Sprawozdanie merytoryczne z działalności SUTW w roku 2021

Szanowni uczestnicy Walnego Zebrania Słupskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
Spotykamy się na Walnym Zebraniu naszego Stowarzyszenia po dwuletniej przerwie
spowodowanej pandemią Covid-19. Mija 18 rok działalności naszego Uniwersytetu. Jesteśmy
największym stowarzyszeniem w Słupsku przeciwdziałającym marginalizacji emerytów i
mającym na celu kształcenie ustawiczne po zakończeniu czynnej pracy zawodowej. SUTW jest
stowarzyszeniem pozarządowym, działającym non profit, wpisanym do KRS, posiada NIP,
Regon, nie prowadzi działalności gospodarczej. Organami wykonawczymi Stowarzyszenia jest
Zarząd oraz Komisja Rewizyjna, jako organ kontrolny. Na dzień 31. Grudnia 2021 r. SUTW
liczyło 354 osób. Nowo wybrany Zarząd 24.02.2020 roku, po dwóch tygodniach od czasu
ukonstytuowania się znalazł się w sytuacji nadzwyczajnej (po raz pierwszy w dziejach naszego
Uniwersytetu) spowodowanej pandemią Covid-19. Zawieszone zostały wszystkie zajęcia.
Ograniczeniom wynikającym z lockdownu musiał podporządkować się także Zarząd. O ile
jednak funkcjonowanie uniwersytetu zostało zawieszone, to Zarząd pracował zdalnie, choć w
ograniczonych możliwościach. Realizowano sprawy nie wymagające zwłoki. Cały czas czynna
była strona internetowa, na której zamieszczano adresy i linki do wykładów online. Było to
działanie słuszne i potrzebne, które informowało, nie tylko o możliwości uczestniczenia w
wykładach z różnych dziedzin wiedzy, ale też, że nasz uniwersytet działa, że potrafi odnaleźć
się w nieznanej nam dotąd sytuacji. Świadczą o tym poniższe dane:
Od dnia zawieszenia zajęć do końca roku 2020 zanotowano 12889 wejść na stronę
internetową. Oprócz komunikatów dotyczących bezpośredniej
działalności SUTW, zamieszczane były linki portali prowadzących wykłady online, takich jak:
”Wszechnica.org ,
Kultura w sieci,
Wykłady online UAM w Poznaniu,
Ninateka.pl,
Olimpiada Wiedzy Obywatelskiej „Senior obywatel” organizowana z środków
Samorządu
Województwa Pomorskiego.
Świadczy to, że nawet podczas pandemii i zawieszenia zajęć byliśmy aktywni.

W rok 2021 wkroczyliśmy z podobnymi problemami spowodowanymi kolejną falą pandemii i
wynikającymi z tego ograniczeniami. Od maja 2021 po stopniowym znoszeniu obostrzeń przez
Rząd, SUTW rozpoczął działalność stacjonarną choć w ograniczonym zakresie. Zrealizowano w
tym okresie dwa projekty w ramach Słupskiego Budżetu Obywatelskiego.
1. Noc Kupały – Nie kochać w taka noc… współorganizowany z Teatrem Lalek Tęcza. Na
imprezę przybyło około 500 osób. W ramach projektu przygotowane zostało przedstawienie
plenerowe Szpetuchy, w którym uczestniczyła Sekcja Teatralna SUTW. W sobótkowej

