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uniwersytet trzeciego wieku (utw)
Na naukę nigdy nie jest za późno, o czym możesz się przekonać, zapisując się
na zajęcia prowadzone na uniwersytecie trzeciego wieku (utw). to świetne
miejsce dla seniorów, którzy chcą pogłębiać wiedzę w interesującej ich
dziedzinie albo uczyć się czegoś zupełnie nowego. Zajęcia na utw
umożliwiają rozwój, pobudzają do twórczej i społecznej aktywności,
pomagają nawiązać przyjaźnie, a nawet zadbać o kondycję fizyczną.
utw to także miejsce spotkań z osobami w podobnym wieku, co daje
poczucie przynależności do grupy.
oferta edukacyjna warszawskich utw jest wszechstronna i zróżnicowana.
podstawowymi zajęciami są wykłady i seminaria poświęcone m.in. historii,
filozofii, psychologii, literaturze, polityce, muzyce i historii sztuki oraz spotkania
ze sławnymi ludźmi. poruszane są na nich np. zagadnienia, jak zachować
do późnych lat życia dobre zdrowie fizyczne, psychiczne i społeczne. po
wykładach można zadawać wykładowcom pytania lub uczestniczyć w dyskusji
poświęconej omawianej tematyce.
w wielu warszawskich utw prowadzone są lektoraty języka angielskiego,
francuskiego, niemieckiego czy włoskiego. odbywają się one zazwyczaj na
kilku poziomach, uwzględniających stopień zaawansowania słuchaczy.
ważne miejsce w ofercie utw zajmują zajęcia sportowe i rekreacyjne, np.
gimnastyka rehabilitacyjna, ćwiczenia usprawniające oraz pływanie. seniorzy
chętnie uczestniczą w zajęciach turystyczno-krajoznawczych, w ramach
których odbywają się zarówno piesze wycieczki, jak i organizowane są
dłuższe podróże czy wyjazdy świąteczne, a także turnusy rehabilitacyjne.
w ramach utw seniorzy mogą też uczestniczyć w warsztatach plastycznych
oraz tanecznych. Z kolei zajęcia samokształceniowe obejmują literaturę, teatr,
pamiętnikarstwo i muzykę. dużym zainteresowaniem cieszą się też zajęcia
poświęcone obsłudze komputera i internetu, a ostatnio również smartfona.
dzięki bogatej ofercie utw seniorzy odkrywają w sobie nowe talenty oraz
uczą się dotąd nieznanych im technik przydatnych do rozwijania swoich
zdolności.
uczestnictwo w zajęciach na utw wprowadzi cię w nowy, ciekawy i pełen
wyzwań okres jesieni życia oraz zaspokoi twoje potrzeby samokształcenia,
poznawania środowiska, poszerzania wiedzy i swoich umiejętności,
wykonywania społecznie użytecznych działań, bycia uznanym za część małej
grupy oraz społeczeństwa. poza tym interesująco wypełnisz wolny czas
i zacieśnisz więzi towarzyskie. Może też zrealizujesz młodzieńcze marzenia,
które były dotychczas nie do pogodzenia z życiem zawodowym i obowiązkami
wobec rodziny.
