Informacje o partnerach i wykonawcach projektu @ktywny Senior

281

Informacje o partnerach i wykonawcach
projektu @ktywny Senior
I. Fundacja Wspierania Organizacji Pozarz¹dowych Umbrella
i Centrum Wspierania Organizacji Pozarz¹dowych Sektor3

Fundacja Umbrella od 2007 roku, realizuj¹c zadanie powierzone przez gminê
Wroc³aw, uruchomi³a i prowadzi Wroc³awskie Centrum Wspierania Organizacji
Pozarz¹dowych Sektor 3 (zadanie to jest kontynuowane do 2012 r.). W ramach tego
projektu wspó³pracuje z ponad 200 organizacjami pozarz¹dowymi, co wzmacnia j¹
i poszerza spektrum kontaktów z ich liderami oraz zakres problemów spo³ecznych,
jakie te organizacje rozwi¹zuj¹. Pomoc, jakiej udziela wroc³awskim organizacjom
pozarz¹dowym oraz grupom nieformalnym to przede wszystkim doradztwo, szkolenia i udostêpnianie zasobów (sale, wyposa¿enie). Ten stan rzeczy zwiêksza bardzo znacznie dostêp do kadr i partnerstwa Fundacji w projektach miejskich, unijnych i miêdzynarodowych.
Fundacja zawar³a partnerski udzia³ w skierowanym do mieszkañców osiedla
Popowice wielosektorowym projekcie
, którego celem by³o zwiêkszenie mobilnoci, aktywnoci spo³ecznej, ruchowej i zawodowej osób starszych oraz
rozwój lokalnych inicjatyw s³u¿¹cych szeroko rozumianej integracji spo³ecznej i przeciwdzia³anie wykluczeniu cywilizacyjnemu osób starszych. Fundacja w ramach
projektu Centrum Sektor3 uczestniczy³a w kilku edycjach kursów komputerowych
dla seniorów (PZERiI Oddz. Fabryczna, Polskie Towarzystwo Laryngektomowanych, projekt ), cyklu imprez integracyjnych dla organizacji i rodowiska lokalnego Spotkania z kultur¹ naszych s¹siadów, Targów Organizacji Pozarz¹do@ktywny Senior
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wych itp. Centrum Sektor3 jest tak¿e miejscem, gdzie odbywane s¹ praktyki studenckie, sta¿e, gdzie miejsce dla swojej aktywnoci znajduj¹ wolontariusze. Fundacja uczestniczy³a tak¿e w programie prac spo³eczno-u¿ytecznych dla osób d³ugotrwale bezrobotnych realizowanym przez MOPS i PUP, przyjmuj¹c na sta¿, a nastêpnie zatrudniaj¹c 2 osoby.
Fundacja Umbrella jako podmiot prowadz¹cy Centrum Sektor3 nieroz³¹cznie
kojarzony jest z tym miejscem, które posiada niezbêdne zaplecze lokalowe do realizacji projektu
. Obiekt przy ul. Legnickiej 65 ma pow. ponad 650 m . Na
dwu kondygnacjach posiada salê do pracy biurowej typu open space z 15 stanowiskami wyposa¿onymi w niezbêdne meble, komputer z nowoczesnym oprogramowaniem
i telefon, salê do szkoleñ komputerowych z 10 stanowiskami, klimatyzowan¹ salê
konferencyjn¹ na 80 miejsc, mobilne sale szkoleniowe na 30 i 20 lub 50 miejsc oraz salê
konsultacyjn¹, w której pracowaæ mo¿e do 10 osób. Oferujemy dostêp do faksu, drukarek, kserografu, rzutników multimedialnych, laptopów, dyktafonów cyfrowych, flipczartów. Wród pomieszczeñ warto wymieniæ jeszcze k¹cik wypoczynkowy i kuchniê cateringow¹. Zaplecze to w ca³oci zabezpieczy³o na miejscu realizacjê wszystkich
bloków szkoleniowych okrelonych w projekcie. Budynek jest przystosowany do u¿ytkowania przez osoby niepe³nosprawne. Przed budynkiem jest 50 miejsc parkingowych. Obiekt znajduje siê tu¿ przy wêle komunikacji miejskiej Kwiska, posiadaj¹c
bardzo dogodne po³¹czenia z ca³ym obszarem dzielnicy Fabryczna.
Centrum Sektor3 jest tak¿e znane i dobrze oceniane w rodowisku lokalnym
zarówno przez podmioty instytucjonalne, jak i przez mieszkañców, szczególnie osiedli Popowice i G¹dów Ma³y.
@ktywny Senior
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II. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Otwartej
Opieki Zdrowotnej Nova  med

