpracy międzynarodowej realizowane z udziałem polskich środowisk senioralnych.
Małgorzata Stanowska, członek Zarządu AIUTA, Międzynarodowego Stowarzyszenia Uniwersytetów Trzeciego
Wieku, przypomniała początki tej organizacji, powstałej
w 1975 r. z inicjatywy Pierre Vellasa, założyciela pierwszego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Pierwszym przedstawicielem Polski w AIUTA była prof. Halina Szwarc.
Dziś AIUTA zrzesza Uniwersytety Trzeciego Wieku
z całego świata. Jej członkowie spotykają się dwa razy
w roku na konferencjach tematycznych. Dokumentem
scalającym jest Wielka Karta UTW, przetłumaczona na
kilkanaście języków, w tym także na język polski.
Małgorzata Stanowska, zaprezentowała wieloletnie
doświadczenia Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego

Wieku w organizacji współpracy międzynarodowej,
zwłaszcza w ramach programów edukacyjnych, takich
jak Grundtvig, Erasmus+ czy RITA, którego celem jest
wsparcie demokratycznych i systemowych przemian
w krajach Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej,
m.in. poprzez dzielenie się polskimi doświadczeniami.
Wszyscy uczestnicy panelu zwrócili uwagę na potrzebę
ścisłej współpracy zarówno pomiędzy samymi uniwersytetami i organizacjami działającymi na rzecz seniorów, jak i liderami tych organizacji oraz uczestnikami
ich działań. Za istotne uznano pozyskiwanie środków
i poszukiwanie wsparcia dla:
−− rozwijania współpracy naukowej i dydaktycznej;
−− wymiany pomiędzy słuchaczami UTW;
−− wymiany informacji i tworzenia bazy dobrych wykładowców;
−− turystyki seniorów połączonej z wymianą kulturalno-naukową pomiędzy UTW;
−− wymiany doświadczeń poprzez organizację spotkań,
konferencji, letnich spotkań itp.
Wszyscy zwrócili uwagę na to, że w przypadku kontaktów z UTW za wschodnią granicą nie wstępuje bariera
językowa, która bardzo utrudnia kontakty z UTW na zachodzie Europy.
Postanowiono zwrócić uwagę władzom samorządowym, by idee miast partnerskich rozszerzyć o aspekt
współpracy pomiędzy seniorami, by inicjatorem tych
działań były zarówno UTW, jak i władze samorządowe.
Wśród nowych wyzwań, stojących przed liderami Uniwersytetów Trzeciego Wieku znalazły się:
−− sieciowanie poprzez szerzenie idei Uniwersytetów
Partnerskich z różnych miast i krajów;
−− rozwój turystyki seniorów połączonej z wizytami na
innych uniwersytetach;
−− promocja własnych działań z zakresu edukacji i aktywizacji seniorów na łamach działu współpracy zagranicznej Głosu Seniora;
−− wizyty studyjne i zapraszanie liderów UTW;
−− publikacje naukowe i realizacja międzynarodowych
projektów badawczych w różnych obszarach działalności UTW.
Opracowanie: Małgorzata Stanowska

Wykaz Polskich UTW za granicą dostępny jest na stronie

www.federacjautw.pl
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Rekord za rekordem w Łazach
VII Ogólnopolska Olimpiada Sportowa Uniwersytetów Trzeciego Wieku
i Organizacji Senioralnych „Trzeci Wiek na Start” w Łazach
Opracowanie: Zarząd UTW Łazy

„Rekord za rekordem pada, olimpiada, olimpiada. Młodość seniorami włada, olimpiada, olimpiada” to słowa hymnu, które najlepiej obrazują zapał, inicjatywę i chęć do działania seniorów. 16 maja
w Łazach nad Zalewem Mitręga już po raz siódmy odbyła się międzynarodowa impreza sportowa
osób 50+ czyli VII Ogólnopolska Olimpiada Sportowa Uniwersytetów Trzeciego Wieku i Organizacji
Senioralnych „Trzeci Wiek na Start”.
W Olimpiadzie udział wzięło ponad 800 uczestników
z 50 drużyn; wśród startujących w konkurencjach zawodników pojawiła się także reprezentacja z Austrii. Jak co
roku Olimpiada rozpoczęła się uroczystym powitaniem
drużyn, które w kolorowym i wesołym korowodzie przymaszerowali pod scenę, niosąc ze sobą wesołą piosenkę i dobry humor. Drużynom już na wejściu skandowali
wierni kibice, którzy przyjechali do Łaz z całej Polski.
Jak przystało na dużej rangi imprezę sportową, Olimpiada rozpoczęła się odśpiewaniem hymnu narodowego, który zaintonowała artystka krakowskiego Teatru
Starego - Beata Paluch. Ze sceny zabrzmiał także hymn
olimpijski, który zaśpiewał dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury – Grzegorz Piłka, a słowa do niego ułożyła
miejscowa poetka Lidia Kałuzińska.
Co jest wyjątkowego w tej wielkiej masowej imprezie?
Przede wszystkim to, że przygotowuje ją działający
w Łazach Uniwersytet Trzeciego Wieku, a pomaga mu
w tym całe miasteczko, okoliczne instytucje, organizacje i firmy oraz 250 wolontariuszy. Jest prawdziwy ogień
olimpijski z greckiego Olimpu, przywieziony przed
7 laty przez seniorki i przechowywany od tego czasu
w kaganku zamkniętym w Ośrodku Sporu i Rekreacji. Są
medale i jest hymn Olimpiady.
Olimpiada to owoc pracy i poświęcenia wielu wolontariuszy i ludzi dobrego serca. Każdego roku udaje im

się zarazić bakcylem wolontariatu i chęcią działania na
rzecz innych coraz większą rzesze ludzi.

Już dwa dni wcześniej nad łazowskim Zalewem Mitręga powoli buduje się wioska olimpijska. Ostatni dzień,
piątek – to czas przygotowań i nadawania Olimpiadzie
ostatecznego kształtu. Aż wreszcie nadchodzi ten dzień
– sobota 16 maja – rozpoczęcie Olimpiady.
Podczas Olimpiady seniorzy do późnych godzin popołudniowych uczestniczą w konkurencjach sportowych tj.:
strzelectwo, kajaki, przełaje rowerowe i boule, odbywające się nad Zalewem Mitręga, pływanie zorganizowane w Parku Wodnym „Jura”, szachy i brydż rozgrywane
w Miejskim Ośrodku Kultury, lekkoatletyka na Stadionie
„Łazowianka” i tenis stołowy w Hali Sportowej „Klaudiusz”. Każda konkurencja kończy się wręczeniem medali i nagród.