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uNIweRsYtetY tRZecIeGo wIeKu (utw)
BIAŁOŁĘKA
UTW Białołęckiej Akademii Seniorów
Fundacji Perpetuum Mobile
(UTW BAS)*
ul. Białostocka 9
tel. 502 694 734
mail: utw_bas@op.pl
fundacja: ul. w. Broniewskiego 9
tel. 22 633 99 19
www.perpetuumobile.org.pl
BIELANY
UTW Akademii Wychowania
Fizycznego Józefa Piłsudskiego*
ul. Marymoncka 34
tel. 510 185 060
mail: utw.awf@wp.pl
www.utwawf.pl

Towarzystwo Warszawskiego UTW
im. Fryderyka Chopina*
ul. Łowicka 21
tel. 22 881 00 72
mail: wutw@wp.pl
www.lowicka.pl/zajecia/uniwersytettrzeciego-wieku
Klasa Kobiet*
ul. cz. Kłosia 7
ul. J. p. woronicza 44
UTW Szkoły Głównej Handlowej
ul. Rakowiecka 24, pok. 104
tel. 22 564 98 10
mail: utw@sgh.waw.pl
www.utwsgh.waw.pl
OCHOTA
Stowarzyszenie
Ochocki UTW Omega*
ul. urbanistów 3
tel. 609 305 377
mail: info@utwomega.pl
www.utwomega.pl

UTW im. Haliny Szwarc
przy CMKP*
ul. Marymoncka 99
pokój 415a
tel. 22 569 38 85
mail: utw@cmkp.edu.pl
www.cmkp.edu.pl
www.utw.cmkp.edu.pl
Bielański UTW
przy Bielańskim Ośrodku Kultury
ul. c. Goldoniego 1
tel. 22 834 65 47
www.bok-bielany.eu

PRAGA-POŁUDNIE
Europejskie Centrum
Uniwersytetów Drugiego
i Trzeciego Wieku*
ul. Afrykańska 16, lok. 16
zajęcia: ul. Brukselska 23
tel. 696 479 778, 660 508 9108
www.ecu.edu.pl

MOKOTÓW
Towarzystwo
Mokotowskiego UTW*
ul. woronicza 44
mail: mutw@op.pl
www.tmu3w.pl

Grochowski UTW*
ul. w. chrzanowskiego 13
tel. 784 760 404
zajęcia: centrum promocji Kultury
ul. podskarbińska 2
www.gutw.edu.pl
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PRAGA-PÓŁNOC
UTW przy Stowarzyszeniu
Katolicki Ruch Antynarkotyczny
KARAN*
ul. targowa 15 2/3
tel. 22 408 80 24
wykłady: ul. skaryszewska 12
zajęcia: ul. Grodzieńska 65
www.karan.pl
Praski UTW
przy Wyższej Szkole Menedżerskiej
ul. Kawęczyńska 36
tel. 22 590 07 77
www.wsm.warszawa.pl
ŚRÓDMIEŚCIE
Ekumeniczny UTW
pod patronatem Chrześcijańskiej
Akademii Teologicznej*
ul. Kredytowa 4
tel. 22 556 46 60, 669 009 945
www.eutw.edu.pl
Otwarty UTW
przy Fundacji Towarzystwo
Demokratyczne Wschód*
ul. tamka 34/14
tel. 22 828 13 06
zajęcia: ul. polna 7a
www.tdw.org.pl
UTW Collegium Civitas
pl. defilad 1
(pKiN, p. XII)
tel. 22 656 71 87
mail: utw@civitas.edu.pl
www.civitas.edu.pl
UTW Centrum Kultury Jidysz
ul. gen. w. Andersa 15
tel. 22 620 47 33
mail: utw@jidysz.org.pl
www.jidyszland.pl
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UTW Politechniki Warszawskiej
pl. politechniki 1
tel. 22 234 61 46
mail: utw@pw.edu.pl
www.utw.pw.edu.pl
Mazowiecki UTW
ul. elektoralna 12
tel. 22 586 42 28
mail: mutw@mik.waw.pl
www.mik.waw.pl
URSUS
Towarzystwo UTW
im. Prezydenta S. Wojciechowskiego*
ul. gen. K. sosnkowskiego 16, pok. 118
tel. 512 996 760
mail: tutw_ursus@orange.pl
www.portal.bpursus.waw.pl/art/
uniwersytet-trzeciego-wieku/kontakty
URSYNÓW
UTW Szkoły Wyższej
Przymierza Rodzin*
ul. M. Grzegorzewskiej 10
tel. 607 149 408
www.swpr.edu.pl
Ursynowski UTW
im. J. U. Niemcewicza przy SGGW*
ul. Nowoursynowska 166
tel. 22 593 15 90
www.uutw.home.pl
WAWER
Wawerskie Towarzystwo UTW*
ul. Żegańska 1a
tel. 537 970 480
mail: wtutw@wp.pl
www.u3wawer.com.pl
WESOŁA
Towarzystwo UTW w Wesołej*
ul. Armii Krajowej 39
tel. 519 173 672
www.utw-wesola.org
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WILANÓW
Wilanowski UTW
w Centrum Kultury Wilanów
ul. Kolegiacka 3
tel. 22 116 51 05, 22 651 98 20
www.kulturawilanow.pl
WOLA
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Woli i Bemowa*
ul. s. staszica 7/9
tel. 600 193 623, 517 293 549
786 893 785, 602 338 984
mail: uniwersytet3wieku@vp.pl
wykłady/zajęcia: ul. Górczewska 201
www.utw.waw.pl

Specjalistyczny UTW Fundacji
„Emeryt”*
ul. ogrodowa 8
tel. 22 620 40 44
www.fundacja-emeryt.org
ŻOLIBORZ
Stowarzyszenie Pierwszy Żoliborski
UTW*
ul. A. Felińskiego 15 (siedziba Lo)
tel. 22 839 90 00
www.utwzoliborz.pl

*Bpips dofinansowuje prowadzenie utw w latach 2019-2022

uniwersytet otwarty
Miejscem, gdzie można zdobywać wiedzę i nowe umiejętności, są też
uniwersytety otwarte. Głównym celem takich miejsc jest aktywizacja
intelektualna i kulturalna, a także integracja społeczna osób, które po przejściu
na emeryturę chcą nadal być aktywne i poszukują dla siebie miejsca w nowej
rzeczywistości.
