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Liczba UTW z podziałem na województwa 

  



UTW w województwie małopolskim 
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     Najważniejsze wydarzenia  
Roku UTW 2012 



   -  Podjęcie przez Senat Uchwały  
      ustanawiającej Rok 2012 Rokiem UTW  



-  I Kongres UTW - Warszawa   



 
 
 
 

-  Objęcie honorowym patronatem     
   obchodów ROKU UTW przez Annę  
   Komorowską - Małżonkę  Prezydenta RP;  
    
-  Powołanie Parlamentarnego Zespołu ds.  
   UTW pod przewodnictwem posła  
   Michała Szczerby; 
    
 
    



          

              -  Ogólnopolska Olimpiada Sportowa  
             UTW w Łazach; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



-  Wystawa „UTW w Polsce” – Sejm RP; 

 
 
 
 
 
 



 
- Forum III Wieku przy XXII Forum  

      Ekonomicznym w Krynicy – Zdroju; 
 
 



 
-  Utworzenie w Ministerstwie Pracy i  
   Polityki Społecznej Departamentu  
   Polityki Senioralnej;  
 
-  Uchwalenie i wdrożenie Rządowego     
   Programu na rzecz Aktywności  
   Społecznej Osób Starszych na lata  
   2012-2013 (ASOS);  
    
 
 
 



  -  Konferencja podsumowująca ROK UTW. 
      Deklaracja końcowa Roku UTW -  
     „Pakt na rzecz Seniorów” 



Uczestnicy Konferencji przyjęli w 
„Pakcie na rzecz seniora” 

następujące kierunki strategii 
działania dla UTW: 



 

-  Wdrożenie  wysokich standardów działania  
   UTW i budowania marki UTW, w  
   wielowymiarowym procesie edukacji,  
   aktywizacji i integracji osób starszych; 
 
-  Podejmowanie przez UTW nowych wyzwań,  
   uwzględniających  postęp technologiczny,  
   zmiany cywilizacyjne, procesy demograficzne,  
   wydłużający się okres życia ludzi i chęć  
   utrzymania jak najdłużej aktywności  
   psychofizycznej po przejściu na emeryturę; 
    
  



  
-  Rozwój oferty edukacyjnej i aktywizującej osoby  
   starsze,  upowszechnianie uczenia się jako stylu  
   życia, bez względu na wiek; 
 
-  Tworzenie i promowanie  różnorodnych form  
   poradnictwa - prawnego, konsumenckiego,  
   finansowego, psychologicznego, zawodowego-   
   dla osób starszych, we współpracy z  
   samorządem lokalnym i organizacjami  
   pozarządowymi; 
 
-  Rozwój  rzecznictwa interesów i propagowanie  
   praw obywatelskich osób starszych; 
 



 

-  Rozwój współpracy z uczelniami,  
   środowiskiem  naukowym i akademickim;  
   włączanie  UTW do badań gerontologicznych; 
 
-  Bieżąca współpraca z samorządem lokalnym i  
   regionalnym, wykorzystanie potencjału osób  
   starszych  w inicjatywach i działaniach  
   lokalnych, opracowanie katalogu  i  
   promowanie  dobrych praktyk; 
 
-  Rozwój wolontariatu  i samopomocy  osób  
   starszych; 

 



-  Rozwój współpracy międzypokoleniowej,  
   kształtowanie pozytywnego wizerunku osób  
   starszych; zmiana negatywnych stereotypów;  
 
-  Utworzenie Krajowej Rady Konsultacyjnej     
   UTW – ciała opiniodawczo- konsultacyjnego  
   społeczności UTW; 
 
-  Promowanie i upowszechnianie  działalności  
   UTW, współpraca z mediami. 
 



 
Uczestnicy Konferencji UTW 

rekomendują zasady i kierunki 
polityki senioralnej Państwa:  



 
-  Zapewnienie  udziału  UTW i innych    
   organizacji seniorskich w kreowaniu 
   polityki senioralnej na szczeblu krajowym,  
   regionalnym i lokalnym;  
 
-  Utworzenie działu administracji  
   rządowej „osoby starsze”;  
 
-  Uznanie kształcenia ustawicznego  
   osób starszych  w UTW za element krajowego  
   systemu edukacji; stworzenie podstaw  
   prawnych  wsparcia logistycznego i    
   finansowego; 
 



 
-  Uznanie UTW za ważne centra  
   profilaktyki gerontologicznej, zapewniającej   
   osobom starszym utrzymanie dobrej kondycji  
   psychofizycznej;  
 
-  Rozwój partnerstwa publiczno- 
   prywatnego  na rzecz tworzenia przyjaznej  
   przestrzeni dla osób starszych;  
 
-  Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,  
   informatycznemu, ekonomicznemu  
   i dyskryminacji  ze względu na wiek;  
 
 



 
-  Wspieranie rozwoju  kapitału  
   społecznego osób starszych i aktywnego ich  
   uczestnictwa w życiu publicznym;  
 
-  Wspieranie rodziny jako optymalnej  
   instytucji opiekuńczej  dla osób starszych;  
  
-  Wspieranie  polonijnych organizacji  
   seniorskich, w tym UTW, stanowiących  
   ośrodki polskości i krzewienia kultury i  
   tradycji; 

 
    



Uczestnicy Konferencji UTW 
postulują do władz centralnych o: 



 
-  Współdziałanie administracji rządowej i  
   organizacji  pozarządowych na rzecz seniorów  
   w Polsce;  
 
-  Kontynuowanie w kolejnych latach    
   Rządowego Programu na rzecz  
   Aktywizacji Społecznej Osób Starszych  
  (ASOS); 
 
-  Upowszechnianie wiedzy na temat procesów  
   starzenia się poprzez powszechną edukację  
   społeczną i  kampanie informacyjno-  
   promocyjne; 
 



 
 
-  Tworzenie  warunków do rozwoju   
   „srebrnej gospodarki”;  
 
 
-  Włączenie rekomendacji i postulatów  
   zawartych w „Pakcie na rzecz Seniorów”  
   do polityki senioralnej Państwa. 
 



 
Uczestnicy Konferencji rekomendują  
liderom UTW, instytucjom rządowym  

i samorządowym włączenie się  
w realizację 

 „Paktu na rzecz Seniorów”  

 
 



Dziękuję za uwagę  
 

Wiesława Borczyk 
  

Prezes Ogólnopolskiej Federacji 
Stowarzyszeń UTW  

 


