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

24 grudnia 2013 r. na swoim 
ostatnim posiedzeniu w starym 
roku Rada Ministrów przyjęła Zało
żenia Długofalowej Polityki Senio
ralnej w Polsce na lata 2014–2020. 
To nie tylko świąteczny prezent dla 
seniorów, ale ważna polityczna de
klaracja, że polityka dotycząca osób 
starszych i dla osób starszych sta
je się ważnym priorytetem rządu 
na najbliższe lata. Jeśli powstająca 
polityka senioralna ma być polityką 
na serio, nie może być ona polity
ką ostrożnych działań, ale musi być 
polityką odwagi.

Ksiądz Adam Boniecki w lutym 
napisał: „Nie ma co się pocieszać, 
że to jeszcze nie zaraz. Do starości 
bowiem musimy się przygotować, 
póki jeszcze jesteśmy względnie 
młodzi”. Te mądre słowa redaktora 
„Tygodnika Powszechnego” mają 
podwójne znaczenie. Po pierwsze, 
do starości musi przygotować się 
każdy z nas - żyjąc odpowiedzial
nie, aktywnie i zdrowo, nieustanie 
inwestując w siebie, umiejętnie za
rządzając czasem, budując swoją 
pozycję zawodową i bezpieczeństwo 
finansowe. Po drugie, do starości 
społeczeństwa muszą przygotować 
się polskie państwo i nasze miasta, 

rząd i władze samorządowe. Wzrost 
odsetka osób starszych w polskim 
społeczeństwie nabiera coraz więk
szego tempa. Do 2035 roku udział 
osób w wieku 65 i więcej zbliży się 
do ¼. Nieuchronna szybkość sta
rzenia się polskiego społeczeństwa 
musi budzić w osobach decyzyjnych 
potrzebę niezbędnych przygotowań 
o charakterze prawnym, instytucjo
nalnym i finansowym. Rok 2013 był 
kolejnym ważnym okresem w pro
cesie przystosowywania Polski do 
potrzeb osób starszych. Jednym 
z ważniejszych osiągnięć tego roku 
jest nowelizacja ustawy o samo
rządzie gminnym, wprowadzająca 
gminne rady seniorów.

Fenomen Uniwersytetów 
Trzeciego Wieku
Profesor Halina Szwarc, zało

życielka pierwszego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku w Polsce, przed 
wieloma laty napisała:

Tworząc go w 1975 roku na war
szawskim Marymoncie założyła, 
że jego celem ma być aktywizacja 
intelektualna i fizyczna osób star
szych. W 1989 roku w Polsce było 
już 9 UTW, obecnie jest ich 460 
i ponad 130 tysięcy słuchaczy.

W listopadzie 2009 r. na I Zjeź
dzie Ogólnopolskiego Porozumie
nia UTW w Szkole Głównej Handlo
wej narodziła się idea ustanowienia 
Roku 2012 – Rokiem Uniwersy
tetów Trzeciego Wieku. Efektem 
tych starań była uchwała Senatu 
RP i patronat małżonki Prezydenta 
RP Anny Komorowskiej. W 2011 r. 
powstał Parlamentarny Zespół ds. 
Uniwersytetów Trzeciego Wieku, 
w który pracuje kilkudziesięciu po
słów przekonanych, że dynamicz
nie rozwijający się ruch UTW musi 
mieć życzliwego partnera w parla
mencie. W marcu 2012 roku odbył 
się I Kongres Uniwersytetów Trze
ciego Wieku – wydarzenie, które 

Polityka senioralna na serio
„Starzenie się społeczeń-
stwa jest wyzwaniem, na 
które odpowiedzią powin-
no być wspieranie aktyw-
ności seniorów oraz popra-
wa efektywności instytucji 
świadczących usługi pub-
liczne”.

Poseł Michał Szczerba – 
Przewodniczący Parlamentarnego 
Zespołu ds. Uniwersytetów Trzeciego 
Wieku





zgromadziło trzy tysiące liderów 
UTW z całego kraju. To było wiel
kie święto tego ruchu społecz
nego, a jego skala uświadomiła 
wszystkim, że kilkaset UTW to 
już nie tylko najważniejsi anima
torzy aktywności społecznej se
niorów w środowisku lokalnym, 
ale i poważny partner w kreowa
niu polityki senioralnej państwa. 
Obecność na Kongresie małżonki 
Prezydenta RP, premiera, szefa 
Kancelarii Prezydenta RP, mini
strów pracy i polityki społecznej 
oraz zdrowia, parlamentarzystów 
i samorządowców potwierdziła, 
że najważniejsze osoby w pań
stwie dostrzegają potrzebę budo
wania polityki wobec osób star
szych.

Początki polityki 
senioralnej 

Rok 2012 obfitował w ważne 
wydarzenia związane z obchoda
mi Europejskiego Roku Aktywno
ści Osób Starszych i Solidarności 
Międzypokoleniowej oraz Roku 
Uniwersytetów Trzeciego Wieku. 
Rok 2013 – to dalsze przyspiesze
nie w polityce senioralnej. 

To czas uświadamiania wła
dzom na każdym szczeblu zna
czenia seniorów jako grupy, która 
ma coraz większą siłę, świado
mość tej siły i prawo do artykuło
wania swoich postulatów. Środo
wisko UTW przygotowało „Pakt 
na rzecz seniorów” stanowiący 
zbiór postulatów wobec władz 
publicznych. To ważny wkład 
Ogólnopolskiego Porozumienia 
UTW, a także Ogólnopolskiej 
Federacji Stowarzyszeń UTW 
w późniejsze przygotowania do 
polityki senioralnej.

