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Szanowni Państwo,
w tym roku program XI FORUM III WIEKU koncentrował się na następujących tematach: polityka senioralna;
ochrona zdrowia; prawa osób starszych; bezpieczeństwo
seniorów; dostępność do kultury, edukacji, aktywności
fizycznej, turystyki; społeczeństwo obywatelskie – partycypacja osób starszych w życiu publicznym i społecznym;
nowoczesne technologie, w tym innowacje społeczne wg.
potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych; „srebrna gospodarka” – nowoczesny rynek usług i produktów; społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR); współpraca krajowa
i międzynarodowa osób starszych, Uniwersytetów Trzeciego Wieku oraz organizacji senioralnych.
Organizatorami XI FORUM III WIEKU było Stowarzyszenie
Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku wraz z Ogólnopolską
Federacją Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku
oraz Fundacją Europejski Instytut Rozwoju Obywatelskiego, we współpracy z wieloma Partnerami, a całość działań
FORUM koordynowała Małgorzata Borczyk, czuwając nad
realizacją bogatego w wydarzenia, 4-dniowego programu.
XI FORUM stworzyło możliwość nawiązania kontaktu
z liderami: Uniwersytetów Trzeciego Wieku, organizacji
seniorskich, miejskich/gminnych Rad Seniorów i inicjatyw
senioralnych. Dostarczyło aktualnej wiedzy oraz know-how
z wielu interesujących i przydatnych w życiu zawodowym
i społecznym obszarów. Zainspirowało do kreowania nowatorskich pomysłów. Dostarczyło informacji o nowych projektach prosenioralnych – krajowych i międzynarodowych.
W czasie XI FORUM jego uczestnicy mogli nawiązać bezpośrednie relacje z ciekawymi ludźmi – moderatorami, panelistami oraz gośćmi specjalnymi, z kraju i zagranicy, co
może zaowocować w przyszłości wspólnymi inicjatywami.
Była to niepowtarzalna okazja do wypracowania propozycji rozwiązań dla godnego, zdrowego i satysfakcjonującego życia, obecnych i przyszłych pokoleń seniorów.
Wydarzeniami towarzyszącymi XI FORUM III WIEKU były:
• Polsko-Niemieckie Seminarium „Starzenie się w zdrowiu”, obejmujące wymianę doświadczeń oraz planowanie
wspólnych przedsięwzięć z udziałem przedstawicieli polskich i niemieckich organizacji senioralnych. Podkreślono
kluczowe znaczenie promocji zdrowia, uwzględniającej
zmiany demograficzne oraz rolę uczenia się przez całe życie i edukacji w wieku starszym jako jedno z kluczowych
zadań w profilaktyce zdrowotnej.
• Terenowe warsztaty „ABC Nordic Walking”, w czasie których przeprowadzono instruktaż oraz marsz nordic walking. Uczestnicy zdobyli wiedzę i praktyczne umiejętności
w zakresie najszybciej rozwijającej się formy rekreacji
wśród osób dojrzałych i starszych – nordic walking.
W dniu zakończenia XI FORUM III WIEKU uczestnicy podsumowali jego przebieg, zgłaszając wnioski i postulaty,
a w szczególności odnieśli się pozytywnie do projektu Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW „Polskie Forum
Seniorów”.
O tym wszystkim można przeczytać w niniejszym Biuletynie. Życzymy przyjemnej lektury!
Wiesława Borczyk
Redaktor Naczelny
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Otwarcie XI Forum III Wieku
Polskie Forum Seniorów
– Razem Możemy Więcej
Nowy Sącz, 4 września 2019 r.
W środę 4 września br. odbyło się w Nowym Sączu uroczyste otwarcie XI Forum III
Wieku z udziałem 200 liderów Uniwersytetów Trzeciego Wieku z kraju i polskich
Uniwersytetów Trzeciego Wieku z zagranicy oraz liderów pozarządowych organizacji senioralnych, przedstawicieli miejskich i gminnych rad seniorów, a także reprezentantów inicjatyw senioralnych w środowiskach lokalnych. W Forum III Wieku
brało udział także 50 moderatorów i panelistów – polityków, ekspertów, ludzi nauki,
przedstawicieli biznesu i NGO oraz mediów.
Otwarcia Forum dokonała inicjatorka tego przedsięwzięcia Wiesława Borczyk, Prezes Zarządu Sądeckiego UTW oraz Prezes Zarządu
Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW. Serdecznie przywitała
wszystkich uczestników i gości Forum. Gościem honorowym Forum
III Wieku był minister Stanisław
Szwed, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. Patronat honorowy
nad Forum III Wieku objęli: Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Rzecznik Praw Obywatelskich.
Głównym Partnerem Forum III
Wieku od wielu lat jest Województwo Małopolskie. Władze Województwa reprezentowali na Forum:
Marta Malec-Lech, Członek Zarządu Województwa Małopolskiego,
Przewodnicząca Małopolskiej Rady
ds. Polityki Senioralnej oraz radni Województwa: Urszula Nowogórska, Marta Mordarska i Patryk
Wicher. W imieniu Wojewody Małopolskiego wystąpił Jacek Kowalczyk, Pełnomocnik Wojewody Małopolskiego ds. Seniorów, Dyrektor

Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Krakowie. Obecni byli również:
Wioletta Wilimska, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, posłowie An-

drzej Czerwiński oraz Władysław
Kosiniak-Kamysz, b. Minister Pracy i Polityki Społecznej, który siedem lat temu zaczął wcielać w życie
postulaty środowisk senioralnych
w Polsce.

