
Działalność 

Sopockiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

 

Działalność edukacyjna Sopockiego UTW opiera się w znacznej mierze na projektach: 

 "Aktywizacja lokalnej społeczności osób w wieku starszym - działania podejmowane 

w ramach Uniwersytetu III Wieku" - projekt dotowany ze środków Gminy Miasta 

Sopot, 

realizacja: 01.01.2004-31.12.2004, kwota dotacji: 10.000 zł 

 "Promocja zdrowia i profilaktyka wśród osób starszych - działania aktywizujące w 

ramach Sopockiego UTW" - projekt dotowany przez Wojewodę Pomorskiego, 

realizacja: 25.05.2004 - 31.12.2004, kwota dotacji: 3.000 zł, 

 "Uniwersytecka Złota Jesień - działania wspomagające aktywizację osób starszych w 

ramach Sopockiego UTW" - projekt dotowany ze środków Gminy Miasta Sopot, 

realizacja: 10 marca 2005 r. - 31 grudnia 2005 r., kwota dotacji: 30.000 zł, 

 "Aktywna Złota Jesień" - projekt dotowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego, 

realizacja: 01 czerwca 2005 r. - 31 grudnia 2005 r. , kwota dotacji: 5.000 zł, 

 "e-Senior, czyli mędrzec XXI wieku" - projekt dotowany ze środków Gminy Miasta 

Sopot, 

realizacja: 01 czerwca 2005 r. - 31 grudnia 2005 r., kwota dotacji: 9.200 zł, 

 "e-Senior, czyli mędrzec XXI wieku" - projekt dotowany ze środków Polsko - 

Amerykańskiej Fundacji Wolności przez Fundację dla Uniwersytetu Jagiellońskiego, 

realizacja: 01 czerwca 2005 r. - 31 grudnia 2005 r., kwota dotacji: 20.000 zł. 

 "e-Senior, czyli mędrzec XXI wieku - kontynuacja projektu" - projekt dotowany ze 

środków Gminy Miasta Sopot, realizacja: 01 lutego 2006 r. - 31 grudnia 2006 r., 

kwota dotacji: 6.000 zł, 

 "Uniwersytecka Złota Jesień 2006 - kontynuacja działań wspomagających aktywizację 

osób starszych w ramach Sopockiego UTW" - projekt dotowany ze środków Gminy 

Miasta Sopot, 

realizacja: 01 lutego - 31 grudnia 2006 r., kwota dotacji: 30.000 zł. 

 "e-Senior czyli mędrzec XXI wieku" - kontynuacja działań - Sopot 

realizacja 01.01.2007 - 31.12.2007 r., kwota dotacji:32.000 zł. 

 "Uniwersytecka Złota Jesień 2007" - kontynuacja działań wspomagających 

aktywizację osób starszych w ramach sopockiego UTW - projekt dotowany ze 

środków Gminy Miasta Sopot  

realizacja 01.01.2007 - 31.12.2007 r., kwota dotacji:6.500 zł. 

 "8-naście, 8-dziesiąt, czyli jak wiele łączy wczesną i późną dorosłość" - projekt 

dotowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności przez Fundację dla 

Uniwersytetu Jagiellońskiego 

realizacja 01.08.2006 - 31.05.2007r., kwota dotacji: 40.000 zł. 



 "Seniorskie wizje ekorozwoju lokalnej społeczności - czyli nigdy nie jest za późno aby 

zadbać o środowisko" - projekt dotowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji 

Wolności przez Fundację dla Uniwersytetu Jagiellońskiego 

realizacja 01.09.2007 - 31.05.2007r., kwota dotacji: 23.665 zł. 

Sopocki Uniwersytet Trzeciego Wieku jest także partnerem w projektach koordynowanych 

przez Samorząd Sopotu: "Bank Dobrych Praktyk" (współpraca partnerska z 

przedstawicielami samorządu Ozierska z Obwodu Kaliningradzkiego w zakresie budowania 

społeczeństwa obywatelskiego) oraz "Sopocki Bank Czasu", w ramach którego osoby starsze 

wymieniają się pracą w czasie wolnym, wspomagając w ten sposób innych członków 

społeczności. Słuchacze uczestniczą również w programach medycznych, takich jak 

nieodpłatne szczepienia przeciwko grypie, badania krwi, badania narządu ruchu i układu 

krwionośnego, realizowanych wraz z lekarzami Akademii Medycznej w Gdańsku, 

Pogotowiem Ratunkowym w Sopocie i Sopockim Towarzystwem Aktywności Ruchowej. 

 

S UTW współpracuje również z lokalnymi placówkami kulturalnymi i oświatowymi oraz z 

uczelniami wyższymi (korzystanie z kadry i sal Uniwersytetu Gdańskiego, realizacja praktyk 

zawodowych dla studentów, prowadzenie badań w ramach prac licencjackich, magisterskich i 

doktorskich). Dla wymiany doświadczeń nawiązywana jest współpraca z krajowymi i 

zagranicznymi organizacjami o podobnym zakresie działalności. 

 


