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Spis treści

Szanowni Państwo, 
od powstania Federacji UTW w 2008 r. w centrum na-
szych działań znajdują się sprawy związane z konso-
lidacją środowiska Uniwersytetów Trzeciego Wieku 
w kraju oraz polskich UTW za granicą, udzielaniem 
wsparcia doradczego, organizacyjnego i finansowe-
go, organizowaniem bezpłatnych szkoleń dla władz 
UTW, tworzeniem polityki senioralnej oraz programów 
służących edukacji, profilaktyce zdrowia i dobremu 
samopoczuciu osób starszych, aktywizacji społecznej 
i obywatelskiej. 
Jak ważna jest działalność, którą realizowało przed 
pandemią około 700 UTW w kraju, w zakresie uczenia 
się osób starszych, ich aktywizacji i integracji, poka-
zuje obecny czas izolacji. Trudno jest nam uwierzyć, że 
w ciągu zaledwie trzech miesięcy zmieniło się prawie 
wszystko, nasz sposób życia, nasze plany, projekty. 
Zaostrzono wymogi sanitarne, wprowadzono zakaz 
publicznych spotkań i wiele innych. W stosunku do 
seniorów wprowadzono specjalne ograniczenia nawet 
w spotkaniach z najbliższą rodziną. 
W tej sytuacji, w marcu br. UTW zmuszone były za-
wiesić swoją, tradycyjną działalność do odwołania. 
Jednak wiele UTW nie zrezygnowało z prowadzonych 
zajęć i przeniosło się do Internetu. Tworzą specjalne 
programy edukacyjne, dzięki którym słuchacze mogą 
się nadal spotykać, chociaż już w wirtualnym świecie. 
Organizowane są wykłady i webinaria, z aktywnym 
udziałem słuchaczy. Jest to cenna pomoc dla senio-
rów w obliczu odosobnienia, izolacji i lęku, związanych 
z niepewnością jutra.
Inicjatyw z wykorzystaniem umiejętności cyfrowych se-
niorów jest coraz więcej. Piszemy o nich szerzej w tym 
numerze. Jednak na pewno nie zastąpią spotkań oso-
bistych, do których tak przywykliśmy od wielu lat. 
W ramach Federacji UTW działa Forum Polskich Senio-
rów przygotowując stanowiska, rekomendacje i opinie 
dotyczące problemów osób starszych. Ponad 100 or-
ganizacji senioralnych przystąpiło do Forum, o czym 
także możecie przeczytać w biuletynie.
Biuletyn jest również dostępny w PDF na stronie www.
federacjautw.pl w zakładce PUBLIKACJE.
Zachęcam do polubienia profilu Federacji UTW na Fa-
cebooku – @federacjautw.
Życzę Państwu miłej lektury i zapraszam do współpracy!
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Drodzy Słuchacze, członkowie 
Zarządów i Uczestnicy Uniwersy-
tetów Trzeciego Wieku, rozpoczę-
liśmy w Legionowie nowy Projekt 
Wirtualnego Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku. Bardzo nam zależy 
na współpracy w jego kreowaniu. 

Dobre praktyki UTW  
w okresie pandemii
Wirtualny Uniwersytet Trzeciego Wieku w Legionowie

Mamy nadzieję na wykorzysta-
nie potencjału naszej, Ogólno-
polskiej Federacji Stowarzyszeń 
UTW z Prezes Wiesławą Bor-
czyk i wszystkich Was, mających 
ogromne doświadczenie i wiedzę. 
Chciałbym wspólnie z Wami zbu-

dować wzór takiego Uniwersyte-
tu, który mógłby być zastosowany 
w innych środowiskach. 

Od kilku miesięcy cały kraj żyje 
w nowej, nieoczekiwanej rzeczy-
wistości. To, co dla nas seniorów 
było najważniejsze, czyli kontakty 
z rodziną, koleżankami i kolegami, 
i po prostu z innym człowiekiem 
poszło do lamusa. Zostaliśmy, nie 
z własnej woli, zamknięci w swoich 
mieszkaniach dla ochrony naszego 
zdrowia i życia. Wszyscy wiemy, że 
każdy z nas ma przynajmniej kil-
ka chorób – jak nie nadciśnienie 
to cukrzycę czy wiele innych. Jak-
by wszystkiego było mało od rana, 
kiedy włączamy telewizor czy ra-
dio jesteśmy straszeni, przez środ-
ki masowego przekazu.

Żyjemy w tej nienormalnej, 
stresowej i nadzwyczajnej sytuacji. 
Każdy z Was zadaje sobie pytanie: 
Co dalej, jak żyć i jak funkcjono-
wać, aby nie narazić się na to, aby 
ten przeklęty koronawirus nas nie 
dopadł?

Nie wszyscy z nas mogą liczyć 
na pomoc rodziny, przyjaciół, ko-
leżanek czy kolegów. Większość 
z Was została sama. Wielu, szcze-
gólnie samotnych po stracie dru-
giej osoby – męża, żony, przyjaciela 
przeżywa to bardzo. Przed „koro-
nowirusem” chodziliśmy na kon-
certy, zajęcia na Uniwersytecie, do 
Klubu Senior+, odwiedzaliśmy się 
nawzajem, wyjeżdżaliśmy do sa-
natoriów, na wycieczki i po prostu 

pixabay.com
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normalnie żyliśmy. Teraz zostali-
śmy tego wszystkiego pozbawieni.

Wychodząc naprzeciw tej sytu-
acji, wspólnie z zarządem naszego 
Uniwersytetu postanowiliśmy za-
proponować legionowskim senio-
rom skorzystanie z następujących 
propozycji. 

Od maja, zaraz po długim week-
endzie, uruchamiamy Wirtualny 
Legionowski Uniwersytet Trzecie-
go Wieku. Jak to widzimy?

Dwa razy w tygodniu w Legio-
nowskiej TV Kablowej oraz TV 
Internetowej uruchamiamy, na 
początek, godzinną audycję dla se-
niorów „CZAS SENIORA” (dzięki 
porozumieniu z TV Legionowo). 

Co w audycji:
 − nauka języka angielskiego dla 

seniorów,
 − porady jak wykorzystać Inter-

net, smartfony i telefony (dla 
tych którzy są zainteresowani, 
a nie mają komputera, oferuje-
my wypożyczenie komputera, 
klawiatury i monitora),

 − porady kulinarne,
 − zajęcia jogi,
 − zajęcia gimnastyczne.

Przygotowujemy także inne 
działania na ten czas – niech to bę-
dzie niespodzianka.

Uruchamiamy również w tym 
terminie telefon zaufania i porady 
psychologiczne dla seniorów.

Zajęcia będą prowadzili w więk-
szości nasi sprawdzeni już wykła-
dowcy, którzy do tej pory prowa-
dzili zajęcia na Uniwersytecie. 

Prowadzimy również rozmowy 
z Radiem HOBBY na temat wzno-
wienia audycji radiowej dedykowa-
nej seniorom. 

Zapraszamy do współpracy 
wszystkich seniorów nauczycieli, 
psychologów, lekarzy, pielęgniar-
ki, serwisantów sprzętu kompu-

Legionowski  
Uniwersytet  

Trzeciego Wieku
ul. Marszałka  

Józefa Piłsudskiego 3 
Legionowo

spp-nadzieja@wp.pl

www.lutw.net

terowego i nauczycieli informa-
tyki oraz inne osoby, które mają 
określone umiejętności i chcą się 
zaangażować dla dobra drugiego 
człowieka. 

W tym miejscu chciałbym bar-
dzo serdecznie podziękować Pa-
niom, które od tygodnia szyją ma-
seczki dla legionowskich seniorów, 
w tym Słuchaczkom naszego Uni-
wersytetu. Dziękuję za to, że po-
zytywnie odpowiedziały na nasz 
APEL. Dziękuję również Panu Pre-
zydentowi Romanowi Smogorzew-
skiemu i Pani Naczelnik Ewie Mil-
ner-Kochańskiej za współpracę 
w realizacji tego przedsięwzięcia. 

