UCHWAŁA
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 1 lutego 2012 r.
w sprawie ustanowienia roku 2012 Rokiem Uniwersytetów Trzeciego Wieku
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i

Solidarności

Międzypokoleniowej, pragnąc podkreślić znaczenie edukacji dla rozwoju i wykorzystania
potencjału starszego pokolenia Polaków oraz wskazać na ogromną rolę, jaką odgrywają
seniorskie organizacje samopomocowe, Senat Rzeczypospolitej Polskiej ustanawia rok 2012
Rokiem Uniwersytetów Trzeciego Wieku.
Obejmujący dziś już ponad 350 uniwersytetów i ponad 100 tysięcy członków ruch
społeczny jest prawdziwym fenomenem na skalę europejską, nie mającym sobie równego pod
względem bogactwa działalności i inicjatyw. Chociaż uniwersytety trzeciego wieku mają
w Polsce już trzydziestopięcioletnią tradycję, to jednak dopiero od momentu odzyskania
wolności przez nasz kraj przeżywają prawdziwy rozkwit. Zaświadcza to o szybko rosnących
aspiracjach polskich seniorów nie tylko w dziedzinie edukacji, lecz także kultury, sportu,
turystyki i rekreacji. Senat pragnie zachęcić seniorów do organizowania kolejnych
uniwersytetów i włączania w ich działalność wszystkich osób starszych pragnących
dotrzymywać kroku młodszym generacjom.
Uniwersytety trzeciego wieku to znakomity przykład pozarządowej organizacji
samopomocowej. Funkcjonują one w oparciu o społeczną pracę wielu tysięcy wolontariuszy,
poświęcających swój czas i energię dla dobra i rozwoju innych seniorów.
Seniorskie uniwersytety nie zamykają się na swoje środowisko. Przez współpracę
ze szkołami i przedszkolami, placówkami kultury oraz innymi organizacjami pozarządowymi
przyczyniają się do integracji międzypokoleniowej.
Uniwersytety trzeciego wieku nie mogłyby funkcjonować bez wsparcia szkół
wyższych. Senat Rzeczypospolitej Polskiej wyraża uznanie uczelniom, które pomagają
wolontariuszom. Pragniemy zachęcić wszystkie polskie uczelnie do działań na rzecz
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tworzenia i rozwoju uniwersytetów trzeciego wieku. Niech wspieranie tych organizacji będzie
częścią misji każdej uczelni.
Senat Rzeczypospolitej Polskiej docenia także wkład samorządowców w rozwój
seniorskich organizacji społecznych. Uniwersytety trzeciego wieku wraz z innymi
organizacjami seniorskimi powinny być partnerami w rozwiązywaniu problemów
społecznych, jakie wiążą się ze starzeniem społeczności lokalnych.
Obchody Roku Uniwersytetów Trzeciego Wieku staną się z pewnością

istotną

częścią wydarzeń związanych z Europejskim Rokiem Aktywności Osób Starszych
i Solidarności Międzypokoleniowej. Senat Rzeczypospolitej Polskiej będzie wspierać
działania Komitetu Organizacyjnego tych obchodów, zwłaszcza przygotowanie pierwszego
krajowego Kongresu Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Jest niezwykle istotne, aby zapewnić
w nim udział reprezentacji seniorów żyjących także poza granicami Rzeczypospolitej.
Wspólnie możemy przyczynić się do utrwalania pozytywnego wizerunku osób starszych,
przeciwdziałać groźbie ich wykluczenia, sprzyjać integracji, lepiej spożytkować wiedzę
i doświadczenie seniorów dla rozwoju Polski.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej
„Monitor Polski”.
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