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Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” oraz Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności zapraszają do 

współpracy Uniwersytety Trzeciego Wieku zainteresowane rozwijaniem wolontariatu osób starszych  

i działaniami na rzecz społeczności lokalnej w ramach projektu „UTW dla społeczności”. 

W celu zgłoszenia Państwa Uniwersytetu Trzeciego Wieku do projektu prosimy o wypełnienie 

formularza elektronicznego, który składa się z trzech części: Informacje podstawowe na temat 

Uniwersytetu Trzeciego Wieku; Pytania zamknięte; Pytania otwarte. 

Aby zgłoszenie było kompletne, prosimy odpowiedzieć na wszystkie pytania. Po zakończeniu 

wpisywania otrzymają Państwo potwierdzenie na adres e-mail o otrzymaniu przez nas wypełnionego 

formularza. 

Przed wypełnieniem formularza mogą Państwo zapoznać się z wszystkimi pytaniami – spis pytań znajdą 

Państwo w ogłoszeniu o konkursie. 

Zgłoszenia do projektu można składać tylko poprzez formularz elektroniczny. 

 

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości prosimy o kontakt: 

Marcin Górecki 

Telefon: 22 396 55 16 lub 19 

Adres e-mail: marcin.gorecki@e.org.pl  

 

PYTANIA PODSTAWOWE: 

Nazwa UTW: 

Miejscowość: 

Liczba mieszkańców: 

Województwo: 

Adres e-mail: 

Telefon: 

Rok powstania UTW: 

Liczba słuchaczy/słuchaczek: 

Forma prawna UTW: 

Data inauguracji roku akademickiego 2018/2019: 

Osoba do kontaktu (imię i nazwisko; funkcja pełniona w ramach UTW; telefon; adres e-mail): 

 

mailto:marcin.gorecki@e.org.pl
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PYTANIA ZAMKNIĘTE: 

1. Kto był inicjatorem/inicjatorką zgłoszenia się do projektu „UTW dla społeczności”? 

- prezes/prezeska UTW 

- zarząd UTW 

- słuchacz/słuchaczka 

- grupa słuchaczy/słuchaczek 

- osoba koordynująca działanie UTW wewnątrz innej instytucji 

- inna: (…) 

 

2. Jak oceniają Państwo swoje doświadczenie w zakresie rozwijania i promowania wolontariatu 

słuchaczy i słuchaczek na UTW ? 

- wolontariat/praca społeczna to działania systematyczne/regularne 

- wolontariat/praca społeczna to działania akcyjne (od czasu do czasu) 

- w oparciu o wolontariat przeprowadziliśmy kilka, niewielkich działań 

- brak doświadczenia w takich działaniach 

 

3. Skąd się Państwo dowiedzieli o projekcie „UTW dla społeczności” ? 

- od innego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

- od Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę” 

- z gazety/radia/telewizji 

- ze strony internetowej  

- z informacji przesłanej drogą elektroniczną na adres e-mailowy naszego UTW 

- z innych źródeł: (…) 

 

PYTANIA OTWARTE: 

1. Z czego są Państwo dumni jako UTW ? 

2. Jakie wizje/marzenia mają Państwo co do rozwoju swojego UTW ? 

3. W jaki sposób zachęcają Państwo słuchaczy i słuchaczki do angażowania się na rzecz UTW lub 

społeczności lokalnej ? Co jest ważne, aby zachęcić słuchaczy i słuchaczki do wspólnego 

działania, zgłaszania pomysłów, podejmowania się realizacji działań ? 

4. Dlaczego zgłaszają się Państwo do projektu „UTW dla społeczności” ? 

5. Czy mają Państwo za sobą jakieś działania na rzecz społeczności lokalnej, środowiska spoza 

UTW ? Prosimy o podanie przykładów i krótkie opisy. 

6. Jakie widzą Państwo korzyści z rozwijania wolontariatu wśród słuchaczy i słuchaczek UTW ? 

7. Czy mają Państwo jakiś pomysł/pomysły na działanie wolontaryjne, które chcieliby Państwo 

przeprowadzić ? Jeśli tak, prosimy o krótki opis, zawierający informacje, na jakie 

potrzeby/problemy w swojej społeczności pragną Państwo odpowiedzieć swoim działaniem. 

Do jakich grup chcę Państwo trafić ze swoimi działaniami ? 

8. Jakiego wsparcia potrzebowaliby Państwo w tworzeniu/rozwijaniu grupy wolontariatu ? 

 

 

 

 

 

 