Wiesława Borczyk, Prezes Zarządu Sądeckiego UTW oraz Prezes Zarządu Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń
UTW podczas uroczystego otwarcia XI Forum III Wieku, fot. W. Szwenik
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Władze lokalne reprezentowali
przedstawiciele Starosty Nowosądeckiego oraz Prezydenta Miasta
Nowego Sącza. Wśród gości Forum
byli obecni również samorządowcy,
przedstawiciele nauki, organizacji
pozarządowych, biznesu i mediów.
Przybyli także goście zagraniczni,
przedstawiciele organizacji senioralnych z Belgii, Białorusi, Niemiec
i Luksemburga.
Już po raz jedenasty Forum III
Wieku – w ramach Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju – było
wyjątkowym wydarzeniem dla
środowisk seniorskich. Zmiany demograficzne zachodzące obecnie
w większości krajów europejskich
sprawiają, że to właśnie seniorzy
będą stanowili w najbliższych latach szczególnie ważną grupę, dla
polityki, gospodarki i społeczeństwa. Podczas Forum III Wieku
zmiany demograficzne postrzegane są nie jako zagrożenie, ale jako
szansa dla rozwoju ekonomicznego
i społecznego.
W ponad 38-milionowej populacji
mieszkańców Polski liczba seniorów w wieku 60+ przekracza 9-milionów osób i ma tendencję rosnącą. Prognozuje się, że do roku 2050
osoby powyżej 60. roku życia będą
stanowiły ok. 40 procent polskiego
społeczeństwa. W Europie proces
starzenia następuje szybciej niż na
innych kontynentach. Dlatego też,
w 2050 roku, co trzeci Europejczyk
będzie miał skończone 60 lat. Corocznie na początku września Forum III Wieku jest miejscem debat,
dyskusji, warsztatów oraz platformą wymiany krajowych i międzynarodowych doświadczeń z udziałem ponad 250 uczestników i gości.
Po powitaniu uczestników i gości Wiesława Borczyk krótko zarysowała jedenastoletnią historię
Forum III Wieku, konferencji towarzyszącej Forum Ekonomicznemu w Krynicy-Zdroju. Podkreśliła
ważność spotkań i debat na Forum jako istotnego elementu „uczenia się przez całe życie”, możliwo-

Uroczyste otwarcie XI Forum III Wieku, fot. Archiwum OFSUTW

ści wymiany doświadczeń, wiedzy
i tworzenia wspólnych standardów
z innymi europejskimi państwami.
Zaznaczyła, iż konsolidacja uniwersytetów, współdziałanie z innymi organizacjami pozarządowymi
stanowić mogą siłę seniorów, mającą wpływ na decyzje władz w działaniach ukierunkowanych na starsze pokolenie.
Następnie głos zabierali goście.
W sposób syntetyczny przedstawili oni działania władz państwowych na rzecz seniorów – Minister
Stanisław Szwed oraz Pełnomocnik Wojewody Jacek Kowalczyk,
władz samorządowych – Członek
Zarządu Województwa Małopolskiego Marta Malec-Lech. Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił
ogromną rolę, jaką mają „osoby
w dostojnym wieku” w życiu społeczeństwa i za co należy je doceniać i szanować oraz przypomniał
ogromne zaangażowanie Wiesławy Borczyk w tworzenie polityki
senioralnej. Przypomniał też o obywatelskim projekcie „emerytury
bez podatku”. Poseł Andrzej Czerwiński wyznając zasadę „w zdrowym ciele – zdrowy duch”, życzył

wszystkim dużo zdrowia i aktywności fizycznej.
Merytoryczne wystąpienia w pierwszym dniu Forum dotyczyły:
−− uniwersytetów trzeciego wieku;
pracownicy Ośrodka Statystyki, Edukacji i Kapitału Ludzkiego
w Głównym Urzędzie Statystycznym w Gdańsku – Katarzyna
Adamska i Łukasz Brzezicki –
zaprezentowali wyniki badań
statystycznych uniwersytetów
trzeciego wieku. Badania prowadzone są co trzy lata. Pierwsze
dotyczyło okresu 2013/2014,
zaś kolejne roku 2017/2018.
Badania statystyczne obejmują wiele czynników charakteryzujących uniwersytety, w tym
m.in. formy organizacyjno-prawnej, liczebności uczestników, ich
struktury wiekowej, rodzajów
zajęć, finansowania itd. Wyniki
badania z roku 2013/2014 oraz
za 2017/2018 są opublikowane
na stronie GUS,
−− edukacji w wieku późnej dorosłości; bardzo interesująco mówiła o tym zagadnieniu dr hab.
Dorota Gierszewski z Zakła-
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du Pedagogiki Społecznej i Andragogiki, Instytut Pedagogiki
w Uniwersytecie Jagiellońskim.
Wyniki badań wskazują, iż UTW
stały się centrum życia społeczności lokalnych, zwłaszcza w małych miejscowościach. Jednakże są niedoskonałości, które nie
sprzyjają edukacji osób w wieku
późnej dorosłości, a mianowicie:
brak lokalnych polityk senioralnych, brak stabilnego systemu finansowania UTW zapewniającego ciągłość ich działalności, brak
odpowiednich kadr do edukacji
osób starszych,
−− dostępu do podstawowych usług
dla seniorów; gość specjalny Forum III Wieku Krzysztof Balon,
reprezentujący Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny
w Brukseli mówił o wyzwaniach
dla polityki europejskiej i niezbędnej sprawiedliwości społecznej w odniesieniu do seniorów,
−− inicjatywy Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku pod nazwą
„Polskie Forum Seniorów ”; projekt ten przedstawił Daniel Jachimowicz, Pełnomocnik Zarządu
Debata „Razem możemy więcej”, fot. K. Kaczmarek

