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Uniwersytet Trzeciego Wieku jako wyraz uczestnictwa seniorów w życiu 
społecznym 

Starzenie się społeczeństw europejskich stało się faktem. Jest to proces, który prowadzi 
do ogromnych przeobrażeń w wielu dziedzinach życia – polityce, gospodarce, kulturze, 
edukacji, budownictwie, usługach medycznych, opiekuńczych, co w konsekwencji 
kształtuje przyszłość nas wszystkich. Wciąż jednak zbyt rzadko mówi się o tym, że 
starość to ogromny kapitał społeczny. Zatem wymaga się zróżnicowanego podejścia do 
prowadzonej polityki społecznej wobec seniorów, jak również zindywidualizowania 
aspektów udzielanej pomocy i prowadzonej pracy socjalnej. Jedną z możliwości 
rozwiązywania problemów starości jest aktywne włączenie seniorów w życie społeczne, 
wykorzystując ich doświadczenie , wiedzę i mądrość. Jednym z przejawów 
wykorzystania kapitału społecznego seniorów  jest uczestnictwo w Uniwersytetach 
Trzeciego Wieku (UTW – University of the Thrid Age), które są ośrodkami 
dydaktycznymi dla osób starszych 

 

University of the Third Age as a sign of the elderly participating in the social life 

The ageing of the European societies has become a fact. This process leads to some 
significant changes in many aspects of life such as politics, agriculture, culture, 
education, construction, medical and caring services. Consequently, the ageing of the 
societies  influences and creates the future of all of us. However, it is still too seldom 
mentioned that the old age is a huge social capital. That is why, we need different 
approaches to the social policy regarding the elderly as well as personalization of 
aspects of the help provided and the social work done. One of the ways of solving the 
problems of the ageing is making the elderly take part in the social life and using their 
experience, knowledge and wisdom in this way. One of the signs of using the social 
capital of senior citizens is their participation in Universities of the Third Age which are 
education centres for the old people. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