Udział w zawodach sportowych to nie jedyne atrakcje,
w których wzięli udział tegoroczni olimpijczycy. Na terenie Zalewu Mitręga w godzinach popołudniowych miały
miejsce występy zespołów artystycznych UTW, pokaz
ratowników GOPR, pokaz psów ratownictwa wodnego,
a także masaże, badania i nordic walking. Olimpiada Seniorów to nie tylko konkurencje sportowe, rywalizacja.
To przede wszystkim integracja, śpiew, taniec, to wspólne przeżywanie radosnych chwil.

To już po raz siódmy spotykamy się w Łazach, miejscu, gdzie czerpiemy od seniorów ogromne doświadczenie, wiedzę i entuzjazm. Inspirują nas do działania, zgłaszając swoje pomysły, dzięki czemu możemy się tutaj spotykać corocznie. Dzięki wam Łazy raz w roku przez kilkanaście godzin stają się stolicą
Polski seniorów. Nie ma bardziej uśmiechniętego i radosnego miejsca w Polsce właśnie w tym dniu.
Zachęcam też do nawiązywania przyjaźni i znajomości, gdyż ideą tej imprezy jest wzajemna integracja
studentów – seniorów z całej Polski – powiedział Maciej Kaczyński, burmistrz Łaz.

OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA SPORTOWA UTW W ŁAZACH
16 maja 2015 r
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Różne drogi uczenia się podstawą
pracy edukacyjno-aktywizującej
z osobami starszymi1
Niezwykła rola kontaktów interpersonalnych
Opracowanie: Dr hab. prof.nadzw. PWSZ w Nowym Sączu Zdzisława Zacłona

W kanonie szeroko pojętej edukacji dorosłych, dającej możliwości edukacji całożyciowej, zawarte jest prawo seniorów do zaspokajania swoich potrzeb: samorealizacji
poprzez edukację, rozumienia codziennego życia, ale także szans i zagrożeń płynących z globalizacji oraz współczesnych problemów otaczającego świata społecznego,
kulturowego, ekonomicznego czy politycznego.
Własna aktywność, jeśli jest pobudzana wewnętrzną
motywacją, pozwala seniorom wchodzić w nowe role,
nawiązywać nowe kontakty interpersonalne, nabywać
nowych doświadczeń życiowych, ambitnie podejmować naukę, rozwijać własne zainteresowania, korzystać
z komputera i Internetu.
Zatem w procesie edukacyjnym należy pamiętać o specyfice rozwoju i możliwościach osób starszych oraz
wkomponować ich psychiczne właściwości w oddziaływania aktywizujące. Wskazane wydaje się podtrzymywanie jak najdłużej ich samodzielności myślowej, chęci
poszukiwania prawdy, aktywności umysłowej i dociekliwości w poznawaniu świata, aby niezależnie od wieku
ciągle stawać się człowiekiem i przepełniać siebie człowieczeństwem. Nie bez znaczenia jest też umocnienie
poczucia wartości i tożsamości osobowej, społecznej
oraz kulturowej seniorów.
Nauczyciel-wykładowca posiadający wiedzę i doświadczenie w pracy z osobami starszymi, które zakończyły
lub znacznie ograniczyły aktywność zawodową, wie, że
lata życia człowieka są określane okresem tolerancji, po
67 roku życia mówi się o czasie refleksji nad życiem.

Warto pamiętać, że chociaż seniorzy są bardziej doświadczeni i posiadają swoistą mądrość
życiową, to generalnie są mniej
odporni na stres.

B. Boczukowa podkreśla, że nauczyciel andragog zawsze
musi pamiętać o okresach życia i zadaniach rozwojowych
w poszczególnych jego fazach, bo tylko wtedy dobrze
zrozumie wiek średniej i późnej dorosłości oraz dobierze
odpowiednie oddziaływania w pracy z seniorami.2
Omawiając zagadnienie pracy edukacyjno-aktywizującej z dorosłymi konieczne jest odwołanie się do podstawowych prawidłowości procesu edukacyjnego i reguł,
które go opisują. Postępowanie metodyczne andragoga
opiera się na ogólnych normach, które pozwolą zaznajamiać słuchacza z nową wiedzą, systematyzować ją, ukazywać zagadnienia w szerokich kontekstach problemów
współczesnego świata, ale i pogłębiać zainteresowania
poznawcze oraz wzbogacać refleksją pogląd na świat,
jednocześnie inspirując do wysiłku uczenia się przez
całe życie.
Odwołując się do współczesnych założeń, aktualnych
nurtów i koncepcji dydaktycznych trzeba przyznać, że
różnorodność strategii kształcenia3 z powodzeniem
znajduje swoje miejsce w edukacji seniorów. Integracja
różnych dróg uczenia się od przekazu wiadomości, poprzez samodzielne poszukiwanie czy konkretne, praktyczne działania do uczenia się poprzez przeżywanie ma
swoje uzasadnienie w zajęciach edukacyjnych uniwersytetów trzeciego wieku. Mówiąc o strategii należy mieć
na myśli nie tylko metody, środki dydaktyczne, ale także
atmosferę i kontakt osoby prowadzącej zajęcia ze słuchaczami. Zajęcia bogate zarówno w interesującą treść,
obrazowane różnymi środkami dydaktycznymi, jak i wyzwalające emocjonalne przeżycia stwarzają optymalne
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możliwości stymulowania i podtrzymywania potencjału
rozwojowego osób starszych.
Wielostronne spojrzenie na osobowość seniorów i świadome oddziaływanie na ich intelekt, sferę emocjonalną,
społeczną i moralną osobowości wyzwala w nich uczucia, postawy i motywację do aktywnego życia oraz chęć
uczestniczenia w zajęciach edukacyjnych. Namysł nad
doborem strategii w edukacyjnym kontakcie ze słuchaczami uniwersytetu trzeciego wieku generuje także
dobór sposobu, drogi postępowania, którą określa się
metodą kształcenia. Powołując się na definicję metody
kształcenia W. Okonia4 i odnosząc ją do zajęć z seniorami można przyjąć, że chodzi o taki dobór sposobów
działania przez osobę prowadzącą zajęcia i taki kontakt
ze słuchaczami w odpowiednich stymulujących warunkach, aby seniorzy przeżywali relację edukacyjną jako
proces własny, dający im satysfakcję i wyzwalający motywy do uczestniczenia w nim, ale także utwierdzający
w przekonaniu o konieczności jego kontynuacji.
Prowadząc rozważania o zaangażowaniu seniorów
w edukację trzeba podkreślić, że proces edukacyjny
jest zawsze oparty na reakcjach interpersonalnych.
Stanowią one fundament dialogu edukacyjnego i kreują atmosferę oraz klimat emocjonalny do skutecznego
porozumiewania się. Zagadnienie to, chociaż nie zawsze
jest uświadamiane przez osoby prowadzące zajęcia, ma
priorytetowe znaczenie w procesie edukacyjnym.