Uczestnicy debaty „Razem możemy więcej”, fot. K. Kaczmarek

Federacji, Wiceprezes Zarządu
SUTW. Polskie Forum Seniorów
ma na celu włączenie organizacji pozarządowych działających
na rzecz seniorów do wspólnych
z UTW działań, np. opiniodawczych, a tym samym ma uczynić
głos seniorów silniejszym w sprawach ich dotyczących. Udział
w tym porozumieniu (systemie)

jest bezpłatny i daje możliwość
uczestniczenia w procesie wyrażania opinii, inicjatywach. Narzędziem do działania jest strona internetowa www.forumseniorow.
pl, do której dostęp mieć będą
sygnatariusze porozumienia.
Ostatnim punktem pierwszego dnia
XI Forum III Wieku była Debata „Razem możemy więcej”. Udział w niej
wzięli: Małgorzata Stanowska, UTW
Warszawa, Wiceprezydent AIUTA;
Barbara Szafraniec, Przewodnicząca Ogólnopolskiego Porozumienia
o Współpracy Rad Seniorów, członek Małopolskiej Rady ds. Polityki
Senioralnej; Janusz Marszałek Prezes Polskiej Unii Seniorów, Wiceprezydent Europejskiej Unii Seniorów oraz Maria Kanior, honorowy
Prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Tarnowie przy PWSZ, członek
Małopolskiej Rady ds. Polityki Senioralnej. W wystąpieniach pokreślili potrzebę wspólnego działania
organizacji i środowisk senioralnych
oraz coraz większej ich konsolidacji na rzecz starzejącego się społeczeństwa. Skala zadań w tym obszarze wzrasta i konieczne są również
nowe systemowe rozwiązania, o które wspólnie trzeba zabiegać.
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Udział w sesjach plenarnych
i panelach dyskusyjnych
XXIX Forum Ekonomicznego
Krynica-Zdrój, 5 września 2019 r.
Panel dyskusyjny XI Forum
III Wieku pn. „Seniorzy
w Europie jutra!”
W Pijalni Głównej krynickiego
uzdrowiska panel dyskusyjny „Seniorzy w Europie jutra!” moderował Mariusz Bartkowicz, Redaktor
Naczelny Radia Kraków .
Gościem specjalnym był Dirk Jarre, Prezydent Europejskiej Federacji Osób Starszych (EURAG).
Odpowiadając na pytanie: „Jak
można zamienić starzenie się społeczeństwa - bezprecedensowe
wyzwanie demograficzne, jakiego
doświadcza Europa, w szanse dla

Mariusz Bartkowicz, Redaktor Naczelny Radia Kraków,
fot. P. Droździk

wszystkich pokoleń?” stwierdził,
że najważniejszym w tym zakresie jest wsłuchanie się w głos tych,
których bezpośrednio interesują
polityki i praktyczne konsekwencje podejmowania decyzji w zakresie starzenia się czyli seniorów.
Należy również poznać opinię
wielu ważnych międzynarodowych organizacji społecznych,
reprezentujących osoby starsze
i wspierających ich potrzeby. Jak
najbardziej uzasadniony jest głos
seniorów i powinni go słuchać ci,
którzy kształtują polityki i podejmują decyzje w różnych dziedzinach dotyczących bezpośrednio
lub pośrednio życia osób starDirk Jarre, Prezydent Europejskiej Federacji Osób
Starszych (EURAG), fot. P. Droździk

szych. „Nic o nas bez nas” coraz
częściej wybrzmiewa w środowiskach seniorskich. W wypowiedzi
Dirka Jarre słychać było wyraźnie,
że osoby starsze to skarb, z którego należy korzystać!
Wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Stanisław Szwed,
odnosząc się do tego samego pytania zaznaczył, że wyzwania,
którym musimy sprostać, są jasno zdefiniowane – to zachodzące
procesy demograficzne, wydłużanie się przeciętnego trwania życia
oraz rosnący, ale wciąż niski poziom dzietności, które prowadzą do
zmian w strukturze demograficznej ludności.
Stanisław Szwed, Wiceminister Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej, fot. P. Droździk
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Dr Renate Heinsch, Członek Europejskiego Komitetu
Ekonomiczno-Społecznego, fot. P. Droździk

Poseł Małgorzata Zwiercan, Przewodnicząca
Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej, fot. P. Droździk

– Jesteśmy coraz starszym społeczeństwem. Pomimo pozytywnych zmian w zakresie dzietności
w ostatnich trzech latach, współczynnik dzietności nadal pozostaje znacznie poniżej poziomu zastępowalności pokoleń. Zaspokojenie
potrzeb osób w podeszłym wieku stanowi dla nas wyzwanie. Sta-

ramy się tak kształtować politykę
senioralną, żeby jak najwięcej tych
potrzeb i oczekiwań znalazło rozwiązanie w naszych programach.
Bardzo zależy nam na tym, żeby
osoby starsze były jak najdłużej
aktywne, żeby w żaden sposób nie
czuły się wykluczone i żeby – kiedy tego potrzebują, otoczone były

Poseł Józef Lassota,
fot. P. Droździk

Wojciech Kaczmarczyk, Dyrektor Narodowego
Instytutu Wolności, fot. P. Droździk

opieką – podkreślił S. Szwed.
Dr Renate Heinsch, Członek Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego a zarazem Członek
Zarządu Niemieckiej Federacji Organizacji Seniorów BAGSO wskazała na konieczną profilaktykę zdrowia. Podkreśliła, że utrzymanie jak
najdłuższej aktywności wpływa
nie tylko na proces samego starzenia się ale również na jego jakość.
Poseł Małgorzata Zwiercan, Przewodnicząca Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej jako dobry przykład działania obecnego rządu
podała dotowane przez państwo,
powstające kluby i centra seniora,
zarządzane przez jednostki samorządu terytorialnego.
Poseł Józef Lassota wyraził swoje
obawy związane z działaniami podejmowanymi przez obecnie rządzących, dotyczące działań w zakresie ekologii. Zaznaczył, że stan
środowiska jest również bardzo
ważnym czynnikiem wpływającym
na jakość starzenia się.
Wojciech Kaczmarczyk, Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, przedstawił działania
podejmowane przez reprezentowaną przez niego instytucję oraz programy i możliwości dofinansowania
organizacji pozarządowych, które
skierowane są do osób starszych.