Zwracam się z prośbą do 
wszystkich seniorów, aby zgła-
szali swoje propozycje i akces do 
współpracy, żebyśmy mogli po-
móc samym sobie w tej trudnej 
sytuacji. Musimy zdawać sobie 
sprawę z tego, że nawet po ustabi-
lizowaniu się pandemii będziemy 
musieli żyć w zupełnie nowej Pol-
sce i nowej rzeczywistości.

Na dzisiaj mamy i możemy mieć 
ogromny wpływ na to jaka to bę-
dzie rzeczywistość. 

Zapraszam do śledzenia na-
szej strony internetowej www.lutw.
net będziemy tutaj zamieszcza-
li wszystkie interesujące Was in-
formacje na bieżąco. Jeśli chcecie 
się z nami skontaktować piszcie do 
nas przedstawiając swoje propozy-
cje i oferty współpracy na adres e-
-mail: spp-nadzieja@wp.pl

Roman BISKUPSKI
Dyrektor Legionowskiego 

Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
Przewodniczący Miejskiej 

Rady Seniorów
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Studenci uniwersytetów trze-
ciego wieku należą do grupy pod-
wyższonego ryzyka zachorowania 
na chorobę COVID 19 wywołaną 
przez koronawirusa. W związku 
z panującą sytuacją wszystkie za-
jęcia w sekcjach, wykłady, wyjazdy 
do teatru, opery, wycieczki organi-
zowane dla studentów ZUTW zo-
stały zawieszone do odwołania. 

Biuro Zawierciańskiego UTW, 
mieszczące się w MOK „Centrum” 
im. A. Mickiewicza, także jest nie-
czynne. Studenci mają kontakt te-
lefoniczny z zarządem, liderami 
sekcji, których numery telefonów 
kontaktowych zostały udostępnio-
ne w Biuletynie Informacyjnym.

Nasi studenci nie są e-wyklu-
czeni, więc możemy rozproszyć 
ich samotność, wynikającą z ko-
nieczności odosobnienia i zanie-
chania kontaktów towarzyskich. 
Zaprosiliśmy zatem wszystkich 
na wirtualny uniwersytet, czyli na 
naukę online.

Posiadamy dwie strony www 
i na nich umieszczamy kompletne 
i sprawdzone informacje potrzeb-
ne studentom w tym wyjątkowo 
trudnym okresie. Dają one również 
możliwości skorzystania z eduka-
cyjnych zasobów Internetu. Propo-
nujemy:
• wirtualne wykłady – linki do 

ogólnodostępnej bazy wykła-
dów popularnonaukowych, wy-
kłady online, wywiadów oraz 
dyskusji na tematy społeczno-
-polityczne do obejrzenia i wy-
słuchania online,

• linki do programów do nauki 
języka angielskiego,

• linki do najciekawszych stron, 
z e-bookami za free,

• podajemy linki do stron, które 
pozwalają na bezpłatny dostęp 

Jak funkcjonuje Zawierciański UTW w okresie pandemii?

do spektakli teatralnych, filmów 
bez wychodzenia z domu, wir-
tualnego zwiedzania muzeów 
światowych i galerii,

• linki do ciekawych książek za 
darmo czy usług pozwalających 
na granie z przyjaciółmi na od-
ległość.

Zapraszamy do skorzystania: 
• poniedziałek – rękodzieło arty-

styczne, 
• wtorek – kosmetyka, 
• środa – sekcja ogródkowa, 
• czwartek – klub młodych litera-

tów, wykłady online, 
• piątek – malarstwo. 

Zapraszamy również na kurs 
obsługi smartfonu dla seniorów, 
bezpłatne kursy dla seniorów w ra-
mach projektu AWSB, „Kultura 
w domu” – spektakle, musicale, ba-
let online, gimnastyka dla seniora 
online.

Prowadzimy edukację senio-
rów poprzez przekazywanie rze-
telnych informacji, dotyczących 
zachowania się w okresie zagroże-
nia epidemicznego oraz informa-
cji Policji ostrzegających – Nie daj 
się oszukać na „Informacje o koro-

nawirusie”. Planujemy także ogło-
sić spontaniczny konkurs literacki 
z nagrodami.

Z myślą o osobach, które nie 
mają konta na Facebooku, udostęp-
niliśmy na stronie www.u3wza-
wiercie.pl Informator Miejski, w ca-
łości poświęcony sytuacji w mieście 
związanej ze stanem zagrożenia 
epidemicznego.

Zapraszamy na naszą stronę in-
ternetową oraz fanpage na Facebo-
oku.

Maria GRABOWSKA 
Prezes Zarządu Stowarzyszenia  

Zawierciański UTW

Zawierciański  
Uniwersytet  

Trzeciego Wieku
ul. Piastowska 1 
42-400 Zawiercie 

utwzawiercie@wp.pl
www.u3wzawiercie.pl 

unsplash.com
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Radomszczański  
Uniwersytet  

Trzeciego Wieku
Fundacja Aktywne  
Centrum Edukacji  

Uniwersytet Otwarty  
Dla Każdego

utwradomsko@interia.pl 
www.otwartyuniwersytet.pl 

Ograniczenia związane z wy-
chodzeniem z domu, zawieszeniem 
zajęć na uczelniach i odwołaniem 
wszystkich wydarzeń są dla senio-
rów dużym wyzwaniem, zwłasz-
cza, że do tej pory były to osoby ak-
tywne. Często samotni, zaliczani są 
do grupy najwyższego ryzyka za-
chorowania na COVID-19. 

Radomszczański Uniwersytet 
III Wieku działający przy Społecz-
nej Akademii Nauk w okresie pan-
demii SARS-CoV-2 nie zapomina 
o swoich słuchaczach przebywają-
cych w domach. 

Po zawieszeniu wykładów na 
Radomszczańskim UTW posta-
nowiliśmy przygotować specjalną 
ofertę dla naszych słuchaczy. Teraz 
seniorzy mogą uczestniczyć zdal-
nie w różnego rodzaju zajęciach 
– wykładach, warsztatach gim-
nastycznych, tanecznych, malar-
skich, rękodzieła. 

Radomszczański Zdalny Uniwersytet Trzeciego Wieku

Wykłady prowadzą zaprzyjaź-
nieni wykładowcy, a ich tematy-
ka dotyczy m.in. sztuki i filozofii. 
Warsztaty tańca i gimnastyki są 
prowadzone przy współpracy z Re-
gionalnym Centrum Wolontariatu 
„Centerko”. Korzystamy również 
z ogólnodostępnej kultury wirtual-
nej – spotkań z pisarzami. Sami też 
czytamy dla innych. 

Ponadto organizujemy spotka-
nia balkonowe przy kawie na czacie-
-wideo, podczas których dzielimy 
się dobrymi radami z ogrodnictwa 
i kulinariów. Wspólnie oglądamy 
filmy, a także udajemy się w wirtu-
alne podróże. Bierzemy wspólnie 
udział w akcji pomocy, dołączając 
cegiełki, co nas wzmacnia.

Zdalny Uniwersytet Trzeciego 
Wieku FB zaprasza wszystkich.

Ewa Kaczmarczyk 
Prezes UTW SAN w Radomsku
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sp

la
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Akademia WSB – wyższa 
uczelnia z Dąbrowy Górniczej, 
która jest patronem merytorycz-
nym dla dziewięciu UTW z terenu 
Zagłębia Dąbrowskiego – praw-
dopodobnie jako pierwsza w Pol-
sce przeniosła działalność swego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku do 
Internetu.