Poszanowanie godności i autonomii osoby ludzkiej, jej
odrębności i indywidualności oraz wzajemny szacunek powinny przyświecać wszelkiej pracy edukacyjnej
z ludźmi starszymi. W dydaktyce dialogu5 ukazana jest
idea personalizmu i afirmacji człowieczeństwa. Dlatego
kontakty interpersonalne są w edukacji koniecznym elementem społecznego i emocjonalnego rozwoju człowieka oraz warunkiem dialogu. Wymaga on jednak solidnego przygotowania merytorycznego, autentyczności,
wiarygodności i autorytetu nauczycielskiego, a także
kultury osobistej i taktu pedagogicznego.
Więcej na ten temat: Z. Zacłona, Metodyka pracy edukacyjno-aktywizującej z osobami starszymi [w:] W. Borczyk,
Z. Zacłona, Profesjonalny Uniwersytet Trzeciego Wieku.
Program edukacyjno-aktywizujący UTW, Ogólnopolska
Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku,
Nowy Sącz 2014
2
B. Boczukowa, Jak kształcić dorosłych – refleksje andragoga, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010, s. 24
3
W. Okoń, Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2003, s. 191
4
W. Okoń, Nowy słownik pedagogiczny, Wydawnictwo
Akademickie Żak, Warszawa 2004, s. 243
5
M. Śnieżyński, Sztuka dialogu, Wydawnictwo Naukowe
Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, Kraków
2005, s. 5
1

Ogólnoeuropejska platforma internetowa EPALE
Opracowanie: Mariola Pękala-Piekarska, Wiceprezes Zarządu Sądeckiego UTW, Ambasador EPALE

Od października 2014 r. działa pierwsza ogólnoeuropejska wielojęzyczna platforma internetowa EPALE,
która skierowana jest do specjalistów w obszarze uczenia się dorosłych, w tym do liderów Uniwersytetów
Trzeciego Wieku.
EPALE skupia się na pięciu głównych tematach dotyczących edukacji dorosłych: wsparcie osoby uczącej się, środowisko uczenia się, umiejętności życiowe, jakość oraz
polityki, strategie i finansowanie. Platforma jest bezpłatna i ogólnodostępna. Powstała w celu stworzenia interaktywnej społeczności specjalistów w zakresie uczenia
się dorosłych, rozwoju kadry edukacji dorosłych.
Platforma umożliwia m.in. nawiązywanie kontaktów
i wymianę informacji między specjalistami/ekspertami
i organizacjami w Europie oraz wsparcie rozwoju organizacji i kompetencji kadry edukacji dorosłych, poprawę jakości uczenia się dorosłych w Europie. Jej celem
jest także wsparcie strategii i działań zwiększających
uczestnictwo w edukacji dorosłych oraz zwiększenie
świadomości na temat znaczenia edukacji dorosłych.

JAK ZAREJESTROWAĆ SIĘ NA PLATFORMIE:
1. Uruchom stronę internetową platformy http://
ec.europa.eu/epale
2. Wybierz odpowiednią wersję językową platformy
3. Kliknij na ikonę „Wejście”/„Register”
4. Wypełnij formularz rejestracyjny i wyślij go. Otrzymasz wiadomość o rozpoczętej weryfikacji zgłoszenia.
Następnie otrzymasz wiadomość z jednorazowym linkiem aktywacyjnym. Po kliknięciu na link będziesz mógł
ustalić swoje hasło dostępu do platformy i aktywnie
z niej korzystać.
Kontakt: Mariola Pękala-Piekarska, Ambasador EPALE,
tel. 666 381 568, tel.: 22 46 31 063, e-mail: epale@
frse.org.pl, www.erasmusplus.org.pl/epale
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Podsumowanie realizacji
projektu „Rady dla seniorów”
Działania także po projekcie
Opracowanie: Daniel Jachimowicz, Pełnomocnik Zarządu Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW

30 czerwca 2015 r. zakończyła się realizacja projektu „Rady dla seniorów” wdrażanego
od sierpnia 2014 r. przez Ogólnopolską Federację Stowarzyszeń UTW i współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Cele przedsięwzięcia obejmowały w szczególności podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności liderów organizacji seniorskich w zakresie inicjowania, tworzenia
i działania w ramach gminnych rad seniorów, ułatwienie
im dostępu do praktycznych informacji w tym zakresie
jak również inspirowanie do podejmowania aktywnych
działań w społecznościach lokalnych zwłaszcza w sferze
kształtowania różnorodnych polityk publicznych. W ramach projektu m.in.:
a) przeprowadzono profesjonalne badania ilościowe
(ankietowe) i jakościowe (fokusowe) liderów organizacji seniorskich, mające na celu identyfikację problemów/barier ograniczających aktywność osób starszych
w podejmowaniu działań na rzecz społeczności lokalnej, ustalenie stanu wiedzy reprezentantów grupy docelowej o istocie, zasadach tworzenia i kompetencjach
gminnych rad seniorów oraz postaw tych osób wobec
aktywnego włączania się we współdecydowanie o sprawach ważnych dla społeczności lokalnej;
b) w oparciu o wnioski wynikające z przeprowadzonej
diagnozy wdrożono system merytorycznego wsparcia dla uczestników projektu obejmujący:
−− udział w praktycznych, 3-dniowych warsztatach
„Akademia Obywatela Seniora”;
−− korzystanie z indywidualnego, „szytego na miarę”,
wsparcia doradczego, którego celem było w szczególności kompleksowe przygotowanie procedury
zmierzającej do utworzenia gminnej rady seniorów
w gminie/mieście, w którym działa organizacja pozarządowa reprezentowana przez uczestnika projektu;
c) upowszechniono problematykę szeroko rozumianej partycypacji osób starszych w życiu publicznym
poprzez:

−− organizację ogólnopolskiej konferencji pt. „Rady dla
seniorów. Uczestnictwo osób starszych w życiu publicznym – stan obecny i wyzwania na przyszłość”,
która odbyła się w Wieliczce 12 czerwca 2015 r.;
−− opracowanie, druk i dystrybucję poradnika „Partycypacja osób starszych w życiu publicznym – wybrane
zagadnienia”.
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Okres realizacji projektu, a zwłaszcza merytorycznej pracy z jego uczestnikami, jednoznacznie
wykazał istnienie obiektywnej potrzeby prowadzenia działalności edukacyjnej i doradczej wśród
liderów organizacji seniorskich, szczególnie w obszarze związanym z tworzeniem i prowadzeniem
działalności w ramach gminnych rad seniorów. Jej
celem powinno być wyposażenie tych osób w podstawową wiedzę i umiejętności niezbędne do profesjonalnego podejmowania aktywnych działań w sferze
partycypacyjnej. Jest to szczególnie istotne dla liderów organizacji seniorskich, którzy w zdecydowanej
większości deklarują chęć aktywnego zaangażowania
się w tworzenie i funkcjonowanie gminnych rad seniorów, ale jednocześnie ich wiedza i praktyczne umiejętności, niezbędne do profesjonalnego działania w tym
zakresie, są często niewystarczające. Za niezbędne
uznać również należy podejmowanie działań infor-

macyjnych i edukacyjnych w w/w obszarze dedykowanych liderom lokalnych struktur samorządu
terytorialnego (wójtowie/burmistrzowie/prezydenci miast, radni, pracownicy urzędów miast/gmin). Ich
celem powinno być w szczególności wykazywanie zasadności oraz korzyści wynikających dla miasta/gminy
z aktywnej, rzeczywistej współpracy władz lokalnych
ze środowiskiem osób starszych zwłaszcza w zakresie
utworzonej rady seniorów.
Zwiększenie poziomu współuczestnictwa osób starszych w życiu publicznym w kontekście postępujących
procesów starzenia się społeczeństwa należy uznać za
jedno z istotnych wyzwań stojących przed Państwem
jak również organizacjami pozarządowymi. Mając to na
uwadze Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń UTW –
pomimo zakończenia realizacji projektu – zamierza kontynuować wsparcie liderów UTW w tym zakresie m.in.
w ramach innych realizowanych przedsięwzięć.
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ABC FINANSÓW SENIORA
w pytaniach i odpowiedziach

Opracowanie: Wojciech Nalepa, radca prawny, pełnomocnik Zarządu Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW

Co to jest odwrócony kredyt hipoteczny?
Odwrócony kredyt hipoteczny (inaczej odwrócona hipoteka, reverse mortgage) to nowy produkt finansowy
wprowadzony w Polsce ustawą z 23 października 2014 r.
o odwróconym kredycie hipotecznym (dalej ustawą).
Istotą tego typu umowy zgodnie z przepisem art. 4 ustawy jest zobowiązanie się BANKU do oddania w dyspozycję kredytobiorcy na czas nieoznaczony określoną sumę
środków pieniężnych, których spłata nastąpi po śmierci
kredytobiorcy. Natomiast kredytobiorca zobowiązuje
się do ustanowienia zabezpieczenia spłaty pożyczonej
kwoty wraz z należnymi odsetkami oraz innymi kosztami – zabezpieczenie to następuje poprzez ustanowienie
ograniczonego prawa rzeczowego, jakim jest hipoteka
na nieruchomości, której kredytobiorca jest właścicielem lub, do której przysługuje mu spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu (prawo użytkowania wieczystego)
albo ujawnienie w księdze wieczystej roszczenia banku
o przeniesienie własności nieruchomości lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu (prawa użytkowania wieczystego).
Zawierając umowę odwróconego kredytu hipotecznego klient pozostaje właścicielem nieruchomości
przez cały czas trwania umowy i może z niej korzystać – własność nieruchomości może przejść na bank
co do zasady dopiero rok po śmierci kredytobiorcy.

Co to jest renta dożywotnia?
Renta dożywotnia (inaczej renta hipoteczna) jest to produkt finansowy dla osób starszych, które są właścicielami domu lub mieszkania – w odbiorze społecznym często jest mylony z odwróconym kredytem hipotecznym.
W ramach renty dożywotniej senior, będący właścicielem nieruchomości, otrzymuje świadczenie pieniężne,
zachowując prawo dożywotniego zamieszkiwania w tej
nieruchomości w zamian za przeniesienie własności
nieruchomości na rzecz instytucji finansowej. W odróżnieniu od umowy odwróconego kredytu hipotecznego przy rencie dożywotniej własność nieruchomości
senior traci już w momencie podpisania stosownej
umowy. Umowa renty dożywotniej jest tzw. umową nie-

nazwaną – jej konstrukcja opiera się na przepisach dotyczących umów dożywocia i renty zawartych w ustawie
z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. Brak ustawowych, jasnych zasad zawierania tego typu kontraktów
powoduje, iż istnieje stosunkowo duże ryzyko natrafienia na nieuczciwy podmiot oferujący takie produkty.
W chwili obecnej trwają prace nad ustawą o dożywotnim świadczeniu pieniężnym w zamian za przeniesienie
własności nieruchomości, trudno jednak przewidzieć
kiedy akt ten zostanie przyjęty.
Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności w umowie
renty dożywotniej (akcie notarialnym) senior koniecznie musi zadbać o jednoznaczne zapisy gwarantujące
mu prawo dożywotniej służebności mieszkania lub
prawo dożywotniego użytkowania nieruchomości.
Należy dopilnować, by w/w przysługujące seniorowi
prawo zostało ujawnione w księdze wieczystej nieruchomości będącej przedmiotem takiej umowy. Celem
zabezpieczenia się przed ewentualnością niewypłacania
świadczeń przez instytucję finansową albo wypłacania
ich w mniejszej wysokości, w akcie notarialnym powinien znaleźć się również zapis o ustanowieniu na rzecz
seniora (tej osoby, która przenosi własność nieruchomości na rzecz instytucji finansowej zawierając umowę renty
dożywotniej) hipoteki na nieruchomości stanowiącej
przedmiot umowy, na sumę co najmniej 100% jej wartości rynkowej. Na okoliczność braku płatności ze strony instytucji finansowej warto także zadbać, by w akcie
notarialnym znalazło się oświadczenie o poddaniu się
egzekucji przez tę instytucję w trybie art. 777 § 1 pkt. 4
ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego.