Panel dyskusyjny XI Forum
III Wieku pn. „Srebrna
gospodarka. Społeczna
Odpowiedzialność Biznesu”

Moderatorem panelu był prof. dr
hab. inż. Marek Gzik, dziekan Wydziału Inżynierii Biomedycznej, kierownik Katedry Biomechatroniki
w Politechnice Śląskiej w Gliwicach.
Jako gość specjalny wystąpiła prof.
dr hab. Stanisława Golinowska, kierownik Zakładu Ekonomiki Zdrowia
i Zabezpieczenia Społecznego w Wydziale Nauk o Zdrowiu Instytutu
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Dr hab. inż. Marek Gzik, Politechnika Śląska
w Gliwicach, fot. P. Droździk

Prof. Stanisława Golinowska, Instytut Zdrowia
Publicznego UJ, fot. P. Droździk

Paulina Ruta, Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia
Nordic Walking, fot. P. Droździk

Zdrowia Publicznego UJ, współzałożycielka Rady Fundacji CASE, członek Institute of Study of Labor.
W dyskusji, jako paneliści wystąpili: Krzysztof Balon – wiceprzewodniczący Grupy III Różnorodność
Europy, w Europejskim Komitecie
Ekonomiczno-Społecznym (EKES)
w Brukseli; Paulina Ruta – Prezes

Zarządu Polskiego Stowarzyszenia
Nordic Walking; doc. dr Barbara
Fustoczenko, Rektor Uniwersytetu
III Wieku przy Zjednoczeniu Społecznym „Polska Macierz Szkolna”
w Grodnie, Białoruś; Marzena Rudnicka, Prezes Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej, Jérôme
Pigniez, SilverEco, Francja.

Prof. Golinowska w swojej wypowiedzi przypomniała historię koncepcji srebrnej gospodarki, przedstawiła dorobek Polski w tym
zakresie na tle Europy Zachodniej.
Wybiegając w przyszłość zaakcentowała m.in. że nasze dzieci, dzisiaj
trzydziesto- i czterdziestolatkowie,
będą żyły lepiej pod warunkiem,
że uda nam się odsunąć zagrożenia
ekologiczne i wdrożyć niezbędne
zmiany w polityce senioralnej. Konieczne jest objęcie tymi działaniami całe społeczeństwo: dzieci, młodzież, ludzi dojrzałych i seniorów.
Paneliści w swoich wystąpieniach
podkreślali znaczenie srebrnej gospodarki w starzejących się społeczeństwach Europy. Zwracali uwagę
na niezbędne zmiany w podejściu
do misji przedsiębiorstw. Konieczne
jest odejście od strategii maksymalizacji zysku na rzecz rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu.
Przedsiębiorstwa odpowiedzialne
za wpływ na społeczeństwa powinny mieć swój istotny udział w takich
obszarach, jak: walka z wykluczeniem społecznym, nowa polityka
zatrudnienia oparta na różnorodności (m.in. zatrudnianie seniorów

Krzysztof Balon, Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) w Brukseli, fot. P. Droździk

Marzena Rudnicka, Prezes Krajowego Instytutu
Gospodarki Senioralnej, fot. P. Droździk
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Panel dyskusyjny XI Forum III Wieku pn. „Seniorzy w Europie jutra!”, fot. P. Droździk

i niepełnosprawnych na częściach
etatów), dostarczanie na rynek
produktów i usług rozwiązujących
problemy społeczne. Paneliści
zgodnie mówili o wadach naszego

systemu emerytalnego, który powinien być skorygowany. Podkreślali
konieczność zmiany modeli biznesowych na bardziej etyczne i odpowiedzialne. Krzysztof Balon zwrócił

Panel dyskusyjny „Srebrna gospodarka. Społeczna Odpowiedzialność Biznesu”, fot. P. Droździk

m.in. uwagę na potrzebę zdefiniowania podstawowego koszyka usług
i unormowania cen. Barbara Fustoczenko przedstawiła warunki życia
osób starszych na Białorusi.
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Forum Bezpiecznego Seniora
Nowy Sącz, 6 września 2019 r.
Uczestników Forum Bezpiecznego
Seniora przywitali Wiesława Borczyk oraz rektor WSB-NLU dr Dariusz Woźniak, który poinformował,
ze debaty w dniu dzisiejszym będą
transmitowane on-line, z wykorzystaniem infrastruktury informatycznej uczelni i jej pracowników.
Sesję plenarną rozpoczęło wystąpienie Dirka Jarre, Prezydenta Europejskiej Federacji Osób Starszych
(EURAG). Przedstawił informacje
o „Białej księdze zaleceń dla decydentów” w zakresie działań na rzecz
społeczeństwa dla wszystkich grup
wiekowych, na podstawie projektu
badawczego SIforAGE. Szczególne
miejsce w tym dokumencie zajmują
kwestie związane ze starzeniem się
społeczeństw oraz zalecenia dla polityków i kluczowych decydentów.

Debata o bezpieczeństwie
osób starszych

Moderatorem spotkania był Daniel
Jachimowicz, Pełnomocnik Zarządu Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego
Wieku; Wiceprezes Zarządu Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego
Wieku. Panelistami byli: mł. insp.
Wanda Mende, Naczelnik Wydziału
Profilaktyki Społecznej Komendy
Głównej Policji; Dariusz Prządka,
Radca Wydziału Prewencji Biura
Prewencji Komendy Głównej Policji; Paweł Florek, Przedstawiciel
Centrum
Naukowo-Badawczego
Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszewskiego – Państwowego
Instytutu Badawczego z Józefowa k.
Warszawy; Anna Chabiera, Przedstawiciel Biura Rzecznika Praw
Obywatelskich; Bartosz Ciopiński,

koordynator projektu „Aktywny Senior”, Stowarzyszenie Polska-Świat
z Bielska-Białej.
Wanda Mende stwierdziła m.in. że
jednym z zadań Komendanta Głównego Policji jest bezpieczeństwo
seniorów, a jednym z priorytetów
policji jest dbanie o bezpieczeństwo
osób w różnym wieku, aby nie stały się ofiarami przestępstw oraz
przeciwdziałanie popełnianiu przestępstw i wykroczeń. Ważne jest,
aby wykorzystać lokalne komendy
policji do przeprowadzania szkoleń
i prelekcji w środowiskach zamieszkania seniorów.
Dariusz Prządka przedstawił aplikację „krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa”, która działa od trzech
lat. Początkowo aplikacja miała na
celu pokazanie poprzez Internet
danych statystycznych dotyczących
przestępczości, potem rozszerzono
ją, aby była to platforma wymiany
informacji pomiędzy policją a społeczeństwem. Aby rozpowszechnić
aplikacje, policja zorganizowała
ok. dwunastu tysięcy spotkań, na
których zachęcała do korzystania
z aplikacji. W efekcie tych spotkań
okazało się, że ludzi nie interesuje
statystyka, ale to co się dzieje w ich
otoczeniu. Na tej podstawie została
stworzona interaktywna aplikacja,

