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 Z wielką radością informujemy, że Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Wąsoszu jest 

jednym z 10. stowarzyszeń w skali kraju, którym Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” w 

ramach Programu „Uniwersytety Trzeciego Wieku – Seniorzy w akcji” Polsko-Amerykańskiej 

Fundacji Wolności, przyznało grant  na realizację Projektu edukacyjnego „UTW dla 

społeczności”.                                    

Wąsoskie SUTW zostało zarejestrowane 27 sierpnie 2019 r. Władze Stowarzyszenia stanowią: Prezes 

– Grażyna Owczarek, Wiceprezes – Grażyna Kroczek, Sekretarz – Marcin Koziński, Skarbnik- 

Krystyna Biegalska. Członek – Danuta Klinszport. 

Komisja Rewizyjna: Przewodnicząca- Grażyna Wasilewska, Wiceprzewodnicząca- Elżbieta 

Poprawska, Sekretarz- Halina Łobacz. Funkcję księgowej pełni  Krystyna Jankowska 

W tym roku SUTW objęty został wsparciem tutora z Inkubatora NGO, prowadzonego przez Fundację 

Pomocy Szkole im. Edwarda Machniewicza w Górze. Na bazie przeprowadzonych rozmów, badań i 

analiz wynikło, że nasze Stowarzyszenie bardzo dobrze prosperuje w obszarach: 

- wolontariat, 

- zarządzanie, 

- atmosfera, 

- pomysły na działalność. 

I to dodało nam skrzydeł do działania, uwierzyłyśmy w swoje możliwości. Uczestniczyłyśmy także w 

specjalistycznym 2-dniowym szkoleniu zorganizowanym przez Inkubator NGO w Górze pt. „Jak 

napisać dobry projekt?”. Efektem tego było sporządzenie wniosku grantowego w IX edycji projektu 

„UTW dla społeczności”. Cykl działań grantowych obejmuje: 

– zajęcia edukacyjne prowadzone przez doświadczonych trenerów, 

– indywidualne konsultacje dla UTW biorących udział w projekcie, 

– spotkania integracyjne i wymianę doświadczeń z aktywnymi słuchaczami UTW, 

– mikrogrant w wysokości 2000 zł na przeprowadzenie krótkiego projektu społecznego. 

 

Projekt edukacyjny „UTW dla społeczności” jest organizowany przez Towarzystwo Inicjatyw 

Twórczych „ę” w ramach Programu „Uniwersytety Trzeciego Wieku – Seniorzy w akcji” Polsko-

Amerykańskiej Fundacji Wolności. 



Zarząd SUTW już wcześniej podejmował próby pozyskania środków finansowych na działalność 

statutową, ale kończyło się to podziękowaniami za udział oraz informacją że „z powodu braku środków 

nie otrzymamy funduszy”. Cieszymy się niezmiernie z tego wyróżnienia i otrzymanego grantu. Tym 

bardziej, że jesteśmy jedną z dwóch organizacji z terenu Dolnego Śląska i jedną z 10. w skali kraju, 

którym grant przyznano. Pragnę podziękować naszej tutor Elżbiecie Maćkowskiej i doradcy z 

Inkubatora NGO Elżbiecie Skoczylas, że w nas uwierzyły, wsparły, zmobilizowały do działania. 

Serdecznie dziękuje również za pracę koleżankom wolontariuszkom Krystynie Biegalskiej, Elżbiecie 

Baczyńskiej, Danucie Klinszport, Grażynie Kroczek, Elżbiecie Poprawskiej, które także przyczyniły się 

do tego sukcesu, 

 

 

 

LISTA UNIWERSYTETÓW, KTÓRE ZAKWALIFIKOWAŁY SIĘ DO 

UDZIAŁU W IX EDYCJI PROJEKTU „ UTW DLA SPOŁECZNOŚCI”. 

 

 

                                                                                                               

                                                                                                           Grażyna Owczarek  