Wykłady czwartkowe  
UTW Akademii WSB OnLine

Od razu – jak tylko rozpoczął 
się czas epidemii i obostrzeń z nią 
związanych, działania UTW zo-
stały przeniesione do Internetu na 
płaszczyźnie strony www oraz pro-

Uniwersytety Trzeciego Wieku Akademii WSB w internecie

filów w social mediach. Słuchacze 
wspólnie oglądali filmy przyrod-
nicze, koncerty czy wykonywa-
li ćwiczenia gimnastyczne. Jednak 
uznaliśmy, że warto zrobić więcej 
i zorganizować wirtualne sale wy-
kładowe, by seniorzy mogli nadal 
uczestniczyć w wykładach zapla-
nowanych na semestr letni. Sko-
rzystaliśmy z infrastruktury infor-
matycznej Akademii WSB – i tak 
za pomocą platformy webinaro-
wej ClickMeeting, Zoom i porta-
lu Youtube mogliśmy rozpocząć 
Czwartkowe Wykłady UTW Aka-
demii WSB OnLine. Słuchacze z 9 
miast i gmin Zagłębia Dąbrowskie-
go /Czeladź, Dąbrowa Górnicza, 

Sławków, Bobrowniki, Wojkowice, 
Psary, Ożarowice, Ogrodzieniec, 
Sosnowiec/ z entuzjazmem przy-
jęli zaproponowaną formę. Każde 
spotkanie – tak, jak to było zawsze 
do tej pory w realu – jest otwiera-
ne przez koordynatora, który wita 
słuchaczy, wykładowcę. Prowadzi 
także krótkie rozmowy z zapro-
szonymi gośćmi, ma możliwość 
poruszenia bieżących spraw. Na-
stępnie głos oddawany jest wykła-
dowcom. Sam wykład jest uzupeł-
niony o prezentację multimedialną, 
co podnosi atrakcyjność przekazu. 
Wykładowi towarzyszy CZAT NA 
ŻYWO – daje to słuchaczom moż-
liwość zadawania pytań do poru-
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szanej tematyki, a także poprzez 
wzajemne pozdrowienia unaocz-
nia odbiorcom, że wszystko dzie-
je się TU i TERAZ. Atmosfera rze-
czywistego spotkania niewątpliwie 
daje wsparcie psychologiczne słu-
chaczom, tak bardzo potrzebne 
w tym trudnym czasie konieczno-
ści pozostawania w domach. Ponie-
waż wykład jest nagrywany można 
go obejrzeć ponownie w później-
szym czasie – jest to niewątpliwym 
plusem. Również zauważyliśmy, że 
łączą się z nami słuchacze z Uni-
wersytetów Trzeciego Wieku z od-
ległych miast i seniorzy, którzy nie 
mieli jeszcze możliwości zapoznać 
się z działaniami UTW – to rów-
nież jest wielką wartością dodaną 
prowadzenia wykładów ONLINE.

Seniorzy w Akcji i Senioralne  
Biuro Karier Akademii WSB

Jako UTW Akademii WSB od 
października 2019 r. realizujemy 
projekt – Senioralne Biuro Karier 
Akademii WSB (www.wsb.edu.pl/
seniorzywakcji), dofinansowany 
w ramach programu „Uniwersytety 
Trzeciego Wieku – Seniorzy w ak-
cji” Polsko-Amerykańskiej Funda-
cji Wolności, realizowanego przez 
Towarzystwo Inicjatyw Twórczych 
„ę”. Celem projektu jest zachęcenie 
Seniorów / Słuchaczy UTW do po-
dejmowania aktywności zawodo-
wych wynikających z ich pasji oraz 
do rozwijania swoich zaintereso-
wań. Sytuacja związana z wprowa-
dzeniem epidemii w naszym kraju 
spowodowała zmianę naszego my-
ślenia o tym projekcie. Przyszedł 
czas na wprowadzenie w sposób 
bardzo praktyczny << nowych tech-
nologii dla seniora>> – mówi młod-
szy Animator projektu, Dominik 
Penar, Prodziekan ds. Kształcenia 
Ustawicznego Akademii WSB. Po-
stanowiliśmy przenieść i zrealizo-

wać wszystkie działania projektowe 
w Internecie i podobnie jak w przy-
padku wykładów dla UTW skorzy-
stać z platformy webinarowej Zoom, 
Clickmeeting, videoczatu – doda-
je. Zmianę modelu pracy rozpoczę-
to od organizacyjnego spotkania 
online animatorów, grupy progra-
mowej, przedstawicieli wolontariu-
szy – seniorów oraz pracowników 
wspierających z Akademii WSB. 
Wspólnie zaprojektowano kolejne 
kroki już w wirtualnej rzeczywi-
stości. I tak na maj 2020 r. zaplano-
wane zostały warsztaty tematycz-
ne: Dziennikarz nowych mediów, 
Animator czasu wolnego, Nowe 
technologie dla seniora, Prezenter 
muzyczny (odbędą się przy użyciu 
platformy zoom), oraz konsultacje 
z doradcą zawodowym (videokon-
ferencja na messengerze). Finałem 

projektu będą tygodniowe Senio-
ralne Targi Pracy. Na ten czas or-
ganizatorzy planują bogaty pro-
gram m.in.: codzienne webinaria 
z specjalistami w tematyce poszu-
kiwania pracy, zakładania własnej 
działalności gospodarczej. Będzie 
okazja, by zaprezentować, pozy-
skane przy współpracy z Akademi-
ckim Biurem Karier, oferty pracy 
dla seniorów, a także zaprezento-
wać efekty warsztatów realizowa-
nych w trakcie trwania projektu. 
Na zakończenie tygodnia targów 
organizatorzy szykują prawdziwą 
muzyczną fetę – Senioralną Pry-
watkę OnLine – którą poprowa-
dzą zaproszeni DJ’je oraz Seniorzy 
– uczestnicy warsztatów. Wszyst-
ko odbędzie się za pomocą nowo-
czesnych narzędzi, o których wspo-
mniano już wcześniej. 
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Akademia WSB 
Uniwersytety  

Trzeciego Wieku
ul. Cieplaka 1c, 

41-300 Dąbrowa Górnicza
www.wsb.edu.pl/index.
php?p=m&idg=utw,494

www.facebook.com/
utwawsb

Od 12 marca 2020 r. na Nowo-
rudzkim UTW zostały zawieszone 
wszystkie zajęcia. Nie ma wykła-
dów, nie działają sekcje, zamknię-
te jest biuro. O wyjazdach kultural-
nych, turystycznych i wszystkich 
innych spotkaniach nie ma nawet 
mowy. Do odwołania. 

Bardzo nam brakuje spotkań, 
wspólnych wędrówek, pogaduszek 
w biurze. No niestety. Ale nie da-
jemy się. Kontaktujemy się między 
sobą telefoniczne, mailowo i po-
przez wszystkie inne dostępne ko-
munikatory. Ale w trosce o czyjeś 
i własne zdrowie nie odwiedzamy 

Noworudzki UTW e-Uniwersytetem?

się i nie spotykamy. Jeśli jest taka 
potrzeba wzajemnie sobie poma-
gamy – choćby np. w załatwianiu 
leków. 

Kierująca naszym NUTW, Ka-
rolina Popiel, nie zasypia gruszek 
w popiele. To poprzez Karolinę 
otrzymujemy gros propozycji on-
line, albo „do poczytania” od osób 
i instytucji, z którymi od dawna 
współpracujemy. Takie „namia-
ry” na propozycje w postaci lin-
ków wysyłamy słuchaczom nasze-
go Uniwersytetu normalną dla nas 
drogą – czyli komunikatami mai-
lowymi. Tych komunikatów wysła-

liśmy do tej pory już ponad dwa-
dzieścia – głównie od szefowej. 

Już w połowie marca otrzymali-
śmy zaproszenie od Medical Press 
na bezpłatne warsztaty online 
„Senior w czasie epidemii” – czy-
li jak sobie radzić w świecie korona-
wirusa. Dostępne online mamy np. 
ćwiczenia z treningu pamięci, ćwi-
czenia jogi w kilku wersjach, gim-
nastykę dla seniorów, ćwiczenia 
profilaktyczne przygotowane przez 
Krajową Izbę Fizjoterapeutów i Mi-
nisterstwo Zdrowia (Aktywny Se-
nior w domu). Te ćwiczenia profi-
laktyczne nazwaliśmy „gimnastyką 

Epidemia Covid-19 wprowadzi-
ła bardzo duże zamieszanie do na-
szego życia i funkcjonowania, jed-
nak wymusiła również zapoznanie 
się i korzystanie z nowych techno-
logii, co może okazać się pomocne 
i korzystne na długo. Wiele nauki 
i pracy jeszcze przed nami – ale je-
steśmy otwarci na nowe wyzwania.