gdzie anonimowo, bez potrzeby
rejestracji, darmowo, można wskazać policji zagrożenie, występujące
w miejscu zamieszkania. Aplikacja
ma ponad milion użytkowników
i naniesionych jest ponad tysiąc
zagrożeń w skali kraju. Aplikację
można znaleźć na stronie www.
policja.pl oraz na stronach urzędów gmin. Aplikacja jest tworzona
przez wszystkich użytkowników dla
wspólnego dobra.
Paweł Florek mówił o systemach
bezpieczeństwa, które są badane
przez Instytut Ochrony Przeciwpożarowej, o standardach i kwalifikacjach osób, które świadczą usługi
przeciwpożarowe (zakładanie czujników gazu itp.). Powinny one mieć
certyfikat zgodnie ze zintegrowanym systemem kwalifikacji. Zachęcał do korzystania z usług monterów takich urządzeń, jak czujniki
gazu, przez osoby z certyfikatem.
Mówił o rozpoznawaniu tlenku
węgla, o statystyce pożarowej, mówił też o konieczności współpracy
międzypokoleniowej w zakresie
przeciwpożarowym.
Przedstawił
statystyki związane z zagrożeniem
pożarowym, z których wynika, ze
grupa osób starszych stanowi poważne wyzwanie dla działań służb
ochrony przeciwpożarowej.

Forum Bezpiecznego Seniora zorganizowano w ramach projektu
Bezpieczny Senior – Świadomy Senior. Zadanie publiczne
jest współfinansowane ze środków Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
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Debata o bezpieczeństwie osób starszych, fot. P. Droździk

Anna Chabiera mówiła o pismach
Rzecznika Praw Obywatelskich kierowanych do Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w związku ze zjawiskiem dyskryminacji i przemocy
wobec osób starszych. Wykazała, na
podstawie przykładów, luki w ustawodawstwie polskim, dotyczące
przemocy wobec osób starszych
oraz dostępu osób starszych do informacji, na jakie wsparcie mogą
liczyć osoby pokrzywdzone. Mówiła
o potrzebie stworzenia Konwencji
o prawach osób starszych.
Bartosz Ciopiński, omówił projekt
„Aktywny Senior”, dotyczący edukacji na rzecz poprawy bezpieczeństwa seniorów. Projekt skierowany
jest do seniorów skupionych w formalnych grupach działania, takich
jak: koła emerytów, uniwersytety
III wieku. W zakresie problematyki

dot. zagadnień aktywnego seniora, działalności na rzecz poprawy
bezpieczeństwa seniorów, instytucją wspierającą jest Ministerstwo
Spraw Wewnętrznych i Administracji. Projekt został wsparty także
przez PZU, a partnerem organizacyjnym jest Szkoła Kadetów. Uczestnictwo w projekcie jest całkowicie
bezpłatne, termin realizacji to wrzesień – grudzień 2019, obszarem
działania jest cała Polska. Podstawowym narzędziem informacyjnym
w ramach projektu jest strona internetowa www.aktywnysenior.org.

Bezpieczeństwo
zdrowotne seniora

Panel moderowała Grażyna Busse,
Prezes Zarządu Edukacyjnego Cen-

trum Integracji Międzypokoleniowej HIPOKAMP. W dyskusji udział
wzięli: Maciej Klima, zastępca dyrektora Wojewódzkiego Małopolskiego Inspektoratu Sanitarnego;
Marek Cytacki, Główny Specjalista
z Biura Rzecznika Praw Pacjenta,
Stanisław Kracik, dyrektor Specjalistycznego Szpitala im. Józefa Babińskiego w Krakowie, Patryk Wicher,
Radny Województwa Małopolskiego, członek Komisji Zdrowia Sejmiku; Barbara Bałka, Pełnomocnik
Marszałka Województwa Pomorskiego ds. Polityki Senioralnej, ROPS
w Gdańsku.
Prowadząca dyskusję zwróciła na
wstępie uwagę, że paneliści spojrzą
na bezpieczeństwo zdrowotne jako
kompleksową i efektywną opiekę
medyczną, uwzględniając różne
programy profilaktyczne oraz do-
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Debata „Bezpieczeństwo zdrowotne seniora”, fot. P. Droździk

stępność do diagnostyki, leczenia
i teleopieki. Na postawione przez
nią pytanie: Czy seniorzy czują się
bezpiecznie, negatywnej odpowiedzi – jako pierwszy – udzielił przedstawiciel Rzecznika Praw Pacjenta.
Żadne z kryteriów bezpieczeństwa
zdrowotnego nie jest w pełni realizowane – stwierdził. Fatalny jest dostęp do specjalistycznych zabiegów
(na endoprotezę chory senior czeka
10 lat), także do lekarzy specjalistów.
W programie rządowym Bezpieczeństwo – Uczestnictwo – Solidarność
o polityce senioralnej pisze się kompleksowo, ale działania na rzecz niepełnosprawnych, niewychodzących
z domu starych ludzi dopiero próbuje
się gdzieniegdzie wdrażać. Zabezpieczenie opiekunów domowych czy
usługi typu Tele Anioł to na razie
incydenty – poinformował. W tej sy-

tuacji powinno się chyba pomyśleć
o umieszczeniu seniorów w grupie
uprzywilejowanych w dostępie do
usług medycznych – zasugerował.
W ostatnim okresie uporządkowano trochę system prawny, ale nie
stosuje się go w praktyce. Za małe
są nakłady na służbę zdrowia, drożeją leki, a te refundowane z tytułu
wieku nie mają znaczenia w wydatkach seniorów. Konieczne są badania i stworzenie na ich podstawie
mapy zagrożeń dla poszczególnych
obszarów Polski. Dopiero na jej
podstawie powinna być planowana
polityka senioralna, uwzględniająca
także indywidualne potrzeby.
Równie krytyczny był w swoich
ocenach Patryk Wicher, radny Województwa Małopolskiego, dyrektor sanatorium MSWiA Continental
w Krynicy-Zdroju, który podkreślił