Michał Szczerba 
 – Przewodniczący Parlamentarnego 

Zespołu ds. UTW

Rządowy pakiet działań 
na rzecz seniorów
Wigilijne posiedzenie Rady Ministrów zapisze się 
na stałe w historii ruchu Uniwersytetów Trzeciego 
Wieku 

W Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej został przygotowany 
pakiet 3 ustaw: 

 Y Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 
2014–2020,

 Y Program Solidarność Pokoleń. Działania dla zwiększenia aktyw
ności zawodowej osób w wieku 50+,

 Y Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Star
szych na lata 2014–2020.
Określają one państwową politykę senioralną w długim horyzon

cie czasowym. W pracach nad dokumentem uczestniczyła Rada ds. 
Polityki Senioralnej kierowana przez prof. dr hab. Bolesława Samo
lińskiego, powołana w lutym br. jako organ pomocniczy MPiPS. Do 
udziału w jej pracach zaproszono przedstawicieli ministerstw i urzę
dów centralnych, a także samorządów, organizacji pozarządowych 
oraz ekspertów.

Dla podkreślenia wagi tych wydarzeń Premier Donald Tusk za
prosił do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów liczną delegację senio
rów, głównie liderów warszawskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

Po oficjalnych informacjach nt. prac legislacyjnych, na gości cze
kał wspaniały wigilijny stół i ciepłe spotkanie z Premierem, ministra
mi pracy i zdrowia.

Na wigilijnym spotkaniu premier Donald Tusk wyraził nadzieję, 
że przyjęty pakiet rozwiązań uczyni życie seniorów łatwiejszym i bar
dziej komfortowym.

„Polscy seniorzy (...) są nam potrzebni nie tylko na co dzień, ale 
szczególnie wtedy, kiedy zasiadamy przy wigilijnym stole. Widzi
my bardzo wyraźnie, że życie bez naszych babć i dziadków nie mia
łoby sensu, nie byłoby go. Nas by nie było bez was – mówił Tusk. 
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– Właśnie przy stole wigilijnym, 
kiedy patrzymy na cieszące się 
dzieciaki, to przede wszystkimi 
widzimy, jak potrzebna jest cała 
rodzina i jak bardzo potrzebni 
są nam ci najstarsi w naszej ro
dzinie”.

Obszerniej o polityce senio
ralnej mówił jej główny anima
tor, Minister Pracy i Polityki 
Społecznej Władysław Kosiniak
Kamysz.

Długofalowa polityka senio
ralna to pierwszy tego typu do
kument dotyczący polityki pań
stwa wobec osób starszych. Ujęto 
w nim szereg zagadnień dotyczą
cych życia i funkcjonowania se
niorów - od związanych ze zdro
wiem i samodzielnością (w tym 
usług medycznych, opiekuńczych 
i społecznych), bezpieczeństwem, 
aktywnością zawodową, eduka
cją, zaangażowaniem obywatel
skim i wolontariatem, uczest
nictwem w kulturze, po relacje 
międzypokoleniowe.

Politykę senioralną zdefinio
wano w dokumencie jako „sze
rokie spektrum działań organów 
administracji publicznej wszyst
kich szczebli oraz organizacji 
i instytucji realizujących zadania 
i podejmujących inicjatywy two

rzące warunki dla godnego i zdro
wego starzenia się”. Jak czytamy 
dalej, celem polityki senioralnej 
będzie „wspieranie i zapewnianie 
możliwości aktywnego starzenia 
się w zdrowiu oraz prowadze
nia samodzielnego, niezależnego 
i satysfakcjonującego życia, na
wet z uwzględnieniem pewnych 
ograniczeń funkcjonalnych”.

W ramach pakietu dla senio
rów rząd ustanowił też program 

„Solidarność pokoleń”, którego 
głównym celem jest zwiększenie 
do 2020 r. wskaźnika zatrudnie
nia osób w wieku 55–64 lat do 

poziomu 50 proc. Program jest 
aktualizacją przyjętego przez rząd 
w 2008 r.

Głównymi adresatami progra
mu są osoby powyżej 50. roku ży
cia, jednak działania kierowane 
będą również do szerszego grona 
osób w różnym wieku, zarówno 
w wieku 60+, jak i do osób, które 
dopiero za kilkanaście lub kilka
dziesiąt lat wchodzić będą w wiek 
przedemerytalny (szczególnie do 
grupy 45+). Adresatami progra
mu są również przedsiębiorcy, 
związki zawodowe, organizacje 
pozarządowe, podmioty ekono
mii społecznej, publiczne i nie
publiczne instytucje rynku pracy, 
samorządy terytorialne i instytu
cje administracji rządowej.

Szacunkowe koszty wdrażania 
programu „Solidarność pokoleń” 
w latach 2014-2020 wyniosą pra
wie 4 mld zł.

Rząd podjął też uchwałę 
w sprawie Rządowego Programu 
na rzecz Aktywności Społecznej 
Osób Starszych przedłużając jego 
działania i finansowanie na lata 
20142020.

Działania ujęte w programie 
mają umożliwić wykorzystanie 
potencjału ludzi starszych przez 
zaangażowanie ich w szeroko ro
zumianą aktywność społeczną. 
Program oparty jest na wsparciu 
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organizacji działających w sfe
rze pożytku publicznego poprzez 
dofinansowanie realizowanych 
przez nie projektów dla osób 
starszych w czterech prioryteto
wych obszarach: edukacja osób 
starszych, aktywność społeczna 
promująca integrację wewnątrz 
i międzypokoleniową, partycypa
cja społeczna oraz usługi społecz
ne dla osób starszych.

