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Uniwersytety Trzeciego Wieku wobec wyzwań polityki senioralnej
pod honorowym patronatem Marszałka Sejmu RP Ewy Kopacz
Sejm,16 grudnia 2013 r.
Środowisko UTW z wielkim uznaniem odnosi się do dokumentu pt. Założenia Polityki
Senioralnej na lata 2014-2020, a sformułowane w nim kierunki interwencji i rekomendacje przyjmuje jako wyzwanie i kierunki strategii działania dla Uniwersytetów Trzeciego
Wieku na lata 2014-2020.
Ogólnopolskie Porozumienie UTW koordynować i promować będzie opracowanie
szczegółowych rozwiązań zmierzających do realizacji postanowień tego dokumentu oraz
okresowo monitorować i raportować wyniki prac.

Uczestnicy Konferencji rekomendują przyjęcie dla środowiska UTW
następujących kierunków działania:
1.

Uniwersytety Trzeciego Wieku propagować będą wśród swoich członków treści zawarte
w dokumencie „Założenia Polityki Senioralnej na lata 2014- 2020” i na miarę swoich
możliwości włączać je do planów działania swoich UTW.

2.

Uniwersytety Trzeciego Wieku inicjować będą włączanie kierunków działań i
rekomendacji zawartych w „Założeń polityki senioralnej na lata 2014-2020” do
corocznych i długofalowych programów współpracy gminy (miasta) z organizacjami
pozarządowymi.

3.

Uniwersytety Trzeciego Wieku promować będą na swoim terenie powoływanie
gminnych rad seniorów oraz aktywnie włączać się w ich prace.
W gminach, w których powołano wcześniej gminną radę seniorów mającą jedynie
charakter doradczy lub (i) konsultacyjny, Uniwersytety Trzeciego Wieku wykażą
inicjatywę rozszerzenia jej charakteru, zgodnie z zapisem ustawy, o funkcje inicjatywne.

4.

Regionalne i lokalne konferencje organizowane przez Uniwersytety Trzeciego Wieku
zdawać będą relacje z monitoringu sposobu realizacji działań zapisanych w Założeniach

Polityki Senioralnej na lata 2014-2020 przez lokalne władze samorządowe, organizacje
pozarządowe i inne podmioty działające na terenie Gminy (powiatu, województwa).
5.

Ogólnopolskie Porozumienie UTW i Parlamentarny Zespół ds. UTW wystąpią z
wnioskiem do marszałków Sejmu i Senatu RP w spr. powołania w Sejmie i Senacie stałej
Komisji ds. polityki senioralnej.

6.

Ogólnopolskie Porozumienie UTW i Parlamentarny Zespół ds. UTW wystąpią do
Marszałka Sejmu RP z wnioskiem o ustanowienie roku 2015 „Rokiem prof. Haliny
Szwarc”.

7.

Ogólnopolskie Porozumienie oraz Parlamentarny Zespół ds. UTW włączy się w
przygotowania organizacyjne oraz promować będzie powołanie Obywatelskiego
Parlamentu Seniorów.

8.

Uniwersytety Trzeciego Wieku w trybie konsultacji społecznych przedłożą propozycje
sposobu wyboru delegatów do Obywatelskiego Parlamentu Seniorów.

9.

Zespół roboczy ds. obchodów 40. lecia UTW im H. Szwarc oraz ruchu UTW w Polsce
wspólnie z OP UTW i Parlamentarnym Zespołem ds. UTW przygotują koncepcję
programu obchodów tego święta na szczeblu centralnym, który obejmować będzie m.in.
takie wydarzenia jak:
1/ wystąpienie do Małżonki Prezydenta RP Anny Komorowskiej o objęcie honorowym
patronatem obchodów 40.lecia ruchu UTW;
2/ organizację Drugiego Kongresu UTW w Sali Kongresowej PKiN w Warszawie;
3/ trzecią edycję Gali Konkursu „Wielka Osobowość UTW”
4/ publikację książkową obrazującą dokonania UTW pod roboczym tytułem „40. lat
ruchu UTW w Polsce”
5/ wystąpienie z wnioskiem o nadanie odznaczeń państwowych najbardziej zasłużonym
liderom UTW.

10.

Ogólnopolskie Porozumienie oraz Parlamentarny Zespól ds. UTW inspirować będą
regionalne struktury UTW, jednostki samorządu terytorialnego i inne organizacje
senioralne do tworzenia regionalnych i lokalnych obchodów 40.lecia ruchu UTW.

Dążeniem środowiska UTW jest bowiem, aby każdy region, a także każdy Uniwersytet Trzeciego
Wieku wniósł swój wkład w budowę społeczeństwa obywatelskiego i rozwój gospodarczy
Polski prezentując 40.letni dorobek naukowy, społeczny i kulturalny tego środowiska oraz plany
jego dalszego rozwoju w latach 2014-2020.
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