Jakie podmioty mogą oferować odwrócony
kredyt hipoteczny?
Odwrócony kredyt hipoteczny może być oferowany
wyłącznie przez następujące podmioty: bank, oddział
banku zagranicznego, oddział instytucji kredytowej,
instytucję kredytową prowadzącą działalność transgraniczną. Są to podmioty podlegające daleko idącej
kontroli i nadzorowi państwowemu w związku z czym
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ryzyko np. niewypłacalności podmiotu jest zminimalizowane. Warto zapamiętać, że umowa zawarta z podmiotem niebędącym bankiem nie będzie umową
odwróconego kredytu hipotecznego i osoba, która
ją zawrze, nie będzie mogła korzystać z ochrony zawartej w przepisach ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym. Obecnie na rynku polskim żaden

z w/w podmiotów nie oferuje odwróconego kredytu
hipotecznego. W tym kontekście należy podkreślić, iż
na rynku produktów finansowych znajduje się natomiast oferta renty dożywotniej. Jest to jednak umowa, której nie znajdziemy w żadnym banku – oferują
ją różnego rodzaju instytucje niebankowe.

Walne Zebranie Ogólnopolskiej
Federacji Stowarzyszeń UTW
Absolutorium dla Zarządu i plany na przyszłość
Opracowanie: Paulina Podwika

11 czerwca 2015 r. w Hotelu SORAY Kraków – Wieliczka odbyło się Walne Zebranie
Sprawozdawcze Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego
Wieku, w którym udział wzięli przedstawiciele członków zwyczajnych oraz wspierających Federacji.
Podczas Zebrania Wiesława Borczyk – prezes Zarządu
przedstawiła działalność statutową Federacji w 2014 r.
Poinformowała, iż na 31 grudnia 2014 r. Federacja liczyła 25. członków zwyczajnych oraz dwóch członków
wspierających. W roku 2014 w poczet członków zwyczajnych zostały przyjęte następujące uniwersytety:
Stowarzyszenie Przemkowski Uniwersytet Trzeciego Wieku (4 września 2014 r.) oraz Stowarzyszenie
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kędzierzynie-Koźlu
(4 września 2014 r.).
Ponadto Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń UTW
w roku 2014 zawarła porozumienia o partnerstwie
z następującymi organizacjami/instytucjami: Małopolskim Partnerstwem na Rzecz Kształcenia Ustawicznego, Krajowym Instytutem Gospodarki Senioralnej, Uniwersytetem Trzeciego Wieku Politechniki Krakowskiej
w Centrum Pedagogiki i Psychologii, Jagiellońskim
Uniwersytetem Trzeciego Wieku, Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Uniwersytetem
Trzeciego Wieku Politechniki Łódzkiej, Uniwersytetem
Trzeciego Wieku w Uniwersytecie Śląskim oraz Uni-

wersytetem Trzeciego Wieku w Rzeszowie przy Uniwersytecie Rzeszowskim.
W roku 2014 Zarząd Federacji podejmował tematy
i problemy dotyczące kształcenia ustawicznego osób
starszych i sytuacji UTW oraz przygotowywał projekty
ofert na realizacje zadań publicznych. Prezes i członkowie Zarządu uczestniczyli także w licznych spotkaniach
i konferencjach organizowanych przez Sejm i ministerstwa, a także inne organizacje.
Federacja była również współorganizatorem – wraz
z Sądeckim UTW – szóstego Forum III Wieku – międzynarodowej konferencji towarzyszącej XXIV Forum Ekonomicznemu w Krynicy-Zdroju, w której udział wzięli
m.in. minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz, a także Igor Radziewicz-Winnicki – podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, Mieczysław
Augustyn – przewodniczący Senackiej Komisji Rodziny,
Polityki Senioralnej i Społecznej, prof. dr hab. Bolesław
Smoliński – przewodniczący Rady Polityki Senioralnej,
Maciej Kucharczyk – dyrektor zarządzający AGE Platform Europe, prof. dr ha. Tomasz Grodzicki Krajowy
Konsultant ds. Geriatrii, dr hab. Piotr Szukalski ekspert
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Walne Zebranie Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW, fot. Zofia Mółka

z Uniwersytetu Łódzkiego, Barbara Imiołczyk, główny
koordynator ds. Komisji Ekspertów i Rad Społecznych
w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich.
Federacja była także organizatorem regionalnych Forów UTW: Śląskiego Forum UTW w Świętochłowicach
11 kwietnia 2014 r. oraz IV Małopolskiego Forum UTW
5 września 2014 r.
W roku 2014 Federacja opracowała także stanowiska
dotyczące polityki senioralnej w następujących sprawach: poparcia dla tworzenia rad seniorów we wszystkich gminnych wspólnotach samorządowych; poparcia
programu Centrum Senior Wigor, przedstawionego
przez ministra pracy i polityki społecznej Władysława
Kosiniaka-Kamysza; poparcia Apelu Nr 28/14 Sejmiku
Województwa Małopolskiego z 25 sierpnia 2014 r. o zapewnienie możliwości leczenia geriatrycznego; udzielenia poparcia Akademii Trzeciego Wieku w Olsztynie
w zakresie współpracy z polskimi Uniwersytetami Trzeciego Wieku zza wschodniej granicy, a także wystąpienia do przewodniczącego Międzyparlamentarnej Grupy
ds. Seniorów w Parlamencie Europejskim w sprawie
podjęcia systemowych działań w obszarze tworzenia
warunków sprzyjających rozwojowi edukacji i aktywności osób starszych w krajach Unii Europejskiej, a szczególnie w krajach Europy Środkowo-Wschodniej oraz
podjęcia działań zmierzających do utworzenia stałej
Komisji ds. Senioralnych w Parlamencie Europejskim,
oraz w sprawie nawiązania ścisłej współpracy z AGE
Platforma Europa w celu upowszechnienia problema-