Działania programu dotyczą 
m.in. zwiększenia różnorodności 
i poprawy jakości oferty eduka
cyjnej dla osób starszych, two
rzenia warunków dla integracji 
wewnątrz- i międzypokoleniowej, 
upowszechniania wolontariatu, 
uczestnictwa w procesach de
cyzyjnych, w życiu społecznym, 
a także zwiększenia dostępności, 
podniesienia jakości usług spo
łecznych oraz wspierania działań 
na rzecz samopomocy i samoor
ganizacji.

Premier zapowiedział, że 
chciałby spotkać się z szerszą 
reprezentacją seniorów w kilku 
Uniwersytetach Trzeciego Wie
ku, wyraził też przekonanie, że 
takie spotkania powinni odby
wać także jego ministrowie pracy 
i zdrowia.

O realizacji polityki  senioral
nej w latach 2014–2020 mówili 
też w KPRM przy wigilijnym stole 
prof. Bolesław Samoliński- Prze
wodniczący Rady ds. Polityki 
Senioralnej oraz Bartosz Arłuko
wicz, Minister Zdrowia.

Podsumowała wydarzenia  
Krystyna Lewkowicz

Warto zobaczyć: 
http://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualności/rzadowy-pakiet-dzialan-na-rzecz-aktywnosci
-seniorow.html
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Apel do Liderów i słuchaczy UTW SGH
W 2015 roku przypada 40. rocznica powstania pierwszego w Polsce Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku noszącego imię założycielki prof. Haliny Szwarc.

To także wielkie święto wszystkich słuchaczy UTW, bowiem ruch ten stanowi swoisty feno-
men w skali światowej. Jego ekspansywny rozwój, zwłaszcza w ostatnich dwóch dekadach 
wart jest uroczystej prezentacji i profesjonalnego udokumentowania.

Powołana została koalicja ds. programu obcho-
dów centralnych, w skład której weszło Miasto st. 
Warszawa, Komisja Dialogu Społecznego ds. UTW 
oraz Fundacja „Ogólnopolskie Porozumienie UTW”. 

Do bieżących prac nad programem – został po-
wołany zespół roboczy, pod kierunkiem Ireny Mo-
skal, prezesa UTW im. Haliny Szwarc, który pra-
cuje nad programem uroczystości 40. lecia UTW 
im. Haliny Szwarc oraz stworzeniem szczegółowe-
go centralnego programu obchodów tego święta, 
w tym nad koncepcją jego finansowania.

Zespół przygotował już wniosek do Małżonki 
Prezydenta RP Pani Anny Komorowskiej (a zara-
zem Wielkiej Osobowości UTW) o objęcie obcho-
dów 40.lecia ruchu UTW patronatem honorowym; 
wniosek do Sejmu RP o ustanowienie roku 2015 ro-
kiem prof. Haliny Szwarc oraz do Rady m.st. War-
szawy o nazwanie ulicy lub placu w Warszawie 
imieniem prof. Haliny Szwarc.

Wydarzeniem bez precedensu będzie powołanie 
specjalnej komisji sejmowej ds. polityki senioralnej. 
To jeden z ważniejszych postulatów zapisanych 
w Deklaracji Końcowej II Ogólnopolskiej Konfe-
rencji UTW, która odbyła się w grudniu 2013 r. 
w Sejmie. Już w swoim przemówieniu powital-
nym, otwierającym II Ogólnopolską Konferencję 
UTW, Marszałek Sejmu Pani Ewa Kopacz odniosła 
się pozytywnie do tej koncepcji informując, iż za-
mierza powołać taką komisję.

Formalny wniosek w sprawie powołania sejmo-
wej komisji ds. polityki senioralnej do Pani Marsza-
łek Sejmu RP złożył już Parlamentarny Zespół ds. 
UTW i Fundacja „OP UTW”.

Zostało wstępnie ustalone miejsce i termin 
II Wielkiego Kongresu UTW – 23 marca 2015 r. 
Sala Kongresowa PKiN w Warszawie.

W czasie II Kongresu UTW przewidziana jest też 
III Gala Konkursu „Wielka Osobowość Uniwersyte-
tów Trzeciego Wieku”. 

Kapituła Konkursu rozpoczyna przyjmowanie 
wniosków w spr. kandydatur nowych osobowości 
UTW rekrutujących się z grona osób publicznych, 
mających szczególne zasługi dla rozwoju ruchu 
UTW i sytuacji osób starszych w Polsce. 

Projekt programu obchodów centralnych jest 
sprawą otwartą, zespół oczekuje propozycji jego 
wzbogacenia, jak również apeluje do wszystkich 
UTW o podjęcie wysiłków stworzenia programów 
regionalnych i lokalnych celem włączenia jak naj-
szerszego środowiska seniorów w realizację ob-
chodów tego święta.

Ostateczny kształt programu centralnego zosta-
nie przedstawiony do akceptacji środowiska UTW 
na III Ogólnopolskiej Konferencji UTW, która tra-
dycyjnie już odbywa się w grudniu każdego roku.

Jednym z wydarzeń obchodów 40. lecia ruchu 
UTW będzie też publikacja: Monografia. 40. Lat 
Ruchu UTW w Polsce 1975–2015.