zły podział środków przez Oddziały
NFZ oraz błędy merytoryczne w wydawanych rozporządzeniach i wytycznych. Brak korelacji między szpitalami i placówkami świadczącymi
usługi rehabilitacyjne to tylko jeden
z aspektów niespójnej opieki medycznej, gdzie nie traktuje się pacjenta
jako całości – stwierdził. Zbyt mało
uwagi poświęca się także profilaktyce, co w konsekwencji prowadzi
do rozwoju chorób, których leczenie
jest drogie.
O błędach w polityce zdrowotnej
wobec seniorów, w podobnym tonie wypowiedział się reprezentant Krajowego Inspektora Sanitarnego. Podkreślił, że w Polsce
zbyt późno zajęto się seniorami,
dlatego zarówno ilość oddziałów
geriatrycznych jak i lekarzy o tej
specjalności plasuje nas daleko nie
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Uczestnicy Forum Bezpiecznego Seniora, fot. P. Droździk

tylko od Holandii czy Szwecji, ale
nawet Czechów i Słowaków. Mamy
jeszcze takie rejony kraju, gdzie
nie ma ani takich oddziałów, ani
specjalistów. Ogromnym zagrożeniem dla funkcjonowania służby
zdrowia – przekonywał – jest brak
lekarzy, ten stan może się poważnie
pogorszyć po odejściu na emeryturę
obecnie pracujących specjalistów
w wieku poemerytalnym. Nadzieję
rodzi otwarcie specjalności geriatria na studiach medycznych, ale
dopiero po kilku latach wejdą do
szpitali pierwsi absolwenci. Prawdopodobnie trzeba będzie pomyśleć o systemie jakiejś zachęty do
podejmowania tego kierunku, na
razie nabór jest niezadawalający.
Dobrą inicjatywą jest zamiar utworzenia Departamentu przy Ministerstwie Zdrowia oraz oddziałów
w województwach, które tą tematyką się zajmą. Podniesiono wydat-

ki na służbę zdrowia, ale wciąż jest
to mniej niż w krajach ościennych.
Stanisław Kracik starał się pokazać, że przy odrobinie pomysłowości można poza funduszami NFZ
organizować pożyteczne działania.
Opowiedział o stworzeniu w szpitalu, którym kieruje, lotnej brygady lekarskiej, odpowiadającej na
wezwania do pacjentów. Ma także
bardzo dobrego szpitalnego Rzecznika Praw Pacjenta, który umiejętnie rozmawia z rodzinami chorych.
Szpital ma tylko 120 łóżek na psychogeriatrii, dlatego nie może przedłużać pobytu tym, których nie da
się wyleczyć (Alzheimer, demencja
starcza). Tymi chorymi zajmuje się
wspomniana brygada lekarska.
Barbara Bałka omówiła działania
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Gdańsku, wskazała na
organizowane szkolenia rad seniorów, które łączone są z badaniami

profilaktycznymi oraz bezpłatnymi
szczepieniami przeciwko pneumokokom i memingokokom. W chwili
obecnej – poinformowała – kładzie
się nacisk na organizowanie pomocy domowej dla niepełnosprawnych
oraz otwieranie Centrów Dziennego
Pobytu. Dostrzega także, że problemem utrudniającym pracę jest
słaba komunikacja z ogółem seniorów, szczególnie z pozostających
poza organizacjami. To zadanie na
najbliższy okres, niezależnie od realizowanego planu działania.
W podsumowaniu dyskusji Grażyna Busse stwierdziła, że pomimo
wielu problemów bezpieczeństwa
zdrowotnego seniorów pozytywna
jest niewątpliwie świadomość potrzeb, przygotowane programy na
szczeblach krajowym i samorządowych oraz grupa liderów, którzy wiedzą, jakie działania należy
wdrażać.
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Uczestnicy warsztatów edukacyjnych, fot. P. Droździk

Warsztaty edukacyjne Partnerów
XI Forum III Wieku
Warsztaty edukacyjne zorganizowali partnerzy XI Forum III Wieku: Towarzystwo Inicjatyw Twórczych ę,
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji i Fundacja Kultury Chrześcijańskiej „Znak”. Celem warsztatów było
przekazanie wiedzy oraz wymiana
doświadczeń. Uczestnicy Forum,
zgodnie ze swoimi zainteresowaniami, brali udział w jednym z 3 rodzajów warsztatów, dot. programu
Seniorzy w Akcji, programu edukacji dorosłych „Erasmus+” oraz działalności gminnych/miejskich rad
seniorów i ich wpływu na przygotowanie lokalnej polityki senioralnej.

Uczestnicy warsztatów edukacyjnych, fot. P. Droździk
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Uczestnicy spotkania INNMAŁOPOLSKA – Region Innowacyjny Społecznie, fot. P. Droździk

„INNMAŁOPOLSKA”

– Region Innowacyjny Społecznie
pod patronatem Województwa Małopolskiego
Przedstawiciele Województwa Małopolskiego zaprezentowali doświadczenia Małopolski w zakresie
realizacji polityki społecznej wobec
osób starszych. Wystąpili: Marta
Mordarska, Dyrektor Oddziału Ma-

Marta Mordarska, fot. P. Droździk

łopolskiego PEFRON, Radna Województwa Małopolskiego, Członek
Małopolskiej Rady ds. Polityki Senioralnej, Wioletta Wilimska, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki
Społecznej w Krakowie oraz Anita
Wioletta Wilimska, fot. P. Droździk