Agnieszka Dubiel 
Koordynator Uniwersytetu  

Trzeciego Wieku Akademii WSB
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kanapową” i jak się okazało – bar-
dzo przypadła nam do gustu. Jest 
na ekranie instruktor, pokazuje 
jak prawidłowo wykonać ćwicze-
nia, ile razy należy je powtórzyć. To 
co prawda zupełnie nie to samo co 
ćwiczenia w grupie, no i w domu 
nie ma kto liczyć do dziesięciu, ale 
nie pozwala tak zupełnie się za-
siedzieć. Gimnastyka w domu to 
oczywiście nie wszystko. 

Propozycje, jak kulturalnie spę-
dzić czas nie wychodząc z domu, 
nadeszły od Prezydenta Wrocła-
wia Jacka Sutryka, z których mogą 
korzystać wszyscy – wystarczy tyl-
ko komputer i dobre chęci. War-
to wracać do tej oferty, bo jest ak-
tualizowana. Można też korzystać 
z grupy Wirtualny Uniwersytet 
Trzeciego Wieku na FB, o czym 
informował dr Kobylarek z UW za 
pośrednictwem Federacji Dolno-
śląskich UTW. 

Nie da się też nie wspomnieć 
o stałej współpracy z „Noworu-
dzianinem”, który w obecnej sytu-

acji udostępnia nam wersję elektro-
niczną tygodnika. Było nam bardzo 
miło, kiedy napisała do nas, na ręce 
Karoliny oczywiście, Pani Elżbieta 
Mazur, pianistka z Wiednia, która 
wielokrotnie gościła u nas z kon-
certami – głównie szopenowskimi, 
opatrzonymi pięknym, słownym 
komentarzem. Z przyjemnością 
odtworzyliśmy sobie załączone 
nagranie (mamy obiecany dalszy 
ciąg), ale bardzo brakowało opo-
wieści Pani Elżbiety. 

Z muzyczną propozycją wystą-
piła również Filharmonia Dolno-
śląska udostępniając na swojej stro-
nie krótkie koncerty nagrywane 
przez muzyków w domach. Rów-
nież ze swoich domów grali arty-
ści „Dla Bohaterów”, a słuchaliśmy 
bezpłatnie na player.pl. 

A coś turystycznego? Co praw-
da wyjść – zwłaszcza wspólnie się 
nie da, ale chętnie uczestniczymy 
w wycieczkach wirtualnych. Ag-
nieszka i Tomek (Biuro Śnieżka) 
porywają nas w miejsca trudno do-

stępne w dużej grupie (np. w Pradze 
do pozostałości po najwcześniej-
szym moście nad Wełtawą), albo są 
to dalekie piesze wyprawy (np. skal-
ne bramy), albo opowiadają o cieka-
wostkach (np. o związkach Berlina 
z Poznaniem). Od miesiąca spoty-
kamy się z naszymi przewodnikami 
raz w tygodniu – zawsze w innym, 
ciekawym miejscu. Bardzo przy-
padła nam do gustu propozycja. No 
i oczywiście zwiedzamy Wrocław 
na wirtualnych spacerach z dosko-
nałymi przewodnikami. Te spacery 
to inicjatywa Wrocławskiego Biura 
Promocji i Turystyki. Jedyna oka-
zja, żeby pooglądać detale, o któ-
rych opowiadają przewodnicy, nie-
zasłonięte tłumem przechodniów 
(jednak oby się taka okazja więcej 
nie powtórzyła). 

Mamy jeszcze trochę czasu? To 
zajrzyjmy do naszej kuchni. Tu 
sporo ciekawych propozycji pod-
powiada nam Pani Patrycja Koś-
ciuk, prowadząca na naszym UTW 
warsztaty smaku. 

pi
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Noworudzki  
Uniwersytet  

Trzeciego Wieku
www.nowaruda.pl/site 

/show/id/206/

Wiadomo, żaden e-Uniwersytet 
– bo takim niepostrzeżenie się stali-
śmy, nie zastąpi spotkań, wspólnego 
słuchania muzyki, wspólnych wę-
drówek czy pogaduszek przy każ-
dej okazji. I dobrych, ciepłych słów 
- chociaż takie możemy zawsze zna-
leźć w mailach od Karoliny...

Akcja maseczka

Wiadomo, że musimy chodzić 
w maseczkach chroniących nas 
wzajemnie przed zakażeniem ko-
ronawirusem. A dostępność mase-
czek była jaka była. Wiadomo też, 

że najbardziej narażeni na zaka-
żenie są seniorzy. Toteż wiele osób 
wyciągnęło często zapomniane już 
maszyny do szycia i przystąpiło, ko-
lokwialnie mówiąc, do „produko-
wania” tychże maseczek na skalę 
jaką tylko się dało. Władze samo-
rządowe nie pozostawiły seniorów 
samym sobie i w pierwszej kolej-
ności zaopatrują właśnie tę grupę 
mieszkańców w podstawowy środek 
ochrony osobistej w pierwszej kolej-
ności poprzez organizacje senioral-
ne i działające na rzecz seniorów. 

Noworudzki UTW wraz z Ko-
łem PSD zajął się rozprowadza-

niem maseczek. Trzyosobowy 
zespół Zarządu NUTW z jego sze-
fową, Panią Karoliną na czele, po 
załatwieniu wszelkich formalności 
i zadbaniu o maksimum bezpie-
czeństwa, uruchomił punkt wyda-
wania maseczek w MBP w Słupcu 
– w drzwiach i w oknie na tyłach 
budynku, gdzie można było za-
pewnić zachowanie stosownych 
odległości dla odbierających. A do 
rozdania mieliśmy dość sporo ma-
seczek. Bo oprócz „służbowych” 
dysponowaliśmy również „pry-
watnymi”, uszytymi i dostarczo-
nymi przez naszych słuchaczy. 
Mogliśmy więc rozdać co nieco 
ponad przydział. Niektórzy zgła-
szający się po maseczki przynosili 
ze sobą materiały, nici, wygrzeba-
ne resztki domowych zapasów gu-
mek z prośbą o przekazanie tym, 
którzy szyją. Wszystko oczywiście 
przekazaliśmy, a powtórne rozda-
wanie maseczek (jeżeli w dalszym 
ciągu będzie potrzeba) planujemy 
jeszcze za mniej więcej za miesiąc.

Anna Szczepan 
Noworudzki UTW

pixabay.com
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W związku z pandemią koro-
nawirusa COVID-19 nastała era 
wideo rozmów. Zamknięte zakła-
dy przemysłowe i przedsiębiorstwa 
usługowe w wielu przypadkach od-
delegowały pracowników do pra-
cy zdalnej w domach, nauczyciele 
ze wszystkich typów szkół zostali 
zobowiązani do zdalnego naucza-
nia. Nawet przedszkolakom zafun-
dowano wideo zajęcia. Nic więc 
dziwnego, że z pomysłem warszta-
tów online zwrócił się do swoich 
Słuchaczy Sądecki UTW. Na za-
proponowany w tej formie trening 
pamięci zgłosiło się 30 osób, któ-
re podzielono na dwie grupy, po 15 
w każdej. Dzisiaj o refleksje z tych 
zajęć poprosiliśmy uczestników 
grupy I. 