Uniwersytet Otwarty Uniwersytetu Warszawskiego (UO UW)
ul. Krakowskie przedmieście 24
tel. 22 552 40 40, 22 552 07 24
mail: biuro@uo.uw.edu.pl
Mały dziedziniec Kampusu centralnego, pokój nr 13
www.uo.uw.edu.pl
w ramach uniwersytetu otwartego uw organizowane są kursy obejmujące
sześć dziedzin:
• kultury i idee;
• języki świata;
• człowiek i społeczeństwo;
• prawo, biznes i It;
• nauka i środowisko;
• rekreacja i hobby.
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Zajęcia, które mogą być w formie stacjonarnej lub online, odbywają się
w cyklu semestralnym, są odpłatne. Mogą w nich uczestniczyć osoby
posiadające dowolny poziom wykształcenia (nie są wymagane żadne dyplomy
ani świadectwa). uczestnicy kursów prowadzonych w ramach uo mogą
korzystać również z różnego rodzaju imprez kulturalnych organizowanych przez
uniwersytet warszawski, m.in. wystaw, koncertów czy pokazów filmowych
oraz uczestniczyć w wykładach otwartych poświęconych najważniejszym
wydarzeniom społeczno-gospodarczym kraju.
więcej informacji znajdziesz na stronie www.uo.uw.edu.pl.
Uniwersytet Otwarty Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (UO SGGW)
ul. Nowoursynowska 166
tel. 22 593 10 65
mail: uobiuro@sggw.pl
Kampus sGGw, budynek 8, pokój 8a
www.uo.sggw.pl
uniwersytet otwarty sGGw prowadzi edukację w formie stacjonarnej i online
skierowaną do wszystkich osób chcących poszerzać swoją wiedzę niezależnie
od wieku czy posiadanego wykształcenia.
odpłatne kursy obejmują następujące obszary tematyczne:
• człowiek i technika;
• ekonomia i społeczeństwo;
• języki obce;
• przyroda;
• żywność i żywienie.
oferta kursów, regulamin, terminy zapisów są dostępne w biurze uniwersytetu
otwartego oraz na stronie internetowej.
Uniwersytet Otwarty Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
(UO UKSW)
ul. dewajtis 5, domek nr 8, pok. 118
tel. 22 561 90 05, 502 067 420
mail: uo@uksw.edu.pl
Zajęcia: Kampus uKsw, ul. K. wóycickiego 1/3
www.uo.uksw.edu.pl
uo uKsw organizuje wykłady i seminaria z różnych dziedzin wiedzy, jak
również kursy dokształcające, warsztaty, szkolenia, konferencje, kursy
języków obcych, imprezy kulturalne, turystyczne i zajęcia fizyczno-ruchowe.
wykładowcami są wybitni pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni
uniwersytetu Kardynała stefana wyszyńskiego, a także, w przypadkach
uzasadnionych merytorycznie, nauczyciele akademiccy i specjaliści z innych
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szkół wyższych. dzięki współpracy z instytucjami samorządowymi i kulturalno-oświatowymi wykłady organizowane są na terenie uczelni i poza nią.
Jeśli chcesz zapoznać się z bieżącą ofertą, wejdź na stronę uniwersytetu.