imprezie odbyło się też plecenie wianków, konkurs na najpiękniejszy wieniec, opieka nad
„Fotobudką”
2. Projekt Akademia Aktywnego Seniora był otwartym piknikiem dla seniorów Słupska w
dwóch częściach - w czerwcu i wrześniu – prowadził je Rafał Marglarczyk. W obu spotkaniach
uczestniczyło ponad 150 osób.
W Urzędzie Miejskim w Słupsku odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu
Marszałka Województwa Pomorskiego "Pomorskie dla Seniora" w kategoriach ZwyczajnyNiezwyczajny oraz Przyjaciel Seniora przyznanych przez Kapitułę Konkursu.
03 lipca 2021 i 16.października 2021 r roku zorganizowano rajdy z kijami do Lasku
Północnego i do Lasku Południowego. Oba marsze przygotowane zostały przez Jadzię Bekier.
W kategorii Zwyczajny Niezwyczajny Senior laureatką została Janina Pietrasiewicz – Chudy,
w kategorii Przyjaciel Seniora – Fundacja Progresja oraz w Kategorii Pracodawca Przyjazny
Seniorom Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. W uznaniu zasług w działalności na rzecz
seniorów w Słupsku dr Marianna Borawska otrzymała Nagrodę Specjalną Marszałka
Województwa Pomorskiego.
Szanowni zebrani
W październiku 2021 roku powróciliśmy w przyjazne mury Akademii Pomorskiej.
Rozpoczęliśmy po półtorarocznej przerwie działalność stacjonarną.
Priorytetem był wieloletni projekt Unii Europejskiej Wiedzieć, Umieć , Chcieć -wstrzymany
przez pandemię Covid-19. Projekt obejmuje zajęcia ogólne oraz sekcje zainteresowań
- Klub Podróżnika sekcja geograficzna
- 100 Lat Niepodległa sekcja historyczna
- Ginące Ekosystemy sekcja biologiczna
- Wyjść na scenę i warsztaty teatralne sekcja teatralna
- Zdrowy Senior zajęcia rozpoczną się w drugiej połowie września
- Szkoła Liderów dokończenie zajęć w października br.
W tym miejscu należy się kilka zdań wyjaśnienia. Na początku realizacji projektu Wiedzieć,
Umieć, Chcieć osoby wyrażające chęć uczestniczenia w projekcie podpisywały deklarację
uczestnictwa. I jest to deklaracja zobowiązująca do uczestnictwa w wykładach ogólnych.
Osoby wyrażające chęć uczestnictwa w projekcie deklarowały też chęć uczestniczenia w/w
wymienionych sekcjach zainteresowań i zobowiązane były do uczestniczenia w zajęciach.
Oprócz zajęć związanych z projektem działały:
- sekcja pływacka
- sekcja filmowa
- sekcja literacka

- grupa tańca country
- sekcja turystyczna
- sekcja języków obcych
- chór Seniores Cantates
- sekcja wolontariatu
- sekcja rowerowa
Niestety kilka sekcji zawiesiło działalność. Dotyczy to sekcji rowerowej, fotograficznej,
malarskiej, sekcja rękodzieła. Należy więc zrobić wszystko, aby te sekcje reaktywować.
Oprócz wykładów i zajęć związanych z projektem UE zorganizowano z inicjatywy Zarządu
wykłady ogólne. Organizowane są wykłady i spotkania ze Studentami Szkoły Doktorskiej
Zorganizowano wyjazdy na Senioralia do Kołobrzegu we wrześniu ub.r. a także 10. września
2021 r. na Spartakiadę Senioralną w Ustce.
Sekcja rowerowa zorganizowała 3 rajdy do Ustki i w okolice Słupska. Rajdy przygotowane
zostały przez Jadwigę Karpowicz. Od początku I semestry roku akademickiego 2021/2022
sekcja rowerowa jest zawieszona z powodu odejścia Jadwigi Karpowicz.
10. września zorganizowano wycieczkę do Włoch.
Sekcja wolontariatu organizowała spotkania w przedszkolach.
Bardzo dużym zainteresowaniem cieszą się wszelkie informacje z dziedziny kultury
(informacje Filharmonii, MPŚ, Garden Party u Karola, spektakle teteatralne itd.)
Szanowani zebrani
Zarząd SUTW na posiedzeniu dnia 01.09.2021 roku przyjął rezygnację dotychczasowej Prezes
Zarządu Elżbiety Krężel. Dziękujemy bardzo z prowadzenie Uniwersytetu w trudnym czasie
pandemii. W lutym 2021 zmarł wiceprezes Zarządu Tadeusz Markowski. Podczas
posiedzenia 01.09.21 Zarząd postanowił pracować w 6 osobowym składzie.
Prezesem została wybrana Aldona Słowik
Wiceprezesem Bogdan Rusak
Sekretarzem Ziemowit Szafran
Skarbnikiem Grażyna Bohuszewicz
Członkami