Wszystkie wypowiadające się 
panie wyraziły zadowolenie z od-
bywanych spotkań. Halina pod-
kreśliła, że doskonali nowe umie-
jętności i nie omieszkała dodać, jak 
ogromną radość sprawiło jej spot-
kanie „w okienkach” znajomych 
koleżanek. Jak widać, za osobistymi 
kontaktami tęsknią nie tylko ucz-
niowie, seniorzy też chętnie wpad-
liby sobie w objęcia. Barbara szcze-
gółowo wyliczyła zyski w zakresie 
wiedzy i umiejętności, twierdząc 
że ta forma może być konkuren-
cyjna dla naszych zajęć stacjonar-
nych pod warunkiem wszakże, 
że uporamy się z występującymi 
jeszcze technicznymi problema-
mi. Halina miała rację twierdząc, 
że techniczne kłopoty to następ-
stwo bardzo zróżnicowanego pod 
względem nowości technicznych 
sprzętu. Niektóre oprzyrządowania 
piszczą i trzeszczą. Zosia natomiast 
skupiła się na pokazaniu samych 

Sądecki UTW w Nowym Sączu:  
Trening pamięci – opinie uczestników o zajęciach online

plusów: Bardzo kreatywne zajęcia, 
wiele ciekawych zadań ćwiczących 
logiczne myślenie, prowadzenie za-
jęć dostosowane do naszych „umie-
jętności” – stwierdziła. Ewa przy-
znała, (wszyscy pewnie to czuli), że 
była ogromnie zdenerwowana, nie 
mając pewności, jak sobie poradzi 
z obcą jej platformą ClickMeeting. 
Na szczęście, szybko się zorien-
towała, że nie taki diabeł strasz-
ny… Teraz już jest OK – poinfor-
mowała. ClickMeeting to oparta 
o przeglądarkę internetową płatna 
platforma do webinariów i wideo-

konferencji, działająca na wszyst-
kich urządzeniach bez względu na 
system operacyjny. Poza wersją na 
przeglądarki dostępna jest aplika-
cja mobilna na systemy Android, 
z czego korzysta w tej grupie Joan-
na operując komórką. Z tego wyni-
ka, że platforma została doskonale 
wybrana. Koleżanka Ewa dostrze-
ga także talent prowadzącej pani 
Ani. Zajęcia są tak wciągające, że 
czas zajęć mija zbyt szybko, przygo-
towane ćwiczenia rozwijają nasze 
umiejętności. Świetne są prace do-
mowe – podkreśliła. 
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Stowarzyszenie  
Sądecki Uniwersytet  

Trzeciego Wieku
ul. Jagiellońska 18, 
33-300 Nowy Sącz 

tel./fax 18 443 57 08 
ekretariat@sutw.pl

www.sutw.pl

ćwiczyć pamięć długotrwałą.
Prowadząca ma doskonałe wy-

czucie właściwego dla tej grupy 
tempa pracy, właściwie modulu-
je głos i spełnia wszystkie kryteria 
organizacji pracy.

Słuchaczki wyraziły wdzięcz-
ność organizatorom i prowadzą-
cej za ciekawe i przede wszystkim 
bardzo pożyteczne zajęcia. Warto 
pewnie dodać, że niektórym marzą 
się następne zajęcia online. Padły 
dwie propozycje: zajęć językowych 
oraz gimnastyki dla seniorów.

Irena Cepielik 
Stowarzyszenie Sądecki  

Uniwersytet Trzeciego Wieku

Wszystkie te zalety zebrałam 
w punktach:

Przygotowany przez prowadzą-
cą materiał jest: różnorodny, ko-
lorystycznie atrakcyjny, profesjo-
nalnie dobrany, sprzyja skupieniu 
uwagi i zapamiętywaniu.

Porównywanie swoich „od-
kryć”’ z tym, co dostrzegli pozosta-
li uczestnicy mobilizuje do wysiłku 
i poszerza skalę wiadomości. (tego 
nie daje np. wykład).

Cennym elementem każdych 
zajęć jest stosowanie wprowadza-
nej wiedzy teoretycznej w praktykę 
ćwiczeń oraz powtarzanie wiado-
mości z poprzednich zajęć na po-
czątku następnych. 

Zadania domowe pozwala-
ją w okresie między spotkaniami 
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Kolejne uniwersytety  
trzeciego wieku w drodze po 
certyfikat „Profesjonalny UTW”

Pomimo trudnego czasu epide-
mii, w którym obecnie się znajdu-
jemy, i faktycznego zawieszenia me-
rytorycznej aktywności organizacji 
seniorskich, Ogólnopolska Fede-
racja Stowarzyszeń UTW stara się 
konsekwentnie kontynuować dzia-
łania projektowe przewidziane do 
realizacji w roku 2020 w takim za-
kresie, w jakim mogą być one wdra-
żane w formie zdalnej, bezpiecznej 
dla ich adresatów/odbiorców. Jed-
nym z takich właśnie działań w ra-
mach przedsięwzięcia „Polskie Fo-
rum Seniorów” jest kontynuacja 
procesu profesjonalizacji UTW 
obejmującego wdrażanie standar-
dów działania zaproponowanych 
przez Federację już w roku 2012 
w publikacji „Standardy działa-
nia uniwersytetów trzeciego wie-
ku w Polsce”. W roku 2019 zosta-
ło opracowane, wydane i ponownie 
upowszechnione wśród organiza-
cji seniorskich trzecie wydanie tej 
publikacji – zaktualizowane i uzu-
pełnione o wnioski płynące z do-
tychczasowego przebiegu procedur 
standaryzacyjnych, w których wzię-
ło już udział blisko 40 stowarzyszeń 
UTW z terenu całego kraju. Proce-
durę wdrożenia standardów oraz 
weryfikacji ich spełnienia w roku 
2019 z sukcesem zakończyły dwa 
kolejne stowarzyszenia UTW: w Sie-
rakowie i Gnieźnie, otrzymując cer-
tyfikaty „Profesjonalny UTW” na 
najwyższym, złotym poziomie.

Z początkiem roku 2020 do tej 
procedury przystąpiło kolejnych 5 

organizacji seniorskich: Stowarzy-
szenie Wągrowiecki Uniwersytet 
Trzeciego Wieku w Wągrowcu, Sto-
warzyszenie Uniwersytet Złotego 
Wieku w Gorlicach, Stowarzysze-
nie Pieniński Uniwersytet Trzecie-
go Wieku w Szczawnicy, Stowarzy-
szenie Akademia Trzeciego Wieku 
w Jarosławiu oraz Stowarzyszenie 
Wrzesiński Uniwersytet Trzeciego 
Wieku z Wrześni. W dniach 26-28 

lutego 2020 r. – tuż przed wprowa-
dzeniem ograniczeń związanych 
ze stanem epidemii – w Podegro-
dziu k. Nowego Sącza liderzy tych 
organizacji wzięli udział w szko-
leniu „Standardy działania UTW 
w praktyce”. Podczas 3 - dniowych 
warsztatów uczestnicy mieli okazję 
na dokładną analizę zarówno sa-
mych standardów jak i procedury 
ich wdrażania w kontekście organi-
zacji, którą reprezentują. Efektem 
końcowym zajęć było opracowanie 
indywidualnych planów wdrożenia 
standardów w podmiotach, któ-
rych przedstawiciele uczestniczy-
li w zajęciach. Szkolenie odbywało 
się w atrakcyjnej, warsztatowej for-
mule opartej na dyskusji i dziele-
niu się doświadczeniami poszcze-
gólnych organizacji. Od marca br. 
dla uczestników zajęć uruchomio-
ny został moduł indywidualne-
go, zdalnego doradztwa w ramach 
którego eksperci Federacji pomaga-
ją implementować konieczne stan-
dardy w praktykę działania po-
szczególnych UTW. Liczymy na 
to, iż jesienią br. – po ustaniu sta-
nu epidemii – będziemy mogli za-
planować i przeprowadzić w tych 
organizacjach wizyty certyfikacyj-
ne, podczas których dokonywa-
na jest weryfikacja poziomu wdro-
żenia poszczególnych standardów 
oraz przyznawany jest certyfikat 
„Profesjonalny UTW” na poziomie 
złotym, srebrnym lub brązowym – 
odpowiednio do poziomu spełnie-
nia standardów.

Standardy dzia³ania 
uniwersytetów 
trzeciego wieku 
w Polsce

Wies³awa Borczyk
Wojciech Nalepa
Barbara Knapik
Wojciech Knapik

Standardy dzia³ania 
uniwersytetów 
trzeciego wieku 
w Polsce

Wies³awa Borczyk
Wojciech Nalepa
Barbara Knapik
Wojciech Knapik

Nowy S¹cz 2019

Wydanie trzecie

OGÓLNOPOLSKA 

FEDERACJA STOWARZYSZEÑ

UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU

FUNDACJA 

ROZWOJU ZIEM GÓRSKICH

Publikacja  
STANDARDY DZIAŁANIA  

UNIWERSYTETÓW  
TRZECIEGO WIEKU  

W POLSCE” – WYDANIE III  
do pobrania ze strony  
www.federacjautw.pl 

/index.php/publikacje
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Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym  
Województwa Małopolskiego

Ogólnopolska Federacja Stowa-
rzyszeń Uniwersytetów Trzeciego 
Wieku w marcu 2020 r. rozpoczę-
ła realizację nowego, ogólnopol-
skiego projektu pn. „Akademia Li-
derów Seniorskich Organizacji 
Pozarządowych” dofinansowane-
go ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 

Projekt zakłada w szczególno-
ści przygotowanie i realizację cy-
klu specjalistycznych, 5-dniowych 
szkoleń dedykowanych liderom se-
niorskich organizacji pozarządo-
wych, połączonych z indywidual-
nym, poszkoleniowym wsparciem 
doradczym pozwalającym na efek-
tywne wykorzystanie zdobytej wie-

dzy i umiejętności do aktywnego 
uczestniczenia w procesach stano-
wienia prawa w Polsce, jak również 
efektywnego zarządzania organi-
zacją seniorską. 