Żydowski Uniwersytet Otwarty (ŻUO) przy Centrum Kultury Jidysz
ul. gen. w. Andersa 15
tel. 22 409 91 00
mail: ckj@jidysz.org.pl
www.jidyszland.pl
oferuje interdyscyplinarne zajęcia z historii i kultury żydowskiej, obejmujące
wykłady i warsztaty z zakresu filozofii, teatru, literatury, muzyki czy sztuk
wizualnych. są one realizowane w ramach bloków tematycznych skupionych
wokół tematu przewodniego zmienianego co semestr. program obejmuje ok.
70 godzin zajęć uzupełnionych o spotkania z ważnymi postaciami, dyskusje,
pokazy filmów oraz wizyty w instytucjach kultury i spacery tematyczne.
tematem przewodnim semestru zimowego 2020/2021 jest „dom”, wykłady
w formule online odbywają się w środy w godz. 17.30-20.30.
planowane są też zajęcia stacjonarnie z analizy teksów literackich.
spotkania prowadzone przez specjalistów z polski i z zagranicy są objęte
patronatem rektora uniwersytetu warszawskiego. opłata semestralna dla
seniorów i słuchaczy utw: 100 zł. Informacje i zapisy – tel. 22 409 91 00
lub poprzez adres mailowy: ckj@jidysz.org.pl. Na zajęcia można się zapisać
poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie.
więcej informacji szukaj na stronie internetowej centrum.
Uniwersytet Otwarty Trzeciego Wieku (UOTW)
przy Fundacji Towarzystwo Demokratyczne Wschód
ul. tamka 34/14
tel. 22 828 13 06, mail: tdw@tdw.org.pl
www.tdw.org.pl
słuchacz uniwersytetu może korzystać z wykładów i seminariów z zakresu
nauk humanistycznych i przyrodniczych, z zajęć fakultatywnych, nauki
języków obcych, warsztatów tanecznych, zajęć komputerowych i sportowych,
uczestniczyć w kołach i klubach zainteresowań, a także brać udział w imprezach
turystycznych. większość zajęć odbywa się w centrum Konferencyjnym osiR
dzielnicy śródmieście, ul. polna 7a. więcej informacji i zapowiedzi wydarzeń
znajdziesz na stronie internetowej uotw.
Jeśli chcesz, możesz studiować na wyższej uczelni i zdobyć jej dyplom. tylko na
niektórych państwowych uczelniach są ograniczenia wiekowe w studiowaniu
w trybie stacjonarnym (na studiach dziennych). studia zaoczne i wieczorowe są
dostępne bez względu na wiek.
senior
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samokształcenie
Zdobywanie wiadomości, umiejętności praktycznych za pomocą różnych
technik daje szansę na przeżycie przygody, rozwijanie pasji, kształtuje
zaradność. Nie zawsze łatwo się do tego zmobilizować w pojedynkę, ale
warto przynajmniej próbować. samodzielną naukę języka obcego ułatwią
płyty i programy komputerowe. dostępne są kursy internetowe z różnych
dziedzin (także bezpłatne) i oczywiście książki oraz audiobooki. pamiętaj,
że wiele bibliotek ma w swoich zbiorach książki nie tylko tradycyjne, ale też
do słuchania. samokształcenie ułatwia adaptację do zachodzących zmian,
dzięki czemu osoby dbające o swój rozwój rzadziej doświadczają wykluczenia
społecznego.
Możesz korzystać z ogólnodostępnych, dość często bezpłatnych wykładów
online, które należy śledzić na stronach internetowych.
Punkty Cyfrowego Wsparcia Seniora (PCWS)
to projekt miejski realizowany wspólnie przez urząd m.st. warszawy
i stowarzyszenie Kreatywni 50 plus przy wsparciu partnerów, którzy bezpłatnie
udostępnili pomieszczenia do realizacji. w pcws mieszkańcy w wieku 60+
mogą skorzystać z bezpłatnych, indywidualnych porad i konsultacji z zakresu
obsługi komputerów, smartfonów, tabletów czy aparatów cyfrowych oraz
korzystania z internetu. celem projektu jest utrzymanie samodzielności osób
starszych. Każdy mieszkaniec powyżej 60 lat może spotkać się z doradcą
cyfrowym na konsultację lub skorzystać z porady zdalnej. wystarczy wcześniej
zapisać się telefonicznie na spotkanie w wybranym przez siebie pcws.
punkty znajdują się w każdej dzielnicy warszawy, działają od 3 do 6 godzin
tygodniowo przez cały rok.