tyki starzejącego się społeczeństwa w Unii Europejskiej
i wymiany „dobrych praktyk” pomiędzy krajami członkowskimi i organizacjami pozarządowymi.
Ponadto dzięki inicjatywie Ogólnopolskiej Federacji
Stowarzyszeń UTW Zarząd Województwa Małopolskiego „mając na uwadze konieczność wzmacniania pozycji
małopolskich seniorów w życiu społecznym, jak również
doceniając doświadczenie i potencjał tej grupy społecznej, stwarzając tym samym warunki do realizacji potrzeb
i poprawy jakości życia małopolskich seniorów oraz realizacji wspólnych przedsięwzięć” powołał w dniu 31 grudnia 2013 r. Małopolską Radę ds. Polityki Senioralnej.
Walne Zebranie jednogłośnie przyjęło sprawozdanie
merytoryczne i finansowe za rok 2014 oraz udzieliło absolutorium Zarządowi Federacji z czynności wykonywanych w roku 2014.
Podczas Zebrania dyskutowano także nad dalszymi kierunkami działania Federacji w roku 2015. Za najważniejsze uznano m.in. rzecznictwo interesów osób starszych
na szczeblu regionalnym i centralnym, podejmowanie
starań w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych
na realizację działań statutowych Federacji, organizację
Forum III Wieku na Forum Ekonomicznym w Krynicy
Zdrój we wrześniu 2015 r., wydawanie Ogólnopolskiego Biuletynu UTW, kontynuowanie działalności Punktu
informacyjno-doradczego dla UTW oraz kontynuację
profesjonalizacji i certyfikacji UTW w kraju.
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Zmiany
w Zarządzie
Federacji
Nowy sekretarz
Opracowanie: Paulina Podwika

11 czerwca 2015 r. Zarząd Federacji UTW
podjął decyzję o dokooptowaniu Teresy
Gremby do swego składu oraz powierzył
jej funkcję sekretarza. Zastąpiła ona Lucjana Jędrzejewskiego, który sprawował
tę funkcję przez 8 lat. Teresa Gremba jest
przedstawicielką Świętokrzyskiego UTW
– zastępcą prezesa Zarządu ŚUTW.
Zarząd Federacji na łamach niniejszego Biuletynu
serdecznie dziękuje Lucjanowi Jędrzejewskiemu za
bezinteresowną pracę na rzecz Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW. Dzięki Pana osobistemu zaangażowaniu oraz wykorzystaniu wiedzy i życiowego
doświadczenia został zbudowany autorytet Federacji
jako znaczącego partnera dla władz rządowych, samorządowych oraz administracji publicznej. Dziękujemy
także za włączenie się w budowanie trwałych więzi horyzontalnych pomiędzy polskimi seniorami a osobami
starszymi mieszkającymi za granicą, a w szczególności
za granicą wschodnią.

Zachęcamy do odwiedzenia
strony internetowej
Świętokrzyskiego UTW
www.sutw-kielce.pl

Złote warsztaty
Sądecki Uniwersytet Trzeciego
Wieku w „Złotej Księdze Dobrych
Praktyk na Rzecz Społecznego
Uczestnictwa Osób Starszych”
Opracowanie: Paulina Podwika

W Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich
odbyła się w kwietniu uroczystość podsumowująca pierwszą edycję projektu
„Złota Księga Dobrych Praktyk na Rzecz
Społecznego Uczestnictwa Osób Starszych”, którego organizatorem jest Komisja ds. Osób Starszych działająca przy
RPO. Podczas spotkania prof. Irena Lipowicz wręczyła dyplomy przedstawicielom 24 organizacji i instytucji wyróżnionym wpisem do Złotej Księgi.
Celem przedsięwzięcia jest wypromowanie szczególnie
wartościowych inicjatyw na rzecz seniorów dotyczących
m.in. wydłużania aktywności osób starszych, integracji
międzypokoleniowej, tworzenia przyjaznej seniorom
przestrzeni publicznej, wspierania usług umożliwiających zaspokajanie potrzeb osób starszych wymagających opieki w ich mieszkaniach. Do Złotej Księgi zgłoszono ponad 100 projektów zrealizowanych m.in. przez
organizacje społeczne, pracodawców, instytucje publiczne i jednostki samorządu terytorialnego.
Sądecki UTW został wyróżniony wpisem do Złotej Księgi za organizację „Warsztatów komputerowych dla Słuchaczy Sądeckiego UTW”, w czasie których uczestnicy
nabyli umiejętności w zakresie nowoczesnych technologii, w partnerstwie z Zakładem Informatyki w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu.
Dyplom honorowy oraz Złotą Księgę odebrała w imieniu
Stowarzyszenia Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku
Wiesława Borczyk, Prezes Zarządu.
Pełny wykaz wyróżnionych organizacji znajduje się na
stronie www.zlotaksiega.rpo.gov.pl
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Ogólnopolska konferencja pt. „Rady dla seniorów” w Wieliczce, fot. Zofia Mółka

Ogólnopolska konferencja
pt. „Rady dla seniorów”
Uczestnictwo osób starszych w życiu publicznym – stan obecny
i wyzwania na przyszłość
Opracowanie: Daniel Jachimowicz, Pełnomocnik Zarządu Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW

12 czerwca 2015 r. w Hotelu SORAY w Wieliczce odbyła się ogólnopolska konferencja pt. „Rady
dla seniorów. Uczestnictwo osób starszych w życiu publicznym – stan obecny i wyzwania na przyszłość” zorganizowana przez Ogólnopolską Federację Stowarzyszeń UTW w ramach projektu „Rady
dla seniorów” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Patronat honorowy nad tym przedsięwzięciem objął Władysław Kosiniak-Kamysz
– minister pracy i polityki społecznej, prof. dr hab. Irena Lipowicz – Rzecznik Praw Obywatelskich
oraz Marek Sowa – marszałek województwa małopolskiego.
W konferencji wzięło udział blisko 100 osób, w tym m.in.
liderzy uniwersytetów trzeciego wieku oraz innych organizacji seniorskich, przewodniczący i członkowie
działających lokalnie gminnych/miejskich rad seniorów,
a także eksperci zajmujący się na co dzień problematyką partycypacji obywatelskiej. Gościem specjalnym była
Małgorzata Marcińska – wiceminister pracy i polityki

społecznej, która w swoim wystąpieniu przedstawiła
najważniejsze dotychczasowe działania rządu podejmowane w obszarze szeroko rozumianej polityki senioralnej oraz główne zamierzenia w tym zakresie na kolejne lata. W części merytorycznej konferencji uczestnicy
mieli okazję zapoznać się m.in. z rezultatami projektu
„Rady dla seniorów” oraz wnioskami i rekomendacjami
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Ogólnopolska konferencja pt. „Rady dla seniorów” w Wieliczce, fot. Zofia Mółka