Udział w szkoleniach jest BEZ-
PŁATNY – w ramach projektu 
uczestnicy będą mieli zapewnione 
4 noclegi, wyżywienie, materiały 
szkoleniowe, jak również meryto-
ryczną, indywidualną opiekę po-
szkoleniową. 

Skala zaplanowanych działań 
jest duża – do czerwca 2022 r. pla-
nuje się organizację łącznie 20 edy-
cji szkolenia, w każdej średnio po 
12 uczestników. 

Ze względu na ogłoszony 
w marcu 2020 r. i ciągle trwają-

cy stan epidemii Federacja zmu-
szona była dokonać zmiany har-
monogramu realizacji projektu 
– zaplanowane pierwotnie już na 
wiosnę br. zajęcia pierwszych grup 
szkoleniowych musiały zostać od-
sunięte w czasie. Obecnie trwają 
prace związane z promocją i przy-
gotowaniem do realizacji meryto-
rycznej części przedsięwzięcia, któ-
ra – mamy nadzieję – będzie mogła 
ruszyć w II połowie 2020 r.

Zapraszamy do śledzenia stro-
ny www.federacjautw.pl, na której 
zamieszczane będą bieżące infor-
macje o projekcie, w tym również 
ogłoszenie rekrutacji i terminów 
zajęć kolejnych grup.

PUNKT INFORMACYJNO-DORADCZY 
DLA DZIAŁAJĄCYCH I TWORZĄCYCH SIĘ  

ORGANIZACJI SENIORSKICH Z MAŁOPOLSKI

Potrzebujesz porady z zakresu formalno-prawnych  
aspektów działania NGO lub pozyskiwania środków?

Skontaktuj się z nami:  
federacjautw@interia.eu 

Akademia Liderów Seniorskich 
Organizacji Pozarządowych
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Adamed wspiera Seniorów 
Adamed w ramach progra-

mu „Adamed dla Seniora” został 
Partnerem akcji #GOTOWIDO-
POMOCY. To kompleksowa akcja 
pomocowa w stolicy, zapewniają-
ca bezpośrednią pomoc Seniorom 
w czasie epidemii. Jej organizato-
rem jest Fundacja Legii.

W obliczu pandemii koronawi-
rusa szczególną troską należy oto-
czyć Seniorów – to właśnie oni są 
najbardziej narażeni na zakaże-
nie COVID-19. Jednocześnie jest 
to grupa, która często znajduje się 
w najtrudniejszej sytuacji, nie tylko 
społecznej, ale także ekonomicznej. 

- W Adamedzie od wielu lat 
troszczymy się o sprawność i aktyw-
ność fizyczną Seniorów m.in. w ra-
mach programu „Adamed dla Se-
niora”. Jednocześnie widzimy, że 
w czasie pandemii ta grupa jeszcze 
bardziej potrzebuje naszego wspar-
cia. Dlatego oferujemy Seniorom 

konkretną i regularną pomoc. Chce-
my, aby mieli poczucie, że w tych 
trudnych chwilach nie są pozosta-
wieni samym sobie – mówi Kata-
rzyna Dubno, Dyrektor ds. Relacji 
Zewnętrznych i Ekonomiki Zdro-
wia w Adamedzie. 

W ramach akcji uruchomiono 
bezpłatny telefon pomocowy 800 
919 160, dzięki któremu osoby 
starsze mogą zamówić i otrzymać 
ciepły posiłek oraz niezbędne za-
kupy prosto pod drzwi mieszka-
nia. Wolontariusze oferują pomoc 
w komunikacji, obsłudze kompu-
tera czy korzystania z Internetu. 
Telefon czynny jest codziennie od 
godz. 12:00 do 17:00. 

Adamed jako Partner akcji 
ufundował obiady które trafią do 
Seniorów oraz do Domów Pomo-
cy Społecznej z Warszawy i okolic. 
Przekazane fundusze zostaną prze-
znaczone także na środki ochrony 

osobistej i artykuły higieniczne dla 
wolontariuszy. Adamed dostarczył 
również płyny do dezynfekcji wy-
tworzone we własnych zakładach 
produkcyjnych. 

- Na co dzień jesteśmy przede 
wszystkim klubem sportowym, któ-
ry gromadzi wokół siebie setki firm 
i instytucji, oraz wielotysięczną spo-
łeczność kibiców Legii, połączonych 
pasją do piłki nożnej, do sportu, ry-
walizacji, do zwyciężania. W obli-
czu epidemii nie możemy prowadzić 
swojej podstawowej działalności. 
Ale Legia nigdy nie była tylko klu-
bem sportowym. Odpowiedzialność 
społeczna to część naszej misji, któ-
rą realizujemy poprzez Fundację 
Legii – mówi Dariusz Mioduski, 
Prezes Zarządu Legii Warszawa. 

Śledzić codzienne działania 
akcji #GOTOWIDOPOMOCY 
można pod adresem: http://www.
gotowidopomocy.pl 

unsplash.com
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Od czterech lat „Adamed dla Seniora” jest partnerem największych wydarzeń senioral-
nych w Polsce w tym m.in. Parady Seniora i Pikniku Pokoleń w Warszawie, Dnia Uniwer-
sytetów III Wieku na warszawskim Torze Służewiec czy Pikniku Pro Seniore na warszaw-
skim Ursynowie. W 2019 roku wydarzenia, które odbyły się pod patronatem „Adamed dla 
Seniora” zgromadziły ponad 19 tys. Seniorów. W ich trakcie, w ramach specjalnej strefy 
programu uczestnicy mogli skorzystać z badań profilaktycznych m.in. pomiaru ciśnienia 
i poziomu glukozy, badania kostka-ramię, spirometrii oraz konsultacji z lekarzem pulmo-
nologiem i chirurgiem naczyniowym. Dodatkowo Adamed organizuje treningi nordic wal-
king oraz indywidualne konsultacje z profesjonalnymi trenerami.

Więcej informacji o programie Adamed dla Seniora znajdziesz pod adresem: 
www.adameddlaseniora.pl 

bezpłatny telefon pomocowy dla seniorów
czynny codziennie od godz. 12:00 do 17:00

800 919 160

pi
xa

ba
y.c

om
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Narodowy Instytut Wolno-
ści – Centrum Rozwoju Społe-
czeństwa Obywatelskiego realizuje 
nowy Program Wsparcia Doraź-
nego Organizacji Pozarządowych 
w zakresie przeciwdziałania skut-
kom COVID-19 [dalej: Program], 
który został przyjęty Uchwałą Nr 
48/2020 Rady Ministrów z dnia 27 
kwietnia 2020  r. Celem Progra-
mu jest doraźne wsparcie insty-
tucjonalne dla organizacji i po-
moc przy inicjowaniu lokalnych 
działań, które mają służyć wal-
ce ze skutkami epidemii. Realiza-
cja Programu finansowana będzie 
z krajowych środków publicznych 
w ramach dotacji celowej z budżetu 
państwa w kwocie 10 mln zł.  Po-
niżej wybrane informacje dotyczą-
ce naboru wniosków.