Publikacja ta dokumentować będzie historię, 
rozwój, dorobek i potencjał UTW, w tym m.in.:

1) historię, rozwój i potencjał ilościowy i me-
rytoryczny ruchu UTW, w tym UTW im. Haliny 
Szwarc;

2) najważniejsze wydarzenia w 40.letnim okre-
sie istnienia UTW, które miały znaczący wpływ na 
jakość i rozwój tego ruchu;

3)  sylwetki najstarszych Uniwersytetów w Pol-
sce (o ponad 35 letnim okresie funkcjonowania);

4) działalność struktur przedstawicielskich 
UTW zarówno formalnych jak i nieformalnych;

5) dorobek naukowy, wydawniczy oraz arty-
styczny ruchu UTW;

I inne ważne wydarzenia warte odnotowania 
i zarchiwizowania dla potomnych.

Prosimy o przesyłanie tekstów dot. w/w zagad-
nień (do 5 tys. znaków) oraz zdjęć do 8 sztuk (ko-
nieczna wysoka rozdzielczość zdjęć) pocztą elek-
troniczną e-mail: Klewkowicz@interia.eu lub na 
płytach CD na adres: Fundacja „OP UTW”, ul. Gru-
szy 32, 04 779 Warszawa.

Redakcja zastrzega możliwość selekcji mate-
riałów oraz nie będzie zwracała tekstów niewyko-
rzystanych. Propozycje ostatecznej wersji tekstu 
zakwalifikowanego do druku będą przesyłane do 
autoryzacji.

Z pozdrowieniami 
Krystyna Lewkowicz 

koordynator projektu : „40 lat ruchu UTW” 
i redaktor naczelny wydawnictwa
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swojego podatku 
Podaruj 1%1%1UTW SGH

Uniwersytet Trzeciego Wieku Szkoły Głównej 
Handlowej posiada status organizacji pożytku pub
licznego. To określony w ustawie o pożytku pub
licznym i wolontariacie zespół dość kłopotliwych 
i kosztowych obowiązków, zwłaszcza w zakresie 
prowadzenia księgowości, dokumentacji itp.

To jednak także możliwość uzyskiwania daro
wizn pochodzących z odpisu 1% podatku dochodo
wego od osób fizycznych. 

Wystarczy w odpowiednią rubrykę PIT-u roczne
go wpisać  numer KRS 0000 261 914.

Jeśli uznacie Państwo, że wypełnienie PITu to 
zbyt duże wyzwanie lub wysiłek, przynieście do 
sekretariatu dokument  źródłowy potwierdzający 
uzyskane dochody np. otrzymany z ZUS-u PIT 40, 
PIT-11 od innych pracodawców itp. 

PIT roczny wypełni i wyśle do odpowied-
niego Urzędu Skarbowego pracownik biura 
Zarządu UTW SGH.  

Pozyskiwanie odpisu 1% warunkuje utrzymanie 
dotychczasowej, szerokiej oferty programowej dla 
słuchaczy UTW SGH, służy jednocześnie finansowa
niu wydawnictw, w tym Panoramy UTW SGH, która 
kolportowana jest nieodpłatnie.

Liczymy bardzo na społeczne podejście naszych 
Słuchaczy i innych życzliwych nam osób do możli
wości wsparcia UTW SGH.

Z góry wszystkim dziękujemy
Zarząd UTW SGH

Darowizna odbywa się z części należnej 
Urzędowi Skarbowemu, zatem w żaden 

sposób nie umniejsza  budżetu darczyńcy. 
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Wyprawa w głąb mózgu 
– to tytuł nowego projektu edukacyjnego Ogólnopolskiego Porozumienia Uni-
wersytetów Trzeciego Wieku,  który realizowany będzie w 2014 r.

 Y Co to jest i skąd się bierze inteligencja, 
pamięć, uczucia, seksualność? 

 Y Jak wcześnie rozpoznać, że z naszym 
mózgiem dzieje się coś niedobrego?

 Y Jak wspomagać dobą kondycję 
mózgu, stworzyć komfortowe 
warunki dla  dobrej pracy   i zachować 
go długo w dobrej kondycji”

na te i inne pytania odpowiedzą specjaliści neurolo
dzy, dietetycy, rehabilitanci.

Wykłady otwarte programu odbędą się w War
szawie, Bydgoszczy, Łodzi i Olsztynie.

Partnerem Projektu jest marka Nutro Farma 
producent preparatów wspomagających dobrą kon
dycję podstawowych organów człowieka.

Pierwszy wykład tego projektu odbędzie się 
w UTW SGH w dniu 27 lutego 2013 r. o godz. 17.30 
w Auli Głównej SGH , kolejne w UTW Uniwersytetu  
Medycznego w Łodzi, UTW im. Haliny Szwarc, Ursy
nowskim UTW (SGGW), Towarzystwie Wawerskie
go UTW,  Kazimierzowskim UTW w Uniwersytecie 
im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Akademii 
Trzeciego Wieku w Olsztynie oraz w UTW w Gorzo
wie Wielkopolskim – otwarty dla lubuskich UTW. 

Zapraszamy słuchaczy UTW SGH oraz innych 
warszawskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

Krystyna Lewkowicz 
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program będzie kontynuowany
usłyszeć motyla

Usłyszeć motyla… ogólnopolska 
kampania ochrony i protetyki 
słuchu, jako metody przeciw-
działania wykluczeniu społecz-
nemu osób starszych, realizo-
wana przez UTW SGH w latach 
2012–2013 ze środków Rządowe-
go Programu Aktywizacji Spo-
łecznej Osób Starszych (ASOS) 
przyniosła doskonale rezultaty.

