
                                                                                                   

Zielonogórski Uniwersytet Trzeciego Wieku

Członek Fundacji „Ogólnopolskie Porozumie
Uniwersytetów Trzeciego 

Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego: 
KRS 0000013459

PROSIMY PRZEKAŻ NAM SWÓJ 1% PODATKU
DOCHODOWEGO.

Pomagamy w wypełnianiu PIT – ów.

Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy !
Czytaj więcej:

KILKA REFLEKSJI 

   

 Stowarzyszenie nasze od 27 lat działa na wielu płaszczyznach, takich jak: edukacja ustawiczna dla
osób starszych, promocja  zdrowia, profilaktyka, integracja, edukacja i wolontariat.    

         Jesteśmy wiarygodnym partnerami dla wielu  instytucji,  stowarzyszeń w Zielonej Górze,
województwie lubuskim, Polsce i za granicą. Swoją postawą pokazujemy, że można odnaleźć się na
nowo w życiu na emeryturze, rencie lub gdy kończy sie kariera zawodowa i jeszcze pomagać innym.

         Jesteśmy kreatorami wielu inicjatyw edukacyjnych. Przedłużając życie naszych seniorów,

na  pewno  dajemy każdemu szansę  na  przeżywanie  każdego  dnia  bardziej  atrakcyjnie  i  zdrowo
poprzez: aktywizację intelektualną, psychiczna, społeczną i fizyczną. Pomagamy zaangażowaniu się
słuchaczy w aktywność na rzecz otaczającego ich środowiska, podtrzymywaniu więzi społecznych
i  komunikacji  międzyludzkiej  wśród  seniorów.  Przeciwdziałamy  samotności:  Bo  nie  ma  nic
gorszego  niż  samotność...i  marginalizacja  oraz  wykluczenie.  "Psychologia  wyróżnia  też  „starość
społeczną”. Przejawia się zmianą dotychczasowych ról (np. z aktywnego pracownika na emeryta bez
pomysłu na czas wolny) i osłabieniem więzi społecznych. Ma to duży wpływ na styl życia, choroby..i
jeżeli w zamian nie znajdziemy sobie satysfakcjonujących zajęć,  nie będziemy mieli dobrych relacji z
innymi  ludźmi  -  nasza  uwaga  kierować  się  będzie  na  bezpośrednie  kłopoty  osobiste".  I  po  to
właśnie jesteśmy i działamy społecznie o wielu lat. Na dzień dzisiejszy  Zielonogórski Uniwersytet
Trzeciego Wieku liczy ponad  1000  słuchaczy. Warto inwestować w taką społeczność ludzi starszych



i zapewne w ich rodziny i najbliższych.

Wierzymy, że dostrzegając sens i celowość naszych wieloletnich działań na rzecz osób starszych,
zdecydują się Państwo przekazać 1 % PODATKU DOCHODOWEGO  na nasze cele statutowe, 

umożliwi to nam jeszcze bardziej uatrakcyjniać nasze dalsze działania.
Dziękujemy !
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