PRIORYTETY

W ramach Programu przewi-
dziano dwa priorytety:
I. działania wspierające – obejmuje 

wsparcie w zakresie przygotowa-
nia i realizacji działań podejmo-
wanych w uzupełnieniu zadań 
administracji publicznej w celu 
przeciwdziałania COVID-19 
w społecznościach lokalnych,

II. bezpieczeństwo NGO – obej-
muje następujące poddziałania:
1. przygotowanie i realiza-

cja działań podejmowanych 
w zastępstwie lub w uzupeł-
nieniu zadań, które w całości 
lub części musiały zostać od-
wołane na skutek COVID-19 
(nie dotyczy zadań publicz-
nych/projektów realizowa-
nych ramach Programów: 
PROO, FIO, ROHiS, Korpus 
Solidarności);

2. przygotowanie i realiza-
cja działań podejmowanych 
w celu podtrzymania funk-
cjonowania organizacji za-
grożonego na skutek CO-
VID-19;

3. zakup sprzętu i materia-
łów niezbędnych do realiza-
cji działań, o których mowa 
w pkt 1-3;

4. wynajem siedziby lub lo-
kalu do realizacji dzia-
łań, jeżeli środki finansowe 
przeznaczone na ten cel zo-
stały utracone na skutek CO-
VID-19.

Uprawniony podmiot może 
otrzymać dofinansowanie tylko na 
1 wniosek w każdym Priorytecie.

TERMINY

Program jest realizowany 
w okresie trwania stanu epidemii, 
o którym mowa w Rozporządze-
niu Ministra Zdrowia z dnia 20 
marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia 
na obszarze Rzeczypospolitej Pol-
skiej stanu epidemii, innych sta-
nów nadzwyczajnych ogłoszonych 
w następstwie stanu epidemii oraz 
90 dni po ich zakończeniu.

Nabór wniosków w ramach 
Programu jest ciągły i trwa od 
dnia 12 maja 2020 roku, do godzi-
ny 12:00 do wykorzystania środ-
ków w ramach Programu lub do 
daty zakończenia Programu.

Listy wniosków przeznaczonych 
do dofinansowania będą ogłaszane 
w ciągu 30 dni od złożenia wnio-
sków na stronie Narodowego Insty-
tutu Wolności – Centrum Rozwoju 
Społeczeństwa Obywatelskiego.

Zadania mogą być realizowane 
od 27 kwietnia 2020 roku do daty 
zakończenia Programu (nie póź-
niej niż do 30 listopada 2020 roku).

WYSOKOŚĆ DOTACJI

Zależy od Priorytetu, w ramach 
którego składany jest wniosek. 
W przypadku wyboru Prioryte-
tu 1. (działania wspierające) moż-
na starać się o dotację w wysokości 
maksymalnie 50 tys. zł. Wniosku-
jąc w ramach Priorytetu 2. (bez-

Nowy Program Wsparcia Doraźnego 
Organizacji Pozarządowych  
w zakresie przeciwdziałania  
skutkom COVID-19 
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pieczeństwo ngo) można starać się 
o dotację w wysokości 40 tys. zł, 
w tym maksymalnie 10 tys. zł na 
każde poddziałanie. Wkład włas-
ny nie jest wymagany.

FORMA UBIEGANIA SIĘ  
O DOFINANSOWANIE

Wniosek należy złożyć w ter-
minie naboru wniosków wyłącz-
nie za pośrednictwem generatora 
wniosków dostępnego na stronie 
internetowej https://generator.niw.
gov.pl Do wniosku nie dołącza się 
załączników. W ramach naboru 
wniosków w Programie COVID-19 
nie ma obowiązku przesyłania wer-
sji papierowej wniosku, ani składa-
nia jej przez ePUAP.

OCENA WNIOSKU

Kryteria formalne: złożenie 
wniosku w generatorze wniosków 
w terminie określonym w Progra-
mie, złożenie wniosku przez pod-
miot uprawniony.

Kryteria merytoryczne: wnio-
sek jest adekwatny w odniesieniu 
do celów Programu oraz odnosi się 
w sposób niebudzący wątpliwości 
do co najmniej jednego z obszarów 
zakresu wsparcia, zaplanowane 
działania są możliwe do zrealizo-
wania przez wnioskodawcę, dzia-
łania mają istotny wpływ na wnio-
skodawcę, wnioskodawca w sposób 
wystarczający wykazał, że nie jest 
możliwe sfinansowanie zaplano-
wanych we wniosku wydatków 

z innych źródeł, wydatki te nie 
podlegają umorzeniu, i potwier-
dził swoją wiarygodność, koszty są 
zasadne w odniesieniu do zakresu 
działań.

DODATKOWE INFORMACJE

Nagranie video z wirtualne-
go szkolenia dot. nowego Progra-
mu będzie udostępnione na kanale 
Narodowego Instytutu Wolności – 
Centrum Rozwoju Społeczeństwa 
Obywatelskiego na Youtube: www.
youtube.com/channel/UC7Ub-
LDTgpd-1zIo8whidLwQ 

Więcej informacji na temat pro-
gramu na stronie: www.niw.gov.
pl/nasze-programy/program-co-
vid-19/ 

W dniu 31 marca 2020 r. Mi-
nister Finansów wydał rozporzą-
dzenie, na podstawie którego or-
ganizacje pozarządowe mają trzy 
miesiące więcej na złożenie swo-
ich sprawozdań finansowych za 
2019  r. Rozwiązanie jest odpo-
wiedzią na liczne apele środowisk 
NGO w Polsce w związku z epide-
mią COVID-19.

Rozporządzeniem Ministra Fi-
nansów z dnia 31 marca 2020 r. 
w sprawie określenia innych ter-
minów wypełniania obowiązków 
w zakresie ewidencji oraz w zakre-
sie sporządzenia, zatwierdzenia, 
udostępnienia i przekazania do 
właściwego rejestru, jednostki lub 

organu sprawozdań lub informa-
cji (Dz.U. poz. 570), wprowadzone 
zostały następujące terminy skła-
dania sprawozdań dla organizacji, 
których rok obrotowy pokrywa się 
z rokiem kalendarzowym: sporzą-
dzenie sprawozdania i podpisa-
nie przez osobę, której powierzono 
prowadzenie ksiąg rachunkowych 
oraz przez zarząd organizacji – do 
30 czerwca 2020 r. oraz zatwier-
dzenie sprawozdania przez właś-
ciwy organ organizacji – do 30 
września 2020 r.

Dla organizacji, których rok ob-
rotowy jest inny niż rok kalenda-
rzowy terminy sporządzenia i pod-
pisania, a następnie zatwierdzenia 

sprawozdania upłyną odpowiednio 
3 miesiące po upływie terminów, 
które obowiązywałyby dla tych or-
ganizacji przed wydaniem ww. roz-
porządzenia.

Przepis ten ma zastosowanie do 
obowiązków sprawozdawczych do-
tyczących roku obrotowego koń-
czącego się po dniu 29 wrześ-
nia 2019 r., jednak nie później niż 
w dniu 30 kwietnia 2020 r., któ-
rych termin wykonania nie upły-
nął przed dniem 31 marca 2020 r.

Z ww. rozporządzeniem Mi-
nistra Finansów można się zapo-
znać na stronie: www.dzienniku-
staw.gov.pl/D2020000057001.pdf

Terminy składania rocznych  
sprawozdań finansowych za 2019 r. 
zostały przedłużone
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§ 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]. 

§ 2
1. Porozumienie funkcjonuje na zasadzie dobrowolności i otwartości. 
2. Sygnatariuszem Porozumienia może być organizacja pozarządowa pracująca z seniorami i dla se-

niorów [organizacja seniorska] – niezależnie od formy organizacyjnoprawnej. 
3. Przystąpienie do Porozumienia następuje poprzez przedłożenie pisemnej deklaracji. 
4. 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 charak-

terze finansowym.  
2. Porozumienie tworzy się na czas nieokreślony. 

Lista Sygnatariuszy Porozumienia znajduje się na platformie internetowej:  
www.forumseniorow.pl

POROZUMIENIE  
POLSKIE FORUM SENIORÓW 
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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 stanowi-
skom w sprawach istotnych dla seniorów i organizacji seniorskich, zarówno na szczeblu krajowym jak i regio-
nalnym. 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 od-
bywa 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.

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.

NIE CZEKAJCIE – DOŁĄCZCIE DO NAS!
Jak przystąpić do Polskiego Forum Seniorów w 3 krokach?