Lista pcws i mapa z ich lokalizacją wraz z godzinami zapisów telefonicznych
oraz regulamin punktów znajdują się na www.senioralna.um.warszawa.pl.
po kliknięciu na mapie w wybrany punkt pojawi się adres, nazwa miejsca,
nazwisko doradcy, numer telefonu i informacja, kiedy można się zapisywać.
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Aktywność obywatelska
Jeśli chcesz włączyć się w życie społeczności lokalnej, masz pomysł, co
zrobić, by mieszkańcom osiedla, dzielnicy czy miasta żyło się lepiej, możesz
spożytkować swoją energię i chęć zaangażowania, uczestnicząc w różnych
formach aktywności obywatelskiej.
Konsultacje społeczne
Konsultacje społeczne to forma dialogu, którą prowadzi urząd z mieszkańcami,
aby zasięgnąć ich opinii na temat różnych istotnych kwestii. organizują
je podmioty administracji rządowej, samorządowej, a także urząd m.st.
warszawy i urzędy dzielnic. w konsultacjach może wziąć udział każdy, kto
jest zainteresowany danym tematem, a informacje o nich umieszczane są na
bieżąco na warszawskiej platformie Konsultacji społecznych
www.konsultacje.um.warszawa.pl oraz na Facebooku.
Konsultacje społeczne mogą inicjować także sami mieszkańcy. w sprawach
ogólnomiejskich pomysł musi poprzeć co najmniej 1000 mieszkańców
warszawy posiadających czynne prawo wyborcze, w sprawach dzielnicowych
– 200 osób. pamiętaj, że konsultacje społeczne to ważny głos doradczy, na
podstawie którego urząd podejmuje ostateczną decyzję.
Budżet obywatelski
Budżet obywatelski daje wszystkim mieszkankom i mieszkańcom możliwość
decydowania o tym, na co zostaną przeznaczone pieniądze z budżetu miasta.
Każdy może zgłosić pomysł, który zmieni lub usprawni najbliższą okolicę, kilka
dzielnic lub całą warszawę. to także mieszkanki i mieszkańcy corocznie głosują
i wybierają te projekty, które zostaną zrealizowane.
wiesz, na co powinny być wydane pieniądze z budżetu miasta? Zgłoś swoją
propozycję lub zagłosuj na najbardziej potrzebne i najciekawsze pomysły
mieszkańców.
więcej informacji: www.bo.um.warszawa.pl lub w urzędzie dzielnicy.
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Inicjatywa lokalna
Malowanie ławek na osiedlu, piknik sąsiedzki, odnowienie klubu, rozbudowa
lokalnego placu zabaw, założenie sąsiedzkiego ogrodu – m.in. takie działania
mogą zostać zrealizowane przy wsparciu urzędu m.st. warszawy. Inicjatywa
lokalna to narzędzie współpracy mieszkańców i urzędu przy działaniach
na rzecz danej okolicy czy społeczności. wniosek z opisem planowanego
przedsięwzięcia w formie pisma lub formularza może zostać złożony przez
mieszkańców samodzielnie (wystarczą dwie osoby) lub za pośrednictwem
stowarzyszenia, fundacji, parafii czy klubu sportowego1. Formularz do
wypełnienia znajdziesz na stronie www.inicjatywa.um.warszawa.pl.
wypełniony wniosek należy złożyć w urzędzie m.st. warszawy (może to być
wydział obsługi Mieszkańców dla dzielnicy albo Kancelaria urzędu). ocena
pomysłu mieszkańców należy do urzędu.
w ramach inicjatywy lokalnej mogą być zrealizowane działania wpisujące
się w następujące obszary: działalność wspomagająca rozwój wspólnot
i społeczności lokalnych; działalność charytatywna; działalność na rzecz
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; promocja
i organizacja wolontariatu; edukacja, oświata i wychowanie; działalność
w sferze kultury fizycznej i turystyki, ochrony przyrody, rewitalizacja.
więcej o inicjatywie lokalnej na: www.inicjatywa.um.warszawa.pl.
Miejsca aktywności lokalnej (MAL)
Miejsce Aktywności Lokalnej (MAL) to możliwość bezpłatnego korzystania
z oferty lub przestrzeni różnych miejsc położonych blisko domu. działania
w ramach MAL-u prowadzą pasjonaci, możesz wziąć w nich udział, kiedy masz
na to czas i ochotę.
