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Wigilia na chodzieskim rynku!

Już ósmy raz byliśmy na Bożonarodzeniowym festynie na chodzieskim rynku. W tym roku pod
hasłem” W święta razem”
20 grudnia br. przyszły - jak zwykle tłumy mieszkańców.

My jako UTW, prezentowani byliśmy przez sekcję Wolontariatu. Z naszą liderką Krysią Łuczak
zajmowaliśmy się propagowaniem i rozdawaniem ”Karty życia” Jak się okazało bardzo dużo
mieszkańców Chodzieży ma już karty ale i dość dużo osób było zainteresowanychinformacją i
wypełnianiem oraz przechowywaniem karty w domu .Stoisko nasze ozdobione było w barwach
narodowych, gwiazdki wykonane przez Wiesię Bukowską zachwycały mieszkańców .

Akcja wykazała , że jest potrzebna naszej społeczności taka informacja i promocja zdrowia.
Dorota Rosół - sekcja wolontariatu

Administrator: Maria Andrzejczak 02.01.2016
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Warsztaty „ UTW DLA SPOŁECZNOŚCI”

„UTW dla społeczności” to inicjatywa, która wspiera Uniwersytety Trzeciego Wieku
zainteresowane rozwijaniem wolontariatu osób starszych działaniami na rzecz społeczności
lokalnej.

Projekt realizuje Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” ze Środków Polsko-Amerykańskiej
Fundacji Wolności.

Pierwsze kontakty naszego UTW(zgłoszenie do konkursu) w tej sprawie sięgają jeszcze
czerwca ubiegłego 2014 roku, zgłosiły się wtedy 22 Uniwersytety Trzeciego Wieku z całej
Polski.

Nasz Uniwersytet zakwalifikował się po wstępnej weryfikacji razem z innymi 9 UTW. W ramach
tych działań 3-osobowe Zespoły UTW biorą udział w cyklu trzech dwudniowych warsztatów
przygotowujących do utworzenia grupy wolontariatu i współpracy ze społecznością lokalną.

Grupy wolontariatu i współpracy ze społecznością lokalną, które powstaną na UTW, otrzymają
także mikrodotację na swoje pierwsze działania.

Jesteśmy już po dwóch szkoleniach w Warszawie, w pierwszym brały udział 3 nasze koleżanki:
Krysia Łuczak przedstawicielka Zarządu oraz Halinka Partyka i Maria Kubacka, w drugim
szkoleniu Halinkę Partykę zastąpiła koleżanka Dorota Rosół. Po pierwszym szkoleniu udało
nam się powołać grupę 11 osób i poinformować zainteresowane koleżanki o idei wolontariatu,
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po drugim szkoleniu naszą liderka została Krysia Łuczak, która koordynuje wszelkie
działania. Wspólnie wybrałyśmy nasz pierwszy projekt. który polega na współpracy z
Przedszkolem nr.4 w Chodzieży „Pod Dębusiem Olbrzymkiem”.

Przy UTW w Chodzieży działa Sekcja Wolontariatu która obejmuje działalność mającą na celu

organizowanie pomocy obecnym i byłym słuchaczom UTW, zwłaszcza chorym
niepełnosprawnym

i samotnym.

Kontakt z nami – telefonicznie do poszczególnych członków sekcji:

1 Daniela Bogusławska

694 656 029

2 Daniela Kościów

508 841 583
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3 Maria Kubacka

784 098 130

4 Krystyna Łuczak

668 270 739

5 Marianna Matusiak

694 033 782

6 Maria Peche

510 105 370

7 Halina Partyka

600 130 289

8 Zdzisława Solarczyk

692 293 365
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