Objęto nim aż 32 Uniwersytety 
Trzeciego Wieku w całej Polsce, 
lecz nadal napływają nowe 
zgłoszenia i prośby o wykłady, 
testy, badania słuchu, zajęcia 
praktyczne z aparatami itp.

Projekt uzyskał wysoki poziom 
akceptacji w badaniach ewa-
luacyjnych bezpośrednich be-
neficjentów, jak też bardzo wy-
sokie oceny ekspertów. 

Wydawnictwa, prospekty po-
wstałe w jego wyniku cieszą się 
dużym zainteresowaniem, za-
bierane są do domu dla człon-
ków rodziny, wnuków. Szczegól-
nie cenna jest korespondencja 
napływająca od uczestników 
projektu, niekiedy bardzo osobi-
sta, szczera, wzruszająca. 

To wszystko sprzyja popularyza-
cji zarówno samego problemu 
niedosłuchu i nadania mu wyso-
kiej rangi społecznej, jak również 
pozwala na przełamywanie ne-
gatywnych stereotypów, uprze-
dzeń i fobii związanych z poten-
cjalnym noszeniem aparatu.

Takie irracjonalne opory psy-
chiczne to jedna z głównych 
barier protezowania słuchu.

Nie mamy z reguły żadnych 
trudności w zaakceptowaniu 
implantów, protez, koron itp. 
form uzupełniania ubytków 
w uzębieniu, nie bronimy się 
przed okularami jako protezą 
wzoru, a niekiedy chętnie po 
nie sięgamy bowiem uważamy, 
że dodają nam powagi, nada-
ją interesującego wyrazu twarzy 
itp. więc wydajemy majątek na 
markowe, modne oprawki, ku-
pujemy kilka par w różnych sty-
lach na specjalne okazje itd.

Niemal wszyscy natomiast 
mamy opory przed protezowa-
niem słuchu.

Zarówno specjaliści obserwują-
cy swoich pacjentów jak i sami 
beneficjenci projektu mający 
problemy ze słuchem przyznają, 
że bardzo trudno jest przyznać 
się do głuchoty, bo to bardzo 
deprymujący wg nich atrybut 
starości, niedołęstwa itp., a jesz-
cze trudniej jest przełamać się 
i zacząć nosić aparat. Zwłaszcza 
mężczyźni mają z tym problem, 
bo aparat jest bardziej widoczny. 

Kupione aparaty czasem latami 
zalegają w szufladach, zanim 
trafią na właściwe dla nich miej-
sce czyli do ucha pacjenta.

Niewątpliwą dodatkową więc 
zaletą projektu Usłyszeć moty-
la… było oswojenie problemu 
niedosłuchu poprzez mówienie 
o nim fachowo, rzeczowo , bez 
egzaltacji i niedomowień, a jed-
nocześnie pokazywanie korzyści 

w różnych obszarach życia czło-
wieka wynikające z odzyskania 
możliwości słyszenia bogatego 
w dźwięki otoczenia.

Wszystkie wymienione wyżej ar-
gumenty oraz posiadana baza 
materialna (aparaty do testowa-
nia i zajęć praktycznych, sprzęt 
do badań, testy, prospekty, ma-
teriały eksploatacyjne itp.) wska-
zują na zasadność kontynuowa-
nia projektu.

Realizacja projektu na terenie 
całej Polski generuje jednak 
niestety wysokie koszty. Program 
ASOS jako źródło finansowania 
projektu Usłyszeć motyla… skoń-
czyło się. 

UTW SGH przystępować będzie 
do kolejnych edycji konkursu 
ASOS z nowymi projektami, tak 
więc los projektu Usłyszeć moty-
la… stanął pod znakiem zapy-
tania. 

Wysiłki zmierzające do jego kon-
tynuacji podjęło Ogólnopolskie 
Porozumienie UTW, stwarzając 
możliwość kontynuowania pro-
jektu. 

Pierwsze zajęcia projektu Usły-
szeć motyla… sfinansowa-
ne przez OP UTW odbędą się 
w marcu 2014 r. w Uniwersytecie 
Trzeciego Wieku Uniwersytetu 
Medycznego w Łodzi. 

Będzie to wykład otwarty dla 
wszystkich Uniwersytetów Trzecie-
go Wieku z Łodzi i województwa.

Wnioski o wykłady, badania słu-
chu sponsorowane przez Fun-
dację „OP UTW” w ramach pro-
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jektu w kolejnych UTW można 
składać pod adresem e-mail: 
Klewkowicz@interia.eu 

Zapraszamy! 
Krystyna Lewkowicz 

Koordynator 
projektu Usłyszeć motyla...

PS. Z ostatniej chwili. 
Od 1 stycznia 2014 r. NFZ pod-
niósł kwotę dofinansowania 
aparatów słuchowych do 1000 
zł ( poprzednio 570 zł) oraz ob-
jął możliwością dofinansowania 
aparatów do obojga uszu. ( po-
przednio 1 aparat na 5 lat) 

To spełnienie jednych z głów-
nych postulatów wynikających 
z badań ewaluacyjnych projek-
tu Usłyszeć motyla...

Mamy nadzieję, że limity kwoto-
we przyznane przez NFZ na rea-
lizację tej procedury nadążą za 
w/w decyzjami.

Napisali do nas...
Być kobietą… czyli jak pokonać psychiczne opory 
przed noszeniem aparatu

My kobiety podobanie się mamy w genach. 

Od tysięcy lat kobiety stroją się, robią wymyślne fryzury, ozdabiają się   bi-

żuterią, używają kosmetyków do pielęgnacji i podtrzymywania urody.