Znajdź MAL-e blisko domu, a oszczędzisz czas na dojazdy i poznasz osoby
z twojej okolicy. w MAL-u możesz: poszerzać swoje pasje, inspirować się, uczyć
nowych rzeczy, pobyć z ludźmi o podobnych zainteresowaniach, ciekawie
spędzić rodzinny czas, realizować swoje pomysły.
w warszawie działa obecnie ponad 100 różnych MAL-i - miejsc otwartych na
sąsiedzkie działania. Miejsca te tworzą sieć MAL, a poznasz je po znaku
sieci MAL.
Kto prowadzi te miejsca? Instytucje publiczne (np. domy kultury, biblioteki),
organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje), spółdzielnie
mieszkaniowe i rady osiedli (np. kluby osiedlowe), lokalni przedsiębiorcy
(np. klubokawiarnie).
1
Mogą to być podmioty, o których mowa w ustawie z dnia 10 lutego 2017 r. o zmianie
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (dz.u. 2017 poz. 573).
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uwaga: oferta i charakter każdego miejsca zależą od prowadzącego (w tym
jego możliwości lokalowych i finansowych), ale i od pomysłowości i energii
mieszkańców i mieszkanek go odwiedzających. ważne jest jednak to, co łączy
wszystkie MAL-e: otwartość, elastyczność, współpraca i lokalny charakter.
wsparciem i animacją sieci warszawskich Miejsc Aktywności Lokalnej wydział
wzmacniania wspólnoty Lokalnej w centrum Komunikacji społecznej urzędu
m.st. warszawy. skontaktuj się z nami! Napisz mal@um.warszawa.pl lub
zadzwoń 22 443 34 39.
Spółdzielnia Kultury
to internetowa przestrzeń, w której instytucje, organizacje, grupy nieformalne
i wszyscy chętni nieodpłatnie dzielą się swoimi zasobami – produktami
kultury, sprzętem, przestrzenią. Można je wypożyczać na organizację działań
lokalnych, kulturalnych czy społecznych. Można dodać swoje zasoby i korzystać
z już udostępnionych. tutaj też znajdują się Miejsca Aktywności Lokalnej (MAL),
które realizują pomysły mieszkańców, aktywne sąsiedzkie spędzanie czasu
wolnego. więcej informacji znajdziesz na stronie internetowej:
www.spoldzielniakultury.waw.pl.
pRZYKŁAdowe doMY sąsIedZKIe
BEMOWO
Dwa Jelonki
(filia Bemowskiego centrum Kultury)
ul. powstańców śląskich 44
tel. 798 991 848, mail: koordynatormal@bemowskie.pl
www.facebook.com/dwajelonki
BIAŁOŁĘKA
3 pokoje z kuchnią
(filia Białołęckiego ośrodka Kultury)
ul. Głębocka 84
tel. 667 949 056, mail: 3pokoje@bok.waw.pl
www.facebook.com/3pokojezkuchnia
BIELANY
Samogłoska
(filia Bielańskiego ośrodka Kultury)
ul. samogłoskowa 9a, lok. 3, p. I
tel. 511 993 587, mail: samogloska.bok@gmail.com
www.bok-samogloska.eu, www.facebook.com/malsamogloska
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Studnia
(filia Bielańskiego ośrodka Kultury)
ul. estrady 112
tel. 22 835 54 44, mail: info@bok-filia.eu
www.facebook.com/studniamal
MOKOTÓW
Mokotowskie Centrum Integracji Mieszkańców
ul. J. p. woronicza 44a
tel. 22 443 67 70, mail: mokotow.woronicza@um.warszawa.pl
www.facebook.com/Mokotowskie.centrum.Integracji.Mieszkancow
Akumulator
(w domu Kultury Kadr)
ul. w. Rzymowskiego 32
tel. 787 086 401, mail: m.kuczynska@dkkadr.waw.pl
www.dkkadr.waw.pl/dom-sasiedzki-akumulator, www.facebook.com/akumulat
OCHOTA
MAL Surma
ul. Białobrzeska 17
tel. 723 244 957, mail: surma@opsochota.waw.pl