płynącymi z jego realizacji, przedstawionymi przez koordynatora projektu Daniela Jachimowicza, a także zaletami partycypacji publicznej online, które przedstawiła
Anna Siemek-Filuś, dyrektor ds. Innowacji i Rozwoju,
członek Zarządu Stowarzyszenia „Miasta w Internecie”,
jak również różnymi modelami pracy z osobami starszymi w kontekście ich aktywnego włączenia do współdecydowania o sprawach istotnych dla społeczności lokalnej, które zostały zaprezentowane przez Marię Klaman
z Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę”. Informację o zasadach korzystania z elektronicznej platformy na rzecz
uczenia się dorosłych w Europie EPALE przedstawiła
zebranym Mariola Pękala–Piekarska, ambasador Platformy EPALE, wiceprezes Fundacji Europejski Instytut
Rozwoju Obywatelskiego z Nowego Sącza.
W ramach zaplanowanej w programie dyskusji uczestnicy w licznych wypowiedziach odnosili się do wiodącego tematu spotkania, dzieląc się własnymi doświadczeniami i spostrzeżeniami w tym obszarze. Ważną częścią
konferencji było przedstawienie przykładów dobrych
praktyk w zakresie partycypacji publicznej osób starszych, których coraz więcej można spotkać w naszym
kraju. O doświadczeniach związanych z tworzeniem
i pierwszymi miesiącami pracy Rady Krakowskich Seniorów opowiedzieli Antoni Wiatr – przewodniczący
Rady oraz Barbara Szafraniec – wiceprzewodnicząca

tego ciała. Beata Śliwińska – wiceprezes Stowarzyszenia
Rabczański Uniwersytet Trzeciego Wieku – zaprezentowała zebranym doświadczenia związane z budowaniem partnerskich relacji z władzami samorządowymi
Rabki-Zdroju, które pozwoliły w szczególności doprowadzić do utworzenia lokalnej rady seniorów, powołania przez burmistrza pełnomocnika ds. Młodzieży,
Osób Starszych i Osób Niepełnosprawnych, jak również
silnego zaangażowania samorządu lokalnego w organizowaną przez UTW od dwóch lat Ogólnopolską Zimową
Senioriadę na Podhalu. Interesująca była także prezentacja przedstawiona przez Marię Zagrajczuk, prezesa
Stowarzyszenia Miłośników Wsi Ropa, która podzieliła
się ze słuchaczami własnymi doświadczeniami w aktywizowaniu seniorów i budowaniu relacji z samorządem
w stosunkowo niewielkiej, typowej gminie wiejskiej
Ropa (powiat gorlicki).
Uczestnicy konferencji, zarówno w swoich wypowiedziach, jak również końcowych ankietach ewaluacyjnych, wysoko ocenili sam pomysł zorganizowania konferencji poświęconej szeroko rozumianemu zagadnieniu
partycypacji obywatelskiej oraz sygnalizowali konieczność kontynuowania tego typu spotkań ze względu na
dużą wagę problematyki włączania osób starszych do
aktywnego zaangażowania się w sprawy społeczności
lokalnej.
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Być blisko problemów
Ze Stanisławem Brzozowskim, Rzecznikiem Praw Osób Starszych Województwa Warmińsko-Mazurskiego rozmawia Wiesława Borczyk.
Od kiedy działa społeczny Rzecznik Praw Osób Starszych Województwa Warmińsko-Mazurskiego; jaka
jest jego rola i zadania?
– Zostałem powołany z początkiem 2010 roku i działam
przy Federacji Organizacji Socjalnych FOS-a w Olsztynie, skupiającej kilkadziesiąt organizacji pozarządowych, zajmujących się m.in. sprawami osób starszych,
np. uniwersytetami trzeciego wieku, ale także opieką
paliatywną, wolontariatem, animacją społeczną, doradztwem zawodowym. FOS-a brała udział w tworzeniu wojewódzkiego programu na rzecz seniorów na lata
2009-2013 „Spokojna i bezpieczna jesień życia na Warmii i Mazurach”. Moja funkcja jest związana z realizacją
tego programu, który został przedłużony obecnie na
lata 2014-2020 i przyjęty przez władze województwa,
ma status prawa lokalnego i daje mi formalne umocowanie. Zawsze jednak podkreślam, że działam w zasadzie społecznie, nie jestem urzędnikiem marszałka czy
wojewody. Warto dodać, że mam dwóch równorzędnych
zastępców, którzy pełnią dyżury i interweniują na rzecz
seniorów w Elblągu i – od niedawna – także w Ełku.

Z jakimi problemami zwracają się do Rzecznika
Praw Osób Starszych zainteresowani uzyskaniem
pomocy ewentualnie wsparcia?
– To są w dużej mierze sprawy dotyczące ochrony zdrowia: interweniowałem np. w sprawie wieloletnich w naszym regionie kolejek osób zakwalifikowanych na operację zaćmy. Sporo problemów stwarza też seniorom
dostęp do opieki społecznej, korzystania z rehabilitacji,
czy – w najtrudniejszych przypadkach – sprawy pobytu w domu pomocy społecznej. Zdarzają się też sprawy
czysto rodzinne: spadków, dożywocia itd. Zawsze podkreślam, że nie jestem urzędnikiem i nie mam mocy
podejmowania czy zmian decyzji administracyjnych.
Interwencje służą zwróceniu uwagi na dany problem,
także jako ostrzeżenie. Opisuję takie przypadki w wydawanym przez FOS-ę bezpłatnym magazynie środowisk
seniorskich „Generacja”.
Jakie są konkretne efekty interwencji Rzecznika?
– Na przykład w ostatnich miesiącach miałem wiele
zgłoszeń ze strony osób, które poczuły się wykorzysta-

ne przez firmy oferujące ratalną sprzedaż (np. sprzętu
rehabilitacyjnego, przez pracowników chodzących „po
mieszkaniach”). Piszę do tych firm, zwracając uwagę na
nieuczciwe praktyki, powiadamiam instytucje zajmujące się ochroną konsumentów. Oferuję także pomoc
prawną, gdy nachalny, utrudniający seniorowi wycofanie się z umowy sprzedawca, straszy sądem. Liczy się
także wsparcie, bo wiele osób woli płacić niż narażać się
na wielomiesięczne przepychanki prawne, pisma i telefony z pogróżkami itp.

