
 
 
Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Sokółce przystąpiło do realizacji 
projektu dofinansowywanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej: 
 
UTW -czas i miejsce do nauki i aktywnego działania w jesieni życia 
 
Projekt ma na celu edukację, uaktywnienie  i integrację środowiska ludzi starszych, emerytów i rencistów 
w tym w szczególności seniorów należących do Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Sokółce 
w oparciu ich aktywną działalność  w sekcjach . 
Projekt zakłada  aktywne  uczestnictwo osób starszych  w zajęciach, wykładach, warsztatach, kursach, w 
odbiorze dóbr kulturalnych - wyjazdy do teatru, opery i filharmonii oraz na wystawy. 
 Realizacja projektu to działania na rzecz  rozwijania wśród osób starszych, nierzadko samotnych, potrzeby 
dalszego pogłębiania wiedzy oraz różnorodnych form aktywności i spędzenia wolnego czasu w grupie w 
zależności od kondycji zdrowotnej, umiejętności i zainteresowań. 
 
 Działania planowane w projekcie: 
1.Zajęcia w poszczególnych sekcjach: dwa razy w miesiącu po dwie godziny  
sekcja historyczna  
sekcja literacka  
sekcja kulturalna 
sekcja kulinarna, 
sekcja folklorystyczna- kabaret 
sekcja sztuki ludowej  
sekcja turystyczno - rekreacyjna 
sekcja fotograficzna 
sekcja komputerowa i kawiarenka internetowa seniora-dwa razy w tygodniu 
2.Wykłady raz w miesiącu  
3.Wyjazdy na koncerty do opery i filharmonii na przedstawienie operowe i na wieczór kolęd , do teatru 
dramatycznego lub teatru lalek 
4. Warsztaty nowych umiejętności, kursy: komputerowy i fotograficzny  
5 .Wydanie broszury promującej projekt i Stowarzyszenie UTW w Sokółce  
6. Wyjazdy na wycieczki krajoznawczo- poznawcze 
7. Nagranie wideobooka promującego aktywność seniorów w UTW i w Środowisku lokalnym 
8. Wystawa fotograficzna 
9. Prezentacja historii, kultury i obyczajów żydowskich na seminarium, pokazie kulinarnym i spektaklu 
kabaretowym 
 
Zakłada się, że powyższe działania przyczynią się do upowszechnienia inicjatyw edukacyjnych a więc do 
aktywizacji intelektualnej, psychicznej, społecznej i fizycznej uczestników projektu, poszerzą ich wiedzę i 
umiejętności, ułatwią kontakty z instytucjami takimi jak służba zdrowia, ośrodki kultury, ośrodki 
rehabilitacyjne, to również angażowanie słuchaczy w aktywność na rzecz otaczającego ich środowiska, 
podtrzymywanie więzi społecznych i komunikacji międzyludzkiej. 
 
 Liczba osób objętych wsparciem w projekcie 100 
 
Czas trwania projektu :listopad 2012 – czerwiec 2013 
 
ZAPRASZAMY!!! 
 
Kontakt w sprawie projektu:  605 647 220 
 
Każdy uczestnik projektu musi mieć opłacone na bieżąco składki członkowskie -każda osoba 
uczestnicząca w projekcie winna zgłosić się do pracy na zasadzie wolontariatu- obowiązkowe 
uczestnictwo w wykładach i w zajęciach  jednej sekcji do wyboru. 