Parszewska, pracownik Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w
Krakowie z prezentacją o doświadczeniach Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie z inkubowania innowacji społecznych.
Anita Parszewska, fot. P. Droździk
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Wymiana dobrych praktyk
– Małopolskie Forum UTW
Nowy Sącz, 6 września 2019 r.
W panelu, który był poświęcony
dobrym praktykom UTW w zakresie rożnych form oraz metod edukacji i aktywizacji osób starszych
wzięli udział Ewa Piłat, kierownik
Jagiellońskiego UTW w Uniwersytecie Jagiellońskim, Grażyna Lysy
z Rabczańskiego UTW oraz Roman
Dziubina, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Uniwersytet Złotego Wieku
w Gorlicach.
Jagielloński UTW ma bardzo rozbudowaną i stojąca na najwyższym
poziomie edukację osób starszych.
Rabczański UTW, działający w małej
miejscowości, może się pochwalić
m.in. organizacją corocznej Ogólnopolskiej Zimowej Senioriady na
Podhalu. Uniwersytet Złotego Wieku
w Gorlicach odgrywa w swoim mieście ważną rolę, inicjuje wiele działań, nie tylko dotyczących seniorów.
Ewa Piłat, obserwując inne UTW, dostrzegła konieczność wypracowania
Małopolskie Forum UTW, fot. P. Droździk

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego

lepszej oferty edukacyjnej, dostosowanej do zainteresowań słuchaczy,
zwłaszcza coraz młodszych roczników. Wykłady powinny być atrakcyjne, ale problemem jest zagwarantowanie ich wysokiego poziomu ze
względu na brak wykładowców i pieniędzy. W Krakowie można to zrobić
łatwiej, korzystając z pomocy doktorantów, którzy mają obowiązek
odpracowania pewnej liczby godzin
dydaktycznych jako wolontariusze.
Można, według niej, zwrócić się do
słuchaczy, wśród których jest wiele
utalentowanych osób, pasjonatów

jakiejś dziedziny wiedzy. Takie działania powinny wiązać słuchaczy
z Uniwersytetem. Słuchacz nie może
być tylko „konsumentem” programu
edukacji, ale powinien włączyć się
w jego tworzenie. Wszyscy paneliści
aby włączać słuchaczy UTW, którzy
są specjalistami/pasjonatami w jakiejś dziedzinie, niekoniecznie popartej udokumentowanym wykształceniem, w tworzenie i realizowanie
programu zajęć. Roman Dziubina
uważa, że bardzo ważny jest kontakt z krajanami, którzy mając duże
osiągnięcia zawodowe, naukowe
mogą podzielić się swoją wiedzą ze
słuchaczami UTW.
Paneliści zgodnie stwierdzili, że
największą trudnością w prowadzaniu UTW i rozwijaniu oferty dla
seniorów są problemy finansowe.
Postulowali potrzebę systemowego
uregulowania tej kwestii. Przedstawili historię, obecny stan i niektóre
działania swoich Uniwersytetów.
Podsumowując dyskusję, moderator Małgorzata Borczyk stwierdziła,
że UTW ze swoimi działaniami powinny docierać do jak największej
grupy osób i przyciągać te mniej
aktywne. Poczucie satysfakcji, entuzjazm i optymizm liderów oraz słuchaczy UTW będzie siłą napędową
tego środowiska.
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ABC Nordic Walking
6 września br. odbyła się oficjalna inauguracja projektu Partnera
Forum III Wieku – Polskiego Stowarzyszenia Nordic Walking – pn.
„ABC Nordic Walking”. Prezes Polskiego Stowarzyszenia Nordic
Walking, Paulina Ruta, przybliżyła
uczestnikom Forum założenia projektu oraz zachęciła do aktywności
z nordic walking.
„ABC Nordic Walking” to projekt
skierowany do Seniorów w wieku 50+ w całej Polsce. W ramach
projektu zrealizowany zostanie
cykl 10 zajęć nordic walking w 100
miejscach w Polsce. Zajęcia będą
prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów Polskiego Stowarzyszenia Nordic Walking. Projekt jest współfinansowany przez
Ministerstwo Sportu i Turystyki.

fot. E. Cabak
fot. E. Cabak
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Podsumowanie XI Forum III Wieku
Nowy Sącz, 7 września 2019 r.
W dniu zakończenia konferencji
uczestnicy podsumowali jej przebieg, zgłaszając wnioski i postulaty, a w szczególności odnieśli się
pozytywnie do projektu Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń
UTW „Polskie Forum Seniorów”.
Zadeklarowali aktywne włączenie
się w tworzenie porozumienia organizacji pozarządowych pracujących z seniorami i dla seniorów,

stanowiącego płaszczyznę współpracy i wymiany informacji. Treść
porozumienia oraz zasady przystąpienia jak również wzór deklaracji przystąpienia do porozumienia
jest zamieszczony w niniejszym
Biuletynie.
W ramach programu dodatkowego, uczestnicy Forum zdobyli także
wiedzę i praktyczne umiejętności
w zakresie najszybciej rozwijają-

cej się formy rekreacji wśród osób
dojrzałych i starszych - nordic walking. Po godzinnych warsztatach,
prowadzonych przez grupę wykwalifikowanych instruktorów z PSNW,
grupa 50 liderów organizacji senioralnych przeszła trasę z Przełęczy
Rydza Śmigłego na Łopień (Beskid
Wyspowy). Uczestnicy zajęć „ABC
Nordic Walking” otrzymali certyfikaty i drobne upominki.
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POROZUMIENIE
POLSKIE FORUM SENIORÓW
§1
1. Dostrzegając potrzebę wzmocnienia zdolności organizacji seniorskich do współpracy, wymiany informacji oraz wspólnego artykułowania merytorycznych opinii, rekomendacji, wniosków i innych stanowisk zawiązuje się Polskie Forum Seniorów.
2. Polskie Forum Seniorów to porozumienie organizacji pozarządowych pracujących z seniorami i dla seniorów stanowiące płaszczyznę współpracy i wymiany informacji w szczególności w zakresie formułowania i wyrażania opinii w sprawach ważnych dla środowiska osób starszych zarówno na szczeblu
krajowym jak i regionalnym [dalej: Porozumienie].
1.
2.
3.
4.