Zapraszamy na stronę www.forumseniorow.pl

POLSKIE FORUM SENIORÓW  
– RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ! 
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Wykaz Sygnatariuszy Porozumienia 
Polskie Forum Seniorów
1. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Makowie  

Podhalańskim
2. Krośnieński Uniwersytet Trzeciego Wieku
3. Jasielskie Stowarzyszenie Uniwersytetu  

Trzeciego Wieku
4. Bytomski Uniwersytet Trzeciego Wieku
5. Rada Organizacji Pozarządowych Miasta Zgierza
6. Zgierski Uniwersytet Trzeciego Wieku
7. Zawierciański Uniwersytet Trzeciego Wieku
8. Stowarzyszenie Akademia Trzeciego Wieku  

w Jarosławiu
9. Uniwersytet Trzeciego Wieku Diecezji  

Rzeszowskiej
10. Jaworznicki Uniwersytet Trzeciego Wieku
11. Świętokrzyski Uniwersytet Trzeciego Wieku
12. Legionowski Uniwersytet Trzeciego Wieku
13. Stowarzyszenie Cieszyński Uniwersytet  

Trzeciego Wieku
14. Stowarzyszenie Uniwersytet Złotego Wieku  

w Gorlicach
15. Stowarzyszenie Radość Życia
16. Uniwersytet Trzeciego Wieku Politechniki  

Łódzkiej
17. Porozumienie Podkarpackich UTW
18. Podhalański Uniwersytet Trzeciego Wieku
19. Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku 

w Opatowie
20. Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku 

WSBiP
21. Radomszczański Uniwersytet Trzeciego Wieku 

Wiem Więcej
22. Stowarzyszenie Nasze Osiedle Ścigały
23. Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego 

Wieku
24. Wągrowiecki Uniwersytet Trzeciego Wieku
25. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju  

Uniwersytetu Trzeciego Wieku – Głuchołazy
26. Uniwersytet Trzeciego Wieku Aktywne Życie  

Miechów
27. Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku 

w Gliwicach

28. Fundacja Europejski Instytut Rozwoju  
Obywatelskiego

29. Stowarzyszenie Przyjaciół Uniwersytetu  
Trzeciego Wieku w Rzeszowie

30. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Nowym Targu
31. Stowarzyszenie Jędrzejowski Uniwersytet  

Trzeciego Wieku
32. Uniwersytet Trzeciego Wieku Państwowej  

Wyższej Szkoły im. Jana Pawła II  
– Biała Podlaska

33. Stowarzyszenie Edukacyjne Centrum Integracji 
Międzypokoleniowej HIPOKAMP

34. Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku  
w Lesznie

35. Uniwersytet Trzeciego Wieku - Kłaj
36. Polska Unia Seniorów - PUS
37. Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej
38. Europejska Sieć Organizacji Pozarządowych
39. Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego  

BESKIDY
40. Fundacja Rozwoju Regionalnego VIRIBUS  

UNITIS
41. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łazach
42. Uniwersytet Trzeciego Wieku  

w Świętochłowicach
43. Klub Seniora w Brzeźnicy
44. Górnośląski Uniwersytet Trzeciego Wieku  

w Chorzowie
45. Towarzystwo Ziemi Mszańskiej Zagórzański  

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Mszanie Dolnej
46. Ogólnopolskie Stowarzyszenie na Rzecz  

Rozwoju Dziennikarstwa Obywatelskiego
47. Klub Senior Pustków
48. Klub Seniora Pustków – Osiedle
49. Klub Seniora Kwiaty Jesieni
50. Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku  

w Działoszynie
51. Sosnowieckie Stowarzyszenie Aktywny Senior
52. Aktywni dla Sosnowca
53. Klub Seniora „Zagórze”
54. Stowarzyszenie „Od Juniora do Seniora”
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55. Związek Nauczycielstwa Polskiego – Oddziało-
wa Sekcja Emerytów i Rencistów – Mysłowice

56. Gnieźnieński Uniwersytet Trzeciego Wieku
57. Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku  

w Sierakowie
58. Stowarzyszenie Przyjaciół Uniwersytetu  

Trzeciego Wieku przy Politechnice  
Częstochowskiej

59. Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Politechnice 
Częstochowskiej

60. Stowarzyszenie Klub Seniora Przyjaciele
61. Stowarzyszenie Słuchaczy Uniwersytetu  

Trzeciego Wieku w Gąsawie
62. Zielonogórski Uniwersytet Trzeciego Wieku
63. Uniwersytet Trzeciego Wieku Politechniki  

Warszawskiej
64. Fundacja Wspierania Seniorów MELA  

w Wałbrzychu 
65. Kościerski Uniwersytet Trzeciego Wieku  

przy Kaszubskim Instytucie Rozwoju
66. Przemyski Uniwersytet Trzeciego Wieku
67. Wałecki Uniwersytet Trzeciego Wieku
68. Stowarzyszenie Gryficki Uniwersytet Trzeciego 

Wieku
69. Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku  

w Ostrzeszowie
70. Stowarzyszenie Łańcucki Uniwersytet  

Trzeciego Wieku
71. Stowarzyszenie Pszczyński Uniwersytet  

Trzeciego Wieku
72. Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku  

w Białymstoku
73. Uniwersytet Trzeciego Wieku przy MOKSiR  

w Kuźni Raciborskiej
74. Stowarzyszenie Pieniński Uniwersytet  

Trzeciego Wieku
75. Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku  

w Łopusznie
76. Stowarzyszenie Chęciński Uniwersytet  

Trzeciego Wieku
77. Słupecki Uniwersytet Trzeciego Wieku przy MDK
78. Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku  

w Kaliszu Pomorskim
79. Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku  

w Pyskowicach
80. Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku  

w Augustowie
81. Stowarzyszenie rewalski Uniwersytet Trzeciego 

Wieku

82. Stowarzyszenie Kaszubska Nadzieja
83. Staromiejski Uniwersytet Trzeciego Wieku  

przy NIKiDW
84. Akademia Seniora Activus przy Fundacji  

Activus w Łodzi
85. Akademia Prądnicki Senior przy  

Stowarzyszeniu Pro-Age w Krakowie
86. Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku  

w Opolu
87. Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku  

w Płocku
88. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Trzciance
89. Stowarzyszenie Gniewski Uniwersytet  

Trzeciego Wieku
90. Stowarzyszenie Uniwersytet Dla Aktywnych  

w Ciechocinku
91. Sanocki Uniwersytet Trzeciego Wieku  

im. Jana Grodka w Sanoku
92. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Bolesławcu
93. Stowarzyszenie Słuchaczy Uniwersytetu  

Trzeciego Wieku w Żyrardowie
94. Uniwersytet Trzeciego Wieku Fundacji  

Komunikacji Międzykulturowej The Link  
w Katowicach

95. Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku  
w Nowogardzie

96. Uniwersytet Trzeciego Wieku przy MDK  
w Witnicy

97. Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Myślenickim 
Towarzystwie Kultury

98. Uniwersytet Trzeciego Wieku przy MOK  
w Czerwionce - Leszczyny

99. Wrzesiński Uniwersytet Trzeciego Wieku
100. Klub Seniora w Gorlicach
101. Ustecki Uniwersytet Trzeciego Wieku  

„Żyj Kolorowo”
102. Świdnicki Uniwersytet Trzeciego Wieku
103. Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku  

w Ciechanowcu
104. Stowarzyszenie Forum Uniwersytetów III  

Wieku Lubelszczyzny
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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]: 

OŚWIADCZENIA:

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

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

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



Jak prawidłowo 
nałożyć i zdjąć  
maseczkę



Rzecznik Praw Pacjenta 
Bartłomiej Chmielowiec

ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa

Gdy potrzebujesz porady dotyczącej  
praw pacjenta, ale także związanej  

z Twoimi prawami w obecnej sytuacji,  
związanej z rozprzestrzenianiem się  

koronawirusa, wystarczy zadzwonić na numer  
Telefonicznej Informacji Pacjenta:

800 190 590  

(wybierz prefiks nr 2)

Telefoniczna informacja czynna od poniedziałku  
do soboty w godzinach od 8:00 do 18:00.