Wszystko to po to, aby wzbudzić zainteresowanie i uznanie płci przeciwnej, 

no może także wyróżnić się w tłumie, wzbudzić zazdrość koleżanek. Kokieteria, 

seksapil, wdzięk, uroda to najstarsze  atrybuty naszej natury.

Seksapil to nasza broń kobieca – śpiewała Danuta Rinn, emanująca puszy-

stością, wdziękiem   i radością życia.
Kiedy jesteśmy młode, problem ten nie przysparza nam większego problemu. 

Lecz lata szybko płyną, przemija, więdnie  z czasem nawet największa uroda, 

ciało traci grację, a my wciąż niezmiennie jesteśmy spragnione miłości, uznania, 

akceptacji, zainteresowania, komplementów itp.

Wg psychologów geriatrii, największym pragnieniem starzejącej się kobiety 

jest to, aby otoczenie wciąż widziało w niej KOBIETĘ, a nie jedynie emerytkę, 

staruszkę, babcię, pacjentkę, beneficjentkę świadczeń pomocy społecznej. 

Oczekujemy zainteresowania, akceptacji, a nie litości i pobłażania.

Co ciekawe, bardziej niż w młodości, spragnione jesteśmy wciąż fascynacji, 

seksu, męskiego towarzystwa  i to czasem znacznie młodszych od siebie rocz-

ników.
Bądźmy zatem 100-procentowymi KOBIETAMI i oprócz makijażu, fryzury, 

modnego kostiumy nośmy aparaty słuchowe, aby docierały do nas czułe sło-

wa naszych przyjaciół, abyśmy nie narażały się w towarzystwie na śmieszność 

wtrącając coś od rzeczy, abyśmy nie przegapiły propozycji spotkania, usłyszenia 

komplementu.
Możliwość słyszenia to także szansa na kontynuowanie aktywności zawodowej 

i społecznej, wykonywania ukochanej pracy, rozmów i zabaw z wnukami, pro-

wadzenia satysfakcjonującego, bogatego życia towarzyskiego, do czego zachęca 

Was Naturalna ambasadorka projektu
 bo teraz dobrze słysząca Anna 
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Dzień Babci i Dziadka 
u Pani Marszałek Ewy Kopacz 

Niecodzienna impreza z udzia
łem gości z trzech pokoleń odbyła 
się dniu 21 stycznia 2014 r. w Sali 
Kolumnowej Sejmu RP. Seniorzy 
warszawskich Uniwersytetów Trze
ciego Wieku zostali zaproszeni wraz 
ze swoimi wnukami przez Marsza
łek Sejmu RP Panią Ewę Kopacz 
na spotkanie z okazji Dnia Babci 
i Dziadka.

Współorganizatorem wydarzenia 
była Fundacja „Ogólnopolskie Poro
zumienie Uniwersytetów Trzeciego 
Wieku”.

Na najmłodszych gości czekali 
animatorzy z ciekawymi propozy
cjami zabaw, rysunków, wykonania 
dla swoich Babć i Dziadków laurek, 
rękodzieł z papieru, plasteliny, ba
loników itp. oraz wizażyści, wyko
nujący dzieciom ciekawe makijaże. 
Wszystkie dzieci dostały też prezent 
z sejmowymi gadżetami oraz wyróż
nienia w konkursach.

Świątecznego nastroju spotkania 
dopełniły ciasteczka i inne przysma
ki dla małych gości, kawka i herbat
ka dla starszych. 

Ciepłe słowa uznania i życzenia 
pod adresem Babć i Dziadków i ich 
nieocenionej roli w rodzinie wraz 
z najlepszymi życzeniami przeka
zała obecnym Pani Marszałek Ewa 
Kopacz. 

– Sama jestem babcią 1,5. rocz
nego Julka i to jest największe 
szczęście jakie mnie w życiu spotka
ło – powiedziała Pani Marszałek.

Życzenia zdrowia i dalszego ak
tywnego, pełnego radości życia zło
żył seniorom, jak zawsze obecny 
w ważnych chwilach, Poseł Michał 
Szczerba Przewodniczący Parla
mentarnego Zespołu ds. UTW. Też 
mam dwie babcie, powiedział Pan 
Poseł, więc wiem jakie to ważne 
w rodzinie osoby.

  |  Wydarzenia  
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Babcie i dziadkowie to rodzinne skar
by. Życzę Wam, abyście zawsze i wszę
dzie czuli się i traktowani byli jak skarb 
– powiedziała Krystyna Lewkowicz, pre
zes Fundacji „OP UTW”. Zebranym tu 
dzieciom chciałam powiedzieć, że jeste
ście wielkimi szczęściarzami, że macie 
w domu takie SKARBY.

Później odbyło się wspólne z Panią 
Marszałek zwiedzanie Sejmu, gdzie w Sali 
obrad najmłodsi goście natychmiast zajęli 
fotele Marszałka i Wicemarszałków. Bab
cie i Dziadkowie zaś skromnie zasiedli 
w ławach poselskich. Były autografy, dal
sze życzenia i przemówienia, pamiątkowe 
fotografie.

Sejmowi przewodnicy  oprowadzali go
ści po kuluarach Sejmu, objaśniając  tab
lice upamiętniające wizyty ważnych gości, 
jak np. Papieża Jana Pawła II, ważne wy
darzenia historyczne,  sejmowe wystawy, 
makiety, zabytkowe meble  i inne ekspo
naty.

Bardzo dziękujmy Pani Marszałek 
i Panu Posłowi za to spotkanie. Dzień 
Babci i Dziadka w Sejmie do było nieza
pomniane przeżycie. 

