
POLSKIE FORUM SENIORÓW –

RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!

Gdańsk, 7 października 2019r.



O PROJEKCIE „Polskie Forum Seniorów”
1. REALIZATOR: Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń UTW

2. OKRES REALIZACJI: 1 maja 2019 – 30 listopada 2020

3. GŁÓWNE DZIAŁANIA: 

• aktualizacja i upowszechnienie trzeciego wydania publikacji „Standardy
działania UTW w Polsce” wraz z procedurą wdrożenia standardów w 7
kolejnych UTW w Polsce,

• utworzenie, upowszechnienie oraz merytoryczna działalność Polskiego Forum
Seniorów.

4. GRANTODAWCA: Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju
Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu FIO edycja 2019.



O POLSKIM FORUM SENIORÓW
Polskie Forum Seniorów [dalej: PFS lub
Porozumienie PFS] to porozumienie organizacji
pozarządowych pracujących z seniorami i dla
seniorów stanowiące płaszczyznę współpracy i
wymiany informacji w szczególności w zakresie
formułowania i wyrażania opinii w sprawach
ważnych dla środowiska osób starszych zarówno na
szczeblu krajowym jak i regionalnym.



O POLSKIM FORUM SENIORÓW
• PFS działa na zasadzie nieformalnej, dobrowolnej i

apolitycznej grupy partnerskiej, nie posiadającej
osobowości prawnej, nie stanowiącej odrębnego podmiotu w
rozumieniu prawa, a także nie podlegającej obowiązkowi
rejestracji,

• działalnością PFS koordynuje Ogólnopolska Federacja
Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku,

• uczestnictwo w PFS jest BEZPŁATNE - nie wiąże się dla
sygnatariuszy z żadnymi zobowiązaniami o charakterze
finansowym.



SYGNATARIUSZE PFS

• Porozumienie PFS funkcjonuje na zasadzie
otwartości,

• Sygnatariuszem Porozumienia może być
organizacja pozarządowa pracująca z
seniorami i dla seniorów - niezależnie od
formy organizacyjnoprawnej.



GŁÓWNE CELE PFS
• inicjowanie i opiniowanie projektów aktów prawnych,
dokumentów strategicznych oraz innych inicjatyw na
szczeblu regionalnym i krajowym ważnych dla środowiska
osób starszych,

• rzecznictwo interesów osób starszych wobec sektora
publicznego, prywatnego i innych środowisk,

• stworzenie szerokiej reprezentacji środowiska
organizacji seniorskich będącej partnerem dla organów
administracji rządowej i samorządowej na szczeblu
regionalnym i krajowym.



SPOSOBY REALIZACJI CELÓW PFS

• PFS realizuje swoje cele poprzez systematyczne
opracowywanie i nadawanie biegu inicjatywom,
opiniom, wnioskom, rekomendacjom oraz innym
stanowiskom w sprawach istotnych dla seniorów i
organizacji seniorskich,

• każdy z Sygnatariuszy Porozumienia PFS ma możliwość
uczestniczenia w procesie konsultacji ww. dokumentów za
pośrednictwem strony internetowej



www.forumseniorow.pl



JAK PRZYSTĄPIĆ DO PFS

• organizacja seniorska wyraża zamiar przystąpienia
do Porozumienia PFS poprzez przedłożenie w
formie pisemnej deklaracji przystąpienia do
PFS podpisanej przez osoby do tego upoważnione,

• organizacja seniorska przedkładając ww. deklarację
akceptuje treść Porozumienia PFS i zasady jego
funkcjonowania oraz reguły procedowania spraw w
ramach PFS określone w Regulaminie PFS.



JAK PRZYSTĄPIĆ DO PFS
• po wpisaniu organizacji seniorskiej na listę Sygnatariuszy
Porozumienia PFS uzyskuje ona możliwość bieżącego,
indywidualnego udziału w procesie konsultowania
projektów opinii, wniosków, rekomendacji i innych
stanowisk opracowywanych przez ekspertów PFS,

• po zakończeniu konsultacji ww. dokumentów Federacja
UTW nadaje im dalszy, stosowny bieg (np. przesyła do
właściwego organu administracji publicznej, monitoruje
dalsze losy dokumentu, zamieszcza na stronie www
otrzymane odpowiedzi itp.).



ZAPRASZAMY ORGANIZACJE 

SENIORSKIE DO PRZYŁĄCZENIA

SIĘ DO POROZUMIENIA PFS –

RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!



OGÓLNOPOLSKA FEDERACJA STOWARZYSZEŃ 

UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU

Polish Association of Universities of the Third Age 

ul. Jagiellońska 18, 33-300 Nowy Sącz

tel./fax: 0 18 443 57 08

e-mail: federacjautw@interia.eu

www.federacjautw.pl

mailto:federacjautw@interia.eu
http://www.federacjautw.pl/


DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!