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Otwartej Opieki Zdrowotnej Nova  med

posiada siedzibê we Wroc³awiu przy ul. Legnickiej 6.
Celem Stowarzyszenia jest rozwój otwartej opieki zdrowotnej, w tym osób,
organizacji i metod dzia³ania zapewniaj¹cych lepsz¹ kondycjê zdrowotn¹ spo³eczeñstwa.
Stowarzyszenie tworz¹ pracownicy naukowi wroc³awskich uczelni, przedsiêbiorcy prywatni, lekarze.
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Swoje cele statutowe Stowarzyszenie realizuje przez:
A. Integracjê rodowiska przedsiêbiorczoci lokalnej oraz rodowiska profesjonalistów  praktyków i naukowców ró¿nych bran¿  wokó³ wspólnych celów
zwi¹zanych z otwart¹ opiek¹ zdrowotn¹;
B. Ustanawianie, promowanie, ocenê i doskonalenie standardów zwi¹zanych
z dzia³alnoci¹ w otwartej opiece zdrowotnej;
C. Prowadzenie dzia³alnoci edukacyjnej w zakresie wiedzy medycznej i mened¿erskiej poprzez prowadzenie spotkañ, szkoleñ, seminariów, konferencji, praktyk, programów rozwoju i innych form kszta³cenia;
D. Kszta³towanie i udostêpnianie nowoczesnych narzêdzi i technik informatycznych wspomagaj¹cych funkcjonowanie osób i organizacji;
E. Organizacjê dla Cz³onków misji i wyjazdów w celu wymiany dowiadczeñ
w Europie i na wiecie, a tak¿e realizacjê projektów o zasiêgu regionalnym,
ponadregionalnym i miêdzynarodowym.
Stowarzyszenie w partnerstwie ze Stowarzyszeniem AVEC w ramach promocji
jako dobrej praktyki uczestniczy w konkursie LIFELONG
LEARNING PROGRAMME w ramach europejskiego programu GRUNDTVIG Seniors' integration through education oraz w Konkursie Granty 2010 og³oszonego dla miast cz³onkowskich Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich.
@ktywnego Seniora

III. Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie Wroc³awskim

Uniwersytet Trzeciego Wieku wspó³pracuje z Akademi¹ Medyczn¹ i Akademi¹ Wychowania Fizycznego we Wroc³awiu w zakresie medycyny i aktywnoci
fizycznej ludzi w wieku senioralnym, jak równie¿ z licznymi organizacjami i instytucjami, które pomagaj¹ nam w aktywizacji seniorów, miêdzy innymi z: Instytutem
Pedagogiki Uniwersytetu Wroc³awskiego, Urzêdem Miasta Wroc³awia, Urzêdem
Marsza³kowskim Województwa Dolnol¹skiego, szko³ami podstawowymi, lokalnymi politykami, Interdyscyplinarnym Ko³em Naukowym Variograf i Stowarzyszeniem AVEC.
Oganizowaniem ¿ycia s³uchaczy zajmuje siê Samorz¹d, który utrzymuje sta³y
kontakt z Kierownictwem UTW i konsultuje z nim najwa¿niejsze decyzje. S³uchaczem Uniwersytetu Trzeciego Wieku mo¿e zostaæ ka¿da osoba, która ukoñczy³a 60.
rok ¿ycia, nieczynna zawodowo (emeryt, rencista), bez wzglêdu na poziom swojego
wykszta³cenia, pod warunkiem ¿e s¹ wolne miejsca. S³uchaczem mo¿na byæ przez
wiele lat. Zapisy s³uchaczy, potwierdzaj¹ce ich udzia³ w zajêciach w nastêpnym
roku akademickim, przeprowadza siê co roku w II po³owie wrzenia. Posiadacze
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legitymacji UTW maj¹ zagwarantowane miejsce. Nowych s³uchaczy przyjmuje siê
w zale¿noci od wolnych miejsc. W roku akademickim 2003/2004 zapisa³o siê 550
osób, w tym po rozmowach kwalifikacyjnych przyjêto 30 osób. W roku 2006/2007
by³o ok. 2 kandydatów na jedno miejsce (przyjêto ok. 60 osób), w roku 2007/2008
ok. 3 kandydatów na jedno miejsce (przyjêto ponad 100 osób), na rok 2008/2009
przyjêto 75 osób, a na rok 2009/2010 ok. 80 osób. Obecnie UTW posiada 750 s³uchaczy i s³uchaczek. Od 2008 roku UTW zaczyna intensywnie dzia³aæ na arenie miêdzynarodowej, natomiast od 2007 r. jest cz³onkiem Europejskiej Federacji Starszych Studiuj¹cych, od 2008 r. nawiazano silne kontakty z Rad¹ Seniorów w Hannowerze
i Wolfsburgu, a 2010 r. zacz¹³ siê od dwóch wielkich projektów  za³o¿enia uniwersytetu trzeciego wieku we Lwowie (we wspó³pracy z w³adzami tamtejszych wy¿szych uczelni: Politechnika, Akademia Muzyczna, Uniwersytet Pañstwowy, Uniwersytet Katolicki, Uniwersytet Kultury Fizycznej) oraz uniwersytetu z³otego wieku w Grodnie .
1)