Relacjonowała K. Lewkowicz
Zdjęcia Tomasz Białkowski 
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Krok dalej na drodze 
do zdrowego starzenia

Zgoda ponad podziałami na rzecz wdrożenia założeń polityki senioralnej na lata 2014-2020, 
nowe pomysły na aktywizację osób starszych, wymiana wiedzy medycznej oraz zapowiedź 
powołania stałej komisji sejmowej do spraw polityki senioralnej przez marszałek Sejmu Ewę 
Kopacz – to efekt zakończonego w piątek I Kongresu Zdrowego Starzenia.

Kongres był wydarzeniem unikal
nym, ponieważ jako pierwszy w Polsce 
stanowił realną platformę styku me
dyków i socjologów z politykami i de
cydentami. Po raz pierwszy tak licz
nie siedli naprzeciw siebie stratedzy 
rządowi oraz specjaliści, pracujący na 
co dzień z pacjentami. A to wszystko, 
aby znaleźć zrozumienie, plan działań 
i finansowanie dla palącego problemu 
naszego społeczeństwa – rosnącej licz
by osób starszych. 

Efektem Kongresu będzie wypra
cowanie w najbliższych tygodniach 
raportu, który stanowić będzie kanwę 
dla decyzji wykonawczych w obsza
rze zdrowego starzenia w Polsce. Jego 
treść stanowić będzie sedno dyskusji, 
które w gorącej atmosferze ostatnich 
dni stycznia pokazały, że działania 
państwa na rzecz seniorów to nie tyl
ko puste deklaracje polityczne. Dzięki 
współpracy ekspertów z trzema kluczo
wymi resortami: zdrowia, pracy i poli
tyki społecznej oraz sportu – możliwe 
jest realne wsparcie dla wdrażania in
nowacji w obszarze zdrowia. Możliwy 
jest rozwój profilaktyki zdrowotnej 
oraz metod wczesnego reagowania na 
problemy Polaków w obszarze zdro
wia.

Podczas dwóch dni Kongresu w se
sjach plenarnych wzięli udział m.in.: 
Marszałek Sejmu, Ewa Kopacz Mi
nister Zdrowia, Bartosz Arłukowicz, 
Minister Pracy i Polityki Społecznej, 
Władysław Kosiniak-Kamysz, Wicemi
nister Zdrowia, Igor Radziewicz-Win
nicki, Rzecznik Praw Obywatelskich, 
Irena Lipowicz, były Minister Zdrowia, 
Maciej Piróg, Doradca Społeczny Pre
zydenta RP, Marek Balicki Przewodni
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czący Komitetu Zdrowia Publiczne
go PAN, Tomasz Zdrojewski, Prezes 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, 
Zbigniew Derdziuk, Prezydent Pra
codawców Rzeczpospolitej Polskiej, 
Andrzej Malinowski oraz Dyrektor 
Generalny Federacji Pacjentów Pol
skich, Tomasz Szelągowski.

– Za nami I Kongres Zdrowego 
Starzenia. To przełomowe wydarze-
nie również dla Fundacji Zdrowego 
Starzenia się – mówi jej Dyrektor, 
Jakub Gołąb. – Naszym celem jest, 
by zdrowe i aktywne starzenie stało 
się jednym z priorytetów rządu. To 
wielkie wyzwanie dla całego Pań-

Fundacja na rzecz Zdrowego Starzenia się powstała, aby rozwijać 
ideę zdrowia i aktywności zawodowej osób starszych. Fundamen-
tem realizowanych przez nas projektów jest koncepcja Aktywnej 
i Zdrowej Starości (Active and Healthy Ageing), którą z powodze-
niem promuje Unia Europejska. „Zdrowa starość zaczyna się w dzie-
ciństwie” – hasło to podkreśla znaczenie profilaktyki i promocji za-
chowań prozdrowotnych wśród dzieci i młodzieży. W naszych 
działaniach wiele uwagi przywiązujemy też do ekonomicznych i spo-

łecznych czynników warunkujących jakość życia starszych pokoleń. Zapraszamy za-
równo instytucje jak i osoby, którym bliskie są nasze ideały i podejmowane inicjatywy, 
do wspólnej pracy na rzecz zdrowej i aktywnej starości.

Dodatkowych informacji udziela:

Nina Osucha
Tel. +48 22 327 61 30 
mob. +48 604 937 400
e-mail: n.osucha@zdrowestarzenie.org

 

stwa, systemu ochrony zdrowia, 
polityki społecznej, ale też dla każ-
dego z nas. Cieszę się, że dzięki Kon-
gresowi wiemy na ten temat więcej, 
a świadomość wagi problemu zdro-
wego starzenia – znacznie wzrosła 
– dodaje Dyrektor Fundacji. 

Swoje poparcie dla inicjatywy wy
razili także, w listach odczytanych na 
forum Kongresu, prezydent Broni
sław Komorowski oraz premier Do
nald Tusk, podkreślając znaczenie 
długiej aktywności i uczestnictwa 
osób starszych w życiu społecznym. 
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Deklaracje polityczne
Pierwsza deklaracja polityczna 

padła podczas otwarcia Kongresu 
z ust marszałek Sejmu, Ewy Ko
pacz, która zapowiedziała, że na 
najbliższym posiedzeniu Sejmu 
zaproponuje prezydium powoła
nie nowej, stałej komisji, któ-
ra będzie zajmowała się po-
lityką senioralną.