§2
Porozumienie funkcjonuje na zasadzie dobrowolności i otwartości.
Sygnatariuszem Porozumienia może być organizacja pozarządowa pracująca z seniorami
i dla seniorów [organizacja seniorska] – niezależnie od formy organizacyjnoprawnej.
Przystąpienie do Porozumienia następuje poprzez przedłożenie pisemnej deklaracji.
Listę Sygnatariuszy Porozumienia prowadzi Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów
Trzeciego Wieku [dalej: OFSUTW].

§3
Porozumienie działa w oparciu o platformę internetową www.forumseniorow.pl
§4
1. Działalnością Porozumienia koordynuje i administruje OFSUTW.
2. Szczegółowe zasady organizacji i funkcjonowania Porozumienia określa regulamin uchwalany i zmieniany przez OFSUTW.
§5
1. Uczestnictwo w Porozumieniu nie wiąże się dla Sygnatariuszy z żadnymi zobowiązaniami o charakterze
finansowym.
2. Porozumienie tworzy się na czas nieokreślony.
Lista Sygnatariuszy Porozumienia znajduje się na platformie internetowej:
www.forumseniorow.pl
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POLSKIE FORUM SENIORÓW
– RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!
Polskie Forum Seniorów [dalej: PFS] to porozumienie organizacji pozarządowych pracujących z seniorami i dla seniorów stanowiące płaszczyznę współpracy i wymiany informacji w szczególności w zakresie
systematycznego opracowywania, opiniowania i nadawania biegu inicjatywom, wnioskom, rekomendacjom oraz innym stanowiskom w sprawach istotnych dla seniorów i organizacji seniorskich,
zarówno na szczeblu krajowym jak i regionalnym. Ta nowa inicjatywa Federacji jest otwarta na wszystkie organizacje seniorskie niezależnie od ich formy prawnej – dzięki niej głos seniorów w wielu ważnych
sprawach będzie silniejszy, lepiej i dalej słyszalny.

WAŻNE!

PFS działa na zasadzie nieformalnej, dobrowolnej i apolitycznej grupy partnerskiej, nie posiadającej osobowości prawnej i nie stanowiącej odrębnego podmiotu w rozumieniu prawa. Uczestnictwo w PFS jest
BEZPŁATNE – nie wiąże się dla sygnatariuszy z żadnymi zobowiązaniami o charakterze finansowym.

Uczestnictwo w procedurze opiniowania inicjatyw, wniosków, rekomendacji oraz innych stanowisk
PFS odbywa się wyłącznie on-line za pośrednictwem strony www.forumseniorow.pl i nie wymaga od
sygnatariusza żadnych innych aktywności.
PRZYKŁADOWE SPRAWY KONSULTOWANE W RAMACH PFS:
−− wniosek o kontynuację Rządowego Programu ASOS po roku 2020,
−− wniosek o utworzenie w Ministerstwie Zdrowia Departamentu ds. Zdrowia Osób Starszych,
−− opinia w sprawie Regulaminu konkursu FIO edycja 2020,
−− opinia w sprawie nowych wzorów ofert, sprawozdań i umów dot. realizacji zadań publicznych,
−− opinie w sprawach programów współpracy samorządów wojewódzkich z organizacjami pozarządowymi na rok 2020.

NIE CZEKAJCIE – DOŁĄCZCIE DO NAS!

Jak przystąpić do Polskiego Forum Seniorów w 3 krokach?

1

Wytnij i wypełnij zamieszczoną na kolejnej stronie DEKLARACJĘ PRZYSTĄPIENIA
organizacji seniorskiej do Polskiego Forum Seniorów.

2

Prześlij deklarację listownie na adres: Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń
Uniwersytetów Trzeciego Wieku, ul. Jagiellońska 18, 33-300 Nowy Sącz
ub w formie skanu na adres e-mail: pfs@forumseniorow.pl.

3

Po przesłaniu deklaracji otrzymasz na podany w niej adres e-mail login i hasło,
które pozwolą na zalogowanie się na stronie www.forumseniorow.pl oraz aktywne
wyrażanie – w imieniu reprezentowanej organizacji – opinii w sprawach, którym
chcemy nadać dalszy bieg korzystając ze wsparcia sygnatariuszy PFS.

Zapraszamy na stronę www.forumseniorow.pl
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Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń
Uniwersytetów Trzeciego Wieku
ul. Jagiellońska 18, 33-300 Nowy Sącz
tel./fax: 18 443 57 08, e-mail: federacjautw@interia.eu
www.federacjautw.pl

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO POROZUMIENIA
POLSKIE FORUM SENIORÓW
DANE SYGNATARIUSZA POROZUMIENIA

NAZWA ORGANIZACJI SENIORSKIEJ

ADRES SIEDZIBY:

ADRES E-MAIL
[na ten adres będą przesyłane informacje
o konsultacjach]:
IMIĘ I NAZWISKO PRZEDSTAWICIELA
ORGANIZACJI SENIORSKIEJ DO KONTAKTU
Z POLSKIM FORUM SENIORÓW:
TELEFON
[do przedstawiciela organizacji seniorskiej]:

1. Deklaruję przystąpienie ww. organizacji do Porozumienia Polskie Forum Seniorów.
2. Oświadczam, iż ww. organizacja/podmiot pozarządowy podejmuje
działania dedykowane seniorom.
3. Oświadczam, że znane mi są postanowienia: Porozumienia Polskie Forum Seniorów oraz Regulaminu Polskiego Forum Seniorów.
4. Oświadczam, że zapoznałam/łem się z klauzulą informacyjną dot. zasad
przetwarzania danych osobowych przez Ogólnopolską Federację Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

OŚWIADCZENIA:

DATA:
PODPISY OSÓB UPRAWNIONYCH
DO REPREZENTACJI ORGANIZACJI
SENIORSKIEJ
[zgodnie ze statutem lub innym aktem
wewnętrznym regulującym działalność podmiotu]:

SFINANSOWANO PRZEZ NARODOWY INSTYTUT WOLNOŚCI CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO ZE ŚRODKÓW
PROGRAMU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH NA LATA 2014 – 2020

XI FORUM III WIEKU

Nowy Sącz – Krynica-Zdrój, 4-7 września 2019 r.

