
 

 

 
 

Europejski Rok Aktywności Osób Starszych i Solidarności 
Międzypokoleniowej 2012 

 

DEKLARACJA DZIAŁAŃ 
 

1  Profil 

Udział w życiu społecznym 
Promocja samodzielności 

 
Nazwa organizacji: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego  

Adres: ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12/14 
 

Kod pocztowy:50-411 Miasto: Wrocław Państwo: Polska  

Tel.:71 770 43 06 Strona internetowa:www.dolnyslask.pl;www.umwd.pl; 

 
Rodzaj organizacji (zaznacz odpowiednio)  

Firma   Liczba pracowników: 1007 

Stowarzyszenie  Liczba członków:  

Samorząd  X Liczba mieszkańców: 
 

2.879 
000  

Inne    

 
Opis organizacji, opis powinien zawierać informacje takie jak główna działalność 
organizacji, jej produktów i usług, itd. Opis powinien zawierać wyłącznie rzeczowe 
informacje i nie powinien przekraczać 80 słów. 

Urząd Marszałkowski jest jednostką pomocniczą do realizowania zadań Zarządu Województwa 
określonych w ustawie o samorządzie województwa, Statucie Województwa Dolnośląskiego, ustawach 
szczególnych oraz aktach wydanych w celu wykonania tych ustaw.  

Departament Polityki Zdrowotnej organizuje lub współuczestniczy w wielu incjatywach. Wobec 
znacznego wydłużenia życia ludzkiego celem polityki zdrowotnej jest poprawa jakości życia ludzi 
starszych, oraz propagowanie i wspieranie działań, które są kierowane do wszystkich mieszkańców 
regionu. Wieloaspektowe działania Departamentu Polityki Zdrowotnej są odpowiedzią na oczekiwania 
mieszkańców regionu  

 
Osoba do kontaktu  

Kontakt na stronę internetową Zarząd 

Imię: Maria  Imię: Monika  

Nazwisko: Bogowolska-Wepsięć Nazwisko: Międzyrzecka 

Stanowisko: Kierownik Działu  Stanowisko: Kierownik GOPS 

E-mail:maria.bogowolska-wepsiec@umwd.pl E-mail:kierownik@gops.miekinia.pl 

Telefon: 71 770 43-06 Telefon: 664 977 738 



 

 

 
 

2  Aktualne inicjatywy 
 

 
Nazwa inicjatywy  

Powołanie „Platformy wiedzy oraz wymiany doświadczeń dolnośląskich seniorów” 

 

 
Opis inicjatywy  
Proszę opisać wyłącznie aktualne inicjatywy (projekty) dotyczące integracji i poprawy warunków 
życia osób starszych. Dla projektów finansowanych przez UE, proszę dodać link do strony 
internetowej instytucji finansującej. Maksymalna długość tekstu nie powinna przekraczać 200 
słów. 

„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, przegląd chórów senioralnych i małych form teatralnych.  

 

3  
Twoje zobowiązanie w ramach Europejskiego Roku Aktywności Osób 
Starszych 2012 

 

Celem Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych 2012 jest podjęcie 
działań oraz zmobilizowanie do podejmowania jak największej ilości zobowiązań 
mających na celu poprawę jakości życia w społeczeństwach europejskich.  
 

Rodzaj zobowiązanie (zaznacz odpowiednio) 

Zatrudnienie  

Udział w życiu społecznym   X 

Promocja samodzielności  x 

 

Tekst zobowiązania 

Proszę opisać w trzeciej osobie konkretne działania, jakie przeprowadzą Państwo 
w ciągu 2012 roku w ramach obchodów Europejskiego Roku Aktywności Osób 
Starszych.  
 

Należy pamiętać, że działania te powinny być non-profit. Proszę zawrzeć jedynie nowe 
działania, zaplanowane w ramach obchodów Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i 
Solidarności Międzypokoleniowej. Wszelkie skróty powinny być wyjaśnione.     
 
Tekst nie powinien przekraczać 150 słów i powinien opisywać działania w rzeczowy sposób: 



 

 

 
 

 na czym polega dany projekt? 
 do kogo jest adresowany? 
 okres trwania działań? 

17 Lutego 2012  
Inauguracja utworzenia “Platformy Wiedzy i Doświadczeń Dolnośląskich Seniorów – 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. 
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.  
12-13 Czerwca 2012  
NOWOCZESNE FINANSE PRZYJAZNE SENIOROM  
7 września 2012r.  
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. 
7 grudnia 2012r. 
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. 
Kiermasz wyrobów świątecznych seniorów.  

 

Partnerzy w realizacji zobowiązania (jeśli dotyczy)  

Nazwa Strona internetowa 
Departament Polityki Zdrowotnej  www.umwd.pl; Zakładka Zdrowie  

Miękiński Uniwersytet Trzeciego Wieku www.miekinia.pl; Zakładka Kultura 

Dolnośląska Rada ds. Seniorów www.umwd.pl; Zakładka Zdrowie 

  
 

Dziękujemy za Państwa zgłoszenie. Zgłoszenie zostanie przedstawione do 
zatwierdzenia Komisji Europejskiej i po zaakceptowaniu zostanie opublikowane na 

oficjalnej stronie internetowej Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i 
Solidarności Międzypokoleniowej 2012.  

http://www.umwd.pl/
http://www.miekinia.pl/
http://www.umwd.pl/