Wiceminister Zdrowia, Igor 
Radziewicz-Winnicki, wskazał 
z kolei na potrzebę przebudowy 
systemu finansowania ochrony 
zdrowia poprzez przesunięcie 
środka ciężkości w opiece 
nad seniorami z lecznictwa 
zamkniętego na profilakty-
kę oraz wdrażanie najnowszych 
technologii medycznych w Polsce.

Minister Zdrowia, Bartosz 
Arłukowicz zapewnił, że resort 
będzie kontynuował kroki, aby 
zwiększyć liczbę oddziałów 
geriatrycznych, a także zachę
cać lekarzy do kształcenia się w tej 
specjalizacji. Zdaniem Ministra 
kluczowe jest tworzenie centrów 
szkoleń geriatrów i lekarzy innych 
specjalności w zakresie geriatrii. 

Dużą nadzieję na ogólną po
prawę sytuacji osób starszych 
oraz ich aktywizacji stanowią 
opracowane przez Radę Polityki 
Senioralnej założenia Długofa-
lowej Polityki Senioralnej na 
lata 2014-2020, które w wigilię 
ubiegłego roku zostały przyjęte 
przez rząd, a o których podczas 
Kongresu mówił minister Wła
dysław Kosiniak-Kamysz. Mini
ster Pracy i Polityki Społecznej 
wskazywał także na konieczność 
podejmowania działań ponad 
ministerialnych, wychodzących 
poza gmachy poszczególnych mi
nisterstw, aby zapewnić komple
mentarność działań. 

Najpierw diagnoza, 
potem leczenie
To hasło wpajane studentom 

medycyny przez cały okres ich 
kształcenia. Podobnie powinni
śmy postępować, pragnąc zmie
niać polską rzeczywistość na 
lepsze. Podczas Kongresu przed
stawiano dane pozwalające na 
diagnozę sytuacji seniorów w Pol
sce. Oto wybrane z nich: 

 Y Spośród 15 krajów objętych 
badaniem SHARE (Survey 
of Health, Ageing and Reti-
rement in Europe) odsetek 
seniorów uprawiających 
sport, uczestniczących 
w życiu społecznym czy 
aktywnych zawodowo jest 
w Polsce najniższy.

 Y Na 100 osób w wieku 
60+ pracuje zaledwie 13, 
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a w krajach takich jak Dania czy Szwajca-
ria współczynnik ten wynosi powyżej 40. 
Podobnie prezentują się dane dotyczące zaanga
żowania w życie społeczne. 

 Y Polscy oraz węgierscy seniorzy najgorzej 
oceniają stan swojego zdrowia. Notujemy wy
sokie natężenie depresji psychicznej, a wskaźnik 
osób niepełnosprawnych lub przewlekle chorych 
jest u nas aż 8-krotnie wyższy niż np. w Austrii.

 Y Co najmniej 3,1 mln osób w 2008 r. pozo-
stawało nieaktywnymi zawodowo z powo-
du całkowitej bądź częściowej niepełno-
sprawności. Stanowiło to aż 10% całej populacji 
w wieku produkcyjnym.
Paweł Sztwiertnia, Dyrektor Generalny Związ

ku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceu
tycznych INFARMA w ostatnim dniu Kongresu tak 
podsumował dostęp starszych pacjentów do leków 
i lekarzy: W Polsce wciąż brakuje kompleksowego 
podejścia do profilaktyki i leczenia, zwłaszcza osób 
starszych. W tym aspekcie szczególnie ważny jest 
dostęp do innowacyjnej farmakoterapii. Wyrówna-
nie szans zdrowotnych powinno być jednym z prio-
rytetów w obszarze zdrowia publicznego. 

Trudno mówić o równych szansach dla seniorów, 
jeżeli w Polsce na 100 000 mieszkańców przypa-
da tylko 0,2 lekarza geriatry. INFARMA postuluje 
zwiększenie dostępności do specjalistów, którzy są 
w stanie kompleksowo podejść do osób starszych, 
zaordynować odpowiednią terapię i przepisać sku-
teczne leki. Finanse przeznaczane na zdrowie po-
winny być postrzegane w kategoriach inwestycji. 
Długoterminowe korzyści nakładów na ochronę 
zdrowia dostrzegane są w innych krajach. Refun-
dacja stanowi 6,7% PKB w państwach OECD, przy 
4,8% PKB w Polsce. 

Kongres zakończony. Co dalej?
Jak zapowiadają organizatorzy, Kongres Zdrowego 

Starzenia to dla Fundacji dopiero początek. Wydarze
nie to będzie organizowane co roku, po to by dyskusja 
i działania, dotyczące zdrowego i aktywnego starzenia 
się, były prowadzone w sposób ciągły. W najbliższych 
tygodniach powstanie też specjalny raport, podsu
mowujący wyniki dyskusji panelowych, zawierający 
wnioski i rekomendacje dla dalszych działań. 

Fundacja będzie też wspierać wszelkie działania 
rządzących, ale też organizacji pozarządowych, ma
jące związek ze zdrowym i aktywnym starzeniem. 
Będzie inicjować oraz wspierać profilaktykę i edu
kację prozdrowotną, promując zdrowy styl życia. Jej 
działaniom przyświeca maksyma, spopularyzowana 
podczas Polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europej
skiej: „Zdrowa starość zaczyna się w zdrowym dzie
ciństwie”.

   Telefon: 22 564 98 10, 22 564 98 38
   e-mail: utw@sgh.waw.pl
   www.sgh.waw.pl/uniwersytet trzeciego wieku
   Wersja elektroniczna Panoramy UTW SGH na: 
     www.sgh.waw.pl i www.fundacjaoputw.pl
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