W Deklaracji końcowej II Kongresu Uniwersytetów
Trzeciego Wieku, z 30 marca 2015 r., zostały sformułowane propozycje priorytetowych działań Obywatelskiego Parlamentu Seniorów (OPS). Tekst Deklaracji dostępny jest na stronie: www.federacjautw.
pl. Co Pan sądzi o inicjatywie utworzenia OPS, o którym już od pewnego czasu dyskutuje środowisko seniorów?
– To jest bardzo dobra inicjatywa, pod warunkiem, że
uwzględni udział całego środowiska seniorskiego. Głos
Uniwersytetów Trzeciego Wieku, które są jego elitą, jest
słyszalny zarówno w środowiskach lokalnych, jak i na
forum krajowym. Gorzej z innym np. emerytami licznych grup zawodowych.
Czy współpracuje Pan z gminnymi radami seniorów
w województwie warmińsko- mazurskim ?
– Bardzo chętnie. Kłopot w tym, że w naszym województwie powstały dotąd zaledwie trzy takie rady: w Działdowie, Elblągu i Olsztynie (jeszcze w trakcie formowania). Jeżdżąc na spotkania, mając wykłady np. w UTW
w licznych miastach regionu, gorąco namawiam na
tworzenie rad seniorów. Obserwuję jednak – to zresztą
problem całego kraju – opór samorządów. Obawiają się
one chyba jakiejś konkurencji, a jeśli nawet zgadzają się
na powstanie rady seniorów, starają się ją kontrolować,
pisząc np. statut. To jakieś nieporozumienie, bo rady seniorów mają być przecież jedynie głosem doradczym.
Rozsądna władza z dobrych rad korzysta, nieufność zaś
może zabić każdą inicjatywę.
Dziękuję za rozmowę.
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Z medalami na piersiach
Premier Ewa Kopacz w Gliwickim Uniwersytecie Trzeciego Wieku
Opracowanie: Krystyna Jurczewska-Płońska, Prezes Gliwickiego UTW

21 maja premier Ewa Kopacz w czasie wizyty w Gliwicach, w związku z jubileuszem 70-lecia powstania Politechniki Śląskiej, spotkała się ze słuchaczami Gliwickiego UTW oraz przedstawicielami
innych śląskich UTW i organizacji seniorskich.
Spotkanie z seniorami, którego gospodynią była Krystyna Jurczewska-Płońska, prezes UTW w Gliwicach i wiceprezes zarządu Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń
UTW, odbyło się na terenie kompleksu Nowe Gliwice.
Premier Kopacz poinformowała o działaniach rządu na
rzecz osób starszych oraz o przygotowaniach do utworzenia Obywatelskiego Parlamentu Seniorów. Prezes
Gliwickiego UTW podziękowała za rządowy program na
rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych, realizowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, dzięki
któremu rozwinęła się działalność wielu UTW i organizacji seniorskich.
Uniwersytety Trzeciego Wieku świętują w tym roku
40-lecie działalności w Polsce. UTW w Gliwicach powstał w 2003 r. Z jego oferty korzysta 583 słuchaczy.
Uczelnia seniorów oferuje swoim studentom m.in. wy-

Słuchacze Gliwickiego UTW, fot. archiwum UTW w Łazach

Premier Ewa Kopacz z wizytą w Gliwicach, fot. Rafał Foit

kłady, spotkania literacko-poetyckie, wycieczki, wyjazdy
edukacyjno-zdrowotne oraz zajęcia w sekcjach (m.in.
artystycznej, sportowej, profilaktyki zdrowia). Prezes
UTW w swoim wystąpieniu zaproponowała, aby rząd
rozważył również utworzenie rządowego programu dla
seniorów w zakresie profilaktyki zdrowia i rehabilitacji.
Na pamiątkę spotkania Prezes UTW wręczyła premier
Ewie Kopacz publikację wydaną z okazji X-lecia Gliwickiego UTW.
Premier Kopacz podziękowała za aktywność UTW, pochwaliła działania osób starszych, które niejednokrotnie, pomimo zaawansowanego wieku, angażują się
w promowanie aktywności wśród swoich rówieśników.
Zapewniła również, że jeśli będzie jej dane być premierem polskiego rządu w kolejnej kadencji, to nadal
aktywnie będzie wspierać działalność Uniwersytetów
Trzeciego Wieku.
Premier gratulowała słuchaczom Gliwickiego UTW –
uczestnikom Ogólnopolskiej Olimpiady Sportowej UTW
w Łazach, którzy w czerwonych koszulkach, ze zdobytymi medalami na piersiach, byli wspaniałym przykładem
aktywności osób 60+.
Ponad godzinne spotkanie upłynęło w serdecznej atmosferze. Zakończyło się wspólnym zdjęciem uczestników
z premier Ewą Kopacz.

II MAŁOPOLSKI KONGRES
UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU
Kraków, 6 czewrca 2015 r

FORUM III WIEKU
FORUM EKONOMICZNE
NOWY SĄCZ – KRYNICA-ZDRÓJ
Zapraszamy na Forum III Wieku konferencję towarzyszącą
XXV Forum Ekonomicznemu w Krynicy-Zdroju.
WIODĄCA TEMATYKA DEBAT I PANELI DYSKUSYJNYCH:
Partycypacja osób starszych w życiu publicznym. Demografia a gospodarka ekonomiczne wyzwania procesu starzenia się społeczeństw w Polsce i na świecie.
Srebrna gospodarka. Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR). Miasta/gminy
przyjazne starzeniu się społeczeństwa - samorząd terytorialny a zmiany demograficzne. Bezpieczeństwo seniorów jako konsumentów na rynku usług i produktów.
Szczegóły organizacyjne i merytoryczne przedsięwzięcia zawarte są
w Programie Konferencji, Regulaminach uczestnictwa oraz formularzach
zgłoszeniowych dostępnych na stronie www.forumtrzeciegowieku.pl
Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest przesłanie do Biura Forum
III Wieku w Nowym Sączu formularza zgłoszeniowego wraz ze zdjęciem
w formie elektronicznej na adres: federacjautw@interia.eu
Ilość miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.
Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej:
www.forumtrzeciegowieku.pl oraz pod nr tel.: (18) 443-57-08
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