
INFORMACJA NA TEMAT POWOŁANIA „PLATFORMY WIEDZY ORAZ WYMIANY DOŚWIADCZEŃ 
DOLNOŚLĄSKICH SENIORÓW” 

 
„Platforma wiedzy oraz wymiany doświadczeń dolnośląskich seniorów” powstaje z inicjatywy 
Departamentu Polityki Zdrowotnej – Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Miękini, Dolnośląskiej Rady ds. Seniorów. Została zainicjowana w 
czasie V Forum Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Miękini, które odbyło się w maju 2011r. 
Spotkanie inaugurujące utworzenie „Platformy wiedzy oraz wymiany doświadczeń dolnośląskich 
seniorów” odbyło się 17 lutego 2012r. o godz. 11. 00 w Sali konferencyjnej Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego przy ul. Dobrzyńskiej 21/23.  
Powyższe przedsięwzięcie kierowane jest do przedstawicieli instytucji działających na rzecz osób 
starszych w ramach wsparcia działań określonych w KRAJOWYM PLANIE DZIAŁANIA NA RZECZ 
EUROPEJSKIEGO ROKU AKTYWNOŚCI OSÓB STARSZYCH I SOLIDARNOŚCI MIĘDZYPOKOLENIOWEJ 
2012 W POLSCE oraz seniorów działających w Uniwersytetach Trzeciego Wieku, Związku Emerytów 
Rencistów i Inwalidów i innych organizacjach senioralnych 
„Platforma wiedzy oraz wymiany doświadczeń dolnośląskich seniorów” to projekt stanowiący cykl 
systematycznych spotkań osób czynnie zaangażowanych w różnego rodzaju stowarzyszenia, kluby, 
instytucje działające bezpośrednio na rzecz seniorów, których centrum życiowe skupione jest na 
Dolnym Śląsku. Projekt ma za zadanie „uczenie” aktywnych seniorów, wymianę doświadczeń, 
wzmocnienie umiejętności i przekonań, wyrabianie nowych konstruktywnych nawyków, niwelowanie 
ograniczeń oraz pogłębianie świadomości seniorów jak i mieszkańców Dolnego Śląska na temat 
wzajemnych potrzeb, możliwości, ograniczeń i działań związanych między innymi z codzienną 
egzystencją, rozwijaniem uzdolnień, zagospodarowaniem czasu wolnego itp. 
Działania Platformy mają inspirować seniorów do tworzenia nowych, a przede wszystkim wspierać 
organizacje już istniejące służące seniorom oraz zachęcać do pomocy władze lokalne.  
Realizacja projektu odbywać się będzie przede wszystkim w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Dolnośląskiego co najmniej raz na kwartał. Dodatkowym elementem wzmacniającym 
pozyskanie wiedzy i wymianę doświadczeń będzie organizacja corocznego Forum Uniwersytetów 
Trzeciego Wieku.  
Każde spotkanie poświęcone będzie innej tematyce, skupionej jednak wokół szeroko rozumianej 
działalności seniorów. Projekt ten pomoże zmienić utarte wyobrażenie na temat ludzi starszych, być 
może przełamie stereotypy (pozwoli uniknąć sytuacji niekomfortowych dla seniorów w relacjach z 
otoczeniem, a także nastawienie na wymianę dwukierunkową: senior – otoczenie, otoczenie – 
senior). Dzięki realizacji projektu dolnośląscy seniorzy będą pewniejsi, skuteczniejsi i widoczni w 
swoich miejscach zamieszkania. 
Zapowiedzi tematów  
 
17 lutego 2012r. ul. Dobrzyńska 21/23 
 IDEA UTWORZENIA I ZASADNOŚĆ DZIAŁANIA „PLATFORMY WIEDZY ORAZ WYMIANY 
DOŚWIADCZEŃ DOLNOŚLĄSKICH SENIORÓW Wykład wprowadzający „Dlaczego seniorom potrzebna 
jest wiedza i wymiana doświadczeń” 
 
11 Maja 2012r. , (w trakcie uzgadniania), Wrocław  

DZIAŁALNOŚĆ MUZYCZNO-KULTURALNA DOLNOŚLĄSKICH UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU 
Wykład tematyczny związany z muzyczną i kulturalną działalnością UTW,  
w spotkaniu planowany jest udział profesjonalistów w powyższych dziedzinach oraz aktorów sceny 
wrocławskiej. Dyskusja moderowana przez przedstawiciela Wydziału Kultury w celu podejmowania 
działań zmierzających do organizacji Festiwalu Małych Form Teatralnych Dolnośląskich Seniorów, 
zasady uczestnictwa i tworzenia grup teatralnych, porady specjalistów, wypracowanie zasad 
przeglądu. 
 
 



7 września 2012r. , ul. Ostrowskiego 7, Wrocław 
DZIAŁALNOŚĆ REKREACYJNO-ZDROWOTNA DOLNOŚLĄSKICH SENIORÓW  
Wykład tematyczny związany z aktywnością seniorów oraz ich zdrowiem ,w spotkaniu planowany jest 
udział profesjonalistów w powyższych dziedzinach oraz przedstawicieli WSSE. 
Dyskusja moderowana przez przedstawiciela AWF we Wrocławiu i Departamentu Polityki 
Zdrowotnej, poświęcona będzie wymianie doświadczeń na temat organizacji zajęć rekreacyjnych, 
niebezpieczeństw w trakcie realizacji powyższych zadań, sposobom i technikom przekazywania 
wiedzy podczas warsztatów. 
 
7 grudnia 2012r. ul. Dobrzyńska 21/23, Wrocław 
TRADYCJA I OBYCZAJE W DZIAŁALNOŚCI DOLNOŚLĄSKICH UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU 
Wykład tematyczny związany ze tradycjami i obyczajami świątecznymi oraz ich niezbędnością w życiu 
seniora, w spotkaniu planowany jest udział profesjonalistów w powyższych dziedzinach. 
Dyskusja moderowana przez przedstawiciela ASTW poświęcona dekoracjom świątecznym, organizacji 
warsztatów tematycznych oraz sposobom przekazywania wiedzy podczas zajęć z seniorami 
W trakcie spotkania zorganizowany zostanie kiermasz bożonarodzeniowy przez członków Platformy 
wiedzy i wymiany doświadczeń dolnośląskich seniorów dla mieszkańców Wrocławia. 
 
W trakcie roku planowane jest również zorganizowanie dodatkowego spotkania dla członków 
PWiWD poświęcone możliwościom i sposobom pozyskiwania środków na działalność UTW. 
W miesiącu czerwcu członkowie Platformy Wiedzy i Wymiany Doświadczeń wezmą udział w projekcie 
współfinansowanym przez Narodowy Bank Polski p.n. „Nowoczesne finanse przyjazne seniorom”. 
Będzie to dwudniowy cykl poświęcony strefie Euro, roli polityki monetarnej, lokatom, planowaniu 
budżetu domowego, bankowości internetowej i zasadom bezpiecznego z niej korzystania. 
 
 
 