IV. Stowarzyszenie AVEC

Stowarzyszenie AVEC ³¹czy m³odych naukowców, realizuje projekty edukacyjne dla ró¿norodnych grup spo³ecznych oraz wspiera szeroko pojêt¹ inicjatywê
studenck¹. Zosta³o za³o¿one w odpowiedzi na inicjatywê studenck¹ polegaj¹c¹ na
zorganizowaniu mo¿liwoci wypoczynku wakacyjnego dzieci z Domu Dziecka
w K³obucku. Studenci Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wroc³awskiego byli pe³ni energii i entuzjazmu, lecz zabrak³o formy organizacyjno-prawnej, która umo¿liwi³aby im dzia³alnoæ. Ponadto wielu sporód nich realizowa³o swoje pasje naukowo-badawcze w ramach Interdyscyplinarnego Ko³a Naukowego VARIOGRAF, lecz
zakoñczenie studiów okaza³o siê barier¹ nie do przebycia dla dalszego formalnego
cz³onkostwa w gronie Variograficzów. Zatem postanowiono ukszta³towaæ rzeczywistoæ zgodnie z potrzebami studentów i absolwentów, stworzyæ spo³ecznoæ,
która przekroczy³aby granice murów uniwersyteckich a jednoczenie nie by³a wyzuta z naukowo-badawczych atrybutów.
Celem Stowarzyszenia AVEC jest przede wszystkim szeroko pojêta dzia³alnoæ w zakresie promowania oraz upowszechniania idei nauki przez ca³e ¿ycie
1)

http://www.utw.wroclaw.pl/index.php?q=node/10, dostêp: 07.06.20101 r.
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Podejmuje siê dzia³añ na
rzecz promocji zatrudnienia oraz ³agodzenia skutków bezrobocia. Celem Stowarzyszenia jest aktywizacja grup spo³ecznych, pomoc i wsparcie dla rodzin zagro¿onych wykluczeniem spo³ecznym oraz cywilizacyjnym.
AVEC wspiera równie¿ seniorów, chc¹c podnieæ jakoæ ich funkcjonowania
w spo³eczeñstwie. Opracowany program nauki dla seniorów sprawia, ¿e nabywaj¹
oni wiadomoci swojej wartoci oraz przydatnoci we wspó³czesnym spo³eczeñstwie.
Maj¹c za cel promowanie nauki, Stowarzyszenie AVEC wspiera dzia³alnoæ
naukow¹ studentów oraz absolwentów, umo¿liwiaj¹c im zdobycie przydatnej wiedzy oraz umiejêtnoci dotycz¹cych funkcjonowania organizacji pozarz¹dowych,
a tak¿e mo¿liwoæ wspó³pracy przy wielu projektach. Zajmuje siê równie¿ organizowaniem praktyk studenckich w zakresiê edukacji osób doros³ych oraz oreganizacji edukacji i edukacji regionalnej.
Cele Stowarzyszenia AVEC realizowane s¹ w oparciu o udzia³ w spotkaniach,
warsztatach oraz konferencjach. Umo¿liwiaj¹ one zainteresowanym wziêcie udzia³u
we wszelkich formach rozwoju osobistego w ramach dzia³alnoci stowarzyszenia.
Obecnie Stowarzyszenie AVEC wspó³pracuje z Uniwersytetem Trzeciego wWieku przy Uniwersytecie Wroc³awskim, Fundacj¹ Aktywny Senior (wczeniej ze Stowarzyszeniem NOVA-MED), Fundacj¹ Umbrella i Centrum Sektor3.
oraz podnoszenie jakoci ¿ycia spo³ecznoci lokalnych.