Zarządu

zostali

Ewa

Wensierska

i

Roman

Szymański

Podstawą finansowania działalności Stowarzyszenia są składki członkowskie, dotacje oraz
darowizny. Pandemia covid-19 spowodowała zawieszenie zajęć na SUTW.
W od 12. marca 2020 r. W związku z zawieszeniem zajęć z powodu pandemii. Zarząd SUTW
Uchwałą z dnia 26.08.2020 r. obniżył składki członkowskie do kwoty 20 złotych na czas
zawieszenia zajęć. Zarząd SUTW działając w sytuacji nadzwyczajnej (pandemia covid-19 i
lockdown ) nie mógł bezpośrednio odwołać się do Walnego Zebrania członków SUTW w
sprawie obniżenia składek członkowskich. W wyniku lockdownu zawieszono realizację
projektów, wykładów, działania sekcji zainteresowań, które generują koszty. W tym wypadku

SUTW takich kosztów nie ponosił. Zatem Zarząd kierując się w/w czynnikami oraz tym, że w
okresie pandemii był jedynym organem decyzyjnym SUTW, podjął uchwałę o obniżeniu
składki członkowskiej na czas do rozpoczęcia zajęć. Od dnia 01.10. 21 r. tj. od dnia wznowienia
zajęć Zarząd SUTW przywrócił wysokość składek w kwocie 65 złotych za semestr.
W związku z zaleganiem z opłatą składek członkowskich, które są obowiązkiem każdego
uczestnika naszego Stowarzyszenia § 12 Statutu SUTW do obowiązków członka zwyczajnego
należy: pkt5. Systematyczne opłacanie składki członkowskiej, Zarząd podjął uchwałę 7/22 z
dnia 11.05.br. o obowiązku zapłacenia zaległych składek do dnia 30 czerwca br. W
przeciwnym razie osoby, które nie opłaca składek będą skreślane z listu studentów SUTW na
podstawie § 17 pkt 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek wykluczenia, ppkt a. z
powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich za 1 semestr.

Powyższe sprawozdanie świadczy niezbicie, że czas pandemii nie był czasem straconym dla
SUTW. Potrafiliśmy zagospodarować czas wolny od zajęć stacjonarnych aktywnością na
stronie internetowej. Od 01.10. 2021 roku wróciliśmy do zajęć stacjonarnych. Realizowany
jest projekt AP Wiedzieć, Umieć, Chcieć z funduszy UE. Temu projektowi
podporządkowanych jest większość zajęć. Łącznie odbyło się 18 wykładów ogólnych. Po
zakończeniu projektu, które powinno nastąpić w listopadzie tego roku, SUTW będzie
organizowało wykłady i zajęcia we własnym zakresie. Wrócimy także do działalności sekcji
zainteresowań. Dziękuję wszystkim uczestnikom naszego Stowarzyszenia za działanie na
rzecz Uniwersytetu. Szczególnie dziękujemy kierownikom sekcji za zaangażowanie w
prowadzenie sekcji zainteresowań oraz współpracę z Zarządem. Dziękujemy Wandzie Lenc,
Grażynie Andrzejewskiej, Agnieszce Krzymuskiej za wspieranie prac na rzecz Uniwersytetu.
Dziękujemy Komisji Rewizyjnej. Jak zostało powiedziane na początku sprawozdania
Uniwersytet działa 18 rok. Na pewno trzeba wprowadzać innowacje. Dlatego w perspektywie
przyszłorocznego zebrania sprawozdawczo-wyborczego zapraszamy osoby chętne do pracy
w Zarządzie, które podejmą się kierowania naszym Stowarzyszeniem w niełatwych po
pandemicznych czasach, wymagających nowego spojrzenia na zagadnienia funkcjonowania
UTW, zdobywanie funduszy pisząc projekty, zmianę metod działania, coraz większego
otwierania się na społeczność miasta jako seniorski uniwersytet działający nie tylko na rzecz
swoich członków, ale też społeczności emeryckiej i ludzi niepełnosprawnych, podobnie jak
emeryci marginalizowanych. Zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej Stowarzyszenia NGO( a
takim jesteśmy) muszą zapewnić możliwość uczestniczenia w UTW osobom głuchoniemym,
niewidomym, niepełnosprawnym na wózkach inwalidzkich. Jak widać zadań jest bardzo
dużo. Działając wspólnie na rzecz naszego uniwersytetu wierzymy, że wszystkim tym
zadaniom sprostamy.
Zarząd SUTW
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