V. Centrum Medyczne Wejherowska

Centrum Medyczne Wejherowska jest jedn¹ z trzech przychodni wchodz¹cych
w sk³ad NZOZ Zawidawie. Obejmuje opiek¹ pacjentów w zakresie opieki podstawowej i specjalistycznej w dzielnicy Fabryczna we Wroc³awiu, g³ównie z terenów
osiedli Popowice, Kozanów, G¹dów, Kosmonautów.
Niepubliczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej Zawidawie od ponad 10 lat rozwija
swoj¹ dzia³alnoæ na terenie Wroc³awia, tak¿e w dzielnicach Psie Pole i na Osiedlu
Zakrzów. Zapewnia swoim pacjentom wysoki standard opieki medycznej. W poszczególnych jednostkach oferuje szeroki zakres us³ug medycznych  od badañ diagnostycznych, przez medycynê pracy, wizyty u lekarza POZ i specjalistów, badania
profilaktyczne, transport sanitarny, us³ugi stomatologiczne i endoskopiê. Posiada
wysoko wykwalifikowany personel medyczny, przyjazny i otwarty na potrzeby
pacjentów.
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VI. Fundacja Aktywny Senior

Fundacja Aktywny Senior powsta³a w czerwcu bie¿¹cego roku w celu zaspokajania potrzeb, jakie stoj¹ przed starzej¹cym siê spo³eczeñstwem. Fundacja Aktywny
Senior przejê³a ten obszar, który zosta³ rozwijany w Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Na Rzecz Rozwoju Otwartej Opieki Spo³ecznej Nova  med. Cele Fundacji takie
jak promocja kszta³cenia ustawicznego osób zatrudnionych, dzia³alnoæ wspomagaj¹ca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiêbiorczoci, dzia³alnoæ wspomagaj¹ca rozwój wspólnot i spo³ecznoci lokalnych, czy promocja i organizacja wolontariatu nie mieci³y siê ju¿ w statutowych obszarach wsparcia tego Stowarzyszenia.
Dlatego utworzono nowy podmiot nakierowany na szeroko rozumian¹ aktywizacjê osób doros³ych, w tym równie¿ szeroko rozumian¹ aktywizacjê zawodow¹, promocjê i organizacjê wolontariatu oraz utrzymanie i poprawê jakoci ¿ycia. W dzia³aniach fundacji s¹ i bêd¹ utrzymywane wczeniej wypracowane metody pracy, które
by³y oparte g³ównie o partnerstwo, w tym przede wszystkim z wroc³awskimi uczelniami: Uniwersytetem Wroc³awskim, Akademi¹ Medyczn¹, Akademi¹ Wychowania Fizycznego, Uniwersytetem Przyrodniczym oraz organizacjami pozarz¹dowymi takimi jak Fundacja Umbrella, Stowarzyszenie AVEC oraz Stowarzyszenie CEBS.
Ten model partnerstwa pozwoli³ zrealizowaæ pilota¿owy projekt, w wyniku którego powsta³ program
. By³ on realizowany w gminnym inkubatorze
organizacji pozarz¹dowych we Wroc³awiu, rozumianym jako wspó³praca z administracj¹ publiczn¹. Ca³kowity koszt projektu to 73 333 z³. Jako dobra praktyka zosta³
wyró¿niony wsparciem w programie Grundtvig 2010-1-PL1-GRU06-11393 1 Seniors' integration through education i jest realizowany w partnerstwie z 5 europejskimi podmiotami przez Stowarzyszenie CEBS wraz z Fundacj¹ Aktywny Senior.
Program z projektu
zosta³ w 2010 r. wykorzystany w Grancie Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich jako program edukacyjny we Wroc³awiu Przestrzeñ miejska przyjazna dla zdrowia mieszkañców. Koszt ogólny projektu  22 940 z³ przy dofinansowaniu 3000 z³ przez Stowarzyszenie Zdrowych Miast
Polskich.
@ktywny Senior
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