www.opsochota.waw.pl/strona-3340-dom_sasiedzki_surma.html
MAL Grójecka 109
(filia ośrodka Kultury ochota)
ul. Grójecka 109
tel. 690 494 763, mail: mal@oko.com.pl
www.facebook.com/MALGrojecka109
PRAGA-POŁUDNIE
Centrum Społeczne PACA 40
ul. M. paca 40
tel. 22 126 26 18, mail: paca40@cal.org.pl, zapisy@cal.org.pl
www.centrumpaca.pl, www.facebook.com/paca40
PRAGA-PÓŁNOC
Przyjaźnik i Gościnnik
(w domu Kultury praga)
ul. dąbrowszczaków 2
tel. 22 618 41 51, mail: mal@dkpraga.pl
www.dkpraga.pl/aktywnosc-lokalna
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Dom Sąsiedzki Moje Szmulki
ul. Łochowska 31, lok. 7
tel. 721 066 312, mail: info@mojeszmulki.pl
www.facebook.com/mojeszmulki
ŚRÓDMIEŚCIE
Warsztat Warszawski
plac Konstytucji 4
tel. 22 622 01 91, mail: warsztat@fise.org.pl
www.facebook.com/warsztatwarszawa/
TARGÓWEK
ŚWITlica
(w domu Kultury świt)
ul. p. wysockiego 11
tel. 22 811 11 09 wew. 114, mail: awyczolkowska@dkswit.com.pl
www.facebook.com/switlica
MAL Przystanek Siarczana
(w centrum Kultury i Aktywności w dzielnicy targówek)
ul. siarczana 6
tel. 577 888 748, mail: animatorka.kultury@ckia.waw.pl
www.spoldzielniakultury.waw.pl/resource/384
URSYNÓW
MAL Kłobucka 14
ul. Kłobucka 14
mail: mal.klobucka@gmail.com
www.facebook.com/MAL-K%c5%82obucka-14-170722940135822
MAL Kajakowa 12b
(w dzielnicowym ośrodku Kultury)
ul. Kajakowa 12
tel. 22 125 56 07, mail: mal@dokursynow.pl
www.facebook.com/MAL-Kajakowa-12b-176008943110050
WOLA
Rodzinna Młynarska
(filia wolskiego centrum Kultury)
ul. Młynarska 35
tel. 22 631 30 51, mlynarska@wck-wola.pl
www.facebook.com/rodzinnamlynarska
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MAL Piaskowa 7
ul. piaskowa 7
tel. 508 080 138, mail: piaskownica@fundacjanebo.pl
www.facebook.com/MALpiaskowa7
Dom Sąsiedzki na Ulrychowie
ul. Jana olbrachta 9
tel. 575 920 713, mail: mal.ulrychow@fundacja-hereditas.pl
www.facebook.com/dom.sasiedzki.na.ulrychowie
WŁOCHY
MAL we Włochach
ul. Rejonowa 6/8
tel. 22 115 11 05, mail: mal@opswlochy.waw.pl
www.facebook.com/malwewlochach
ŻOLIBORZ
Miejsce Aktywności Lokalnej na Żoliborzu
ul. Marii Kazimiery 20/1
tel. 572 726 768, mail: zoliborz.zks@um.warszawa.pl
Rady osiedli
Rady osiedli powoływane są do życia, aby nadzorować, zarządzać
i współdecydować o funkcjonowaniu osiedli. szczegółowe kompetencje
rad określają statuty, przyjmowane w drodze uchwał rad dzielnic. Radni
osiedla reprezentują zdanie mieszkańców swojego osiedla, opiniują projekty
wybranych dokumentów dzielnicowych, informują mieszkańców o działaniach
władz dzielnicy oraz inicjują określone działania na rzecz najbliższego
otoczenia. Najczęściej spełniają funkcję opiniodawczą. pracują społecznie,
nie otrzymują wynagrodzenia za swoją działalność. szczegółowe informacje
dotyczące rad osiedli znajdują się na stronach internetowych dzielnic.
Partnerstwa lokalne
partnerstwa lokalne to często nieformalne porozumienia osób, organizacji,
firm i urzędów dzielnic (lub ich jednostek), których członkowie chcą działać
długofalowo na rzecz swojej okolicy i lokalnej społeczności. Aktualnie działają:
• partnerstwa dla Mokotowa
– partnerstwo „Mój służewiec”
– partnerstwo „Moje sielce”
– partnerstwo „Moje wierzbno”
– partnerstwo „Nasze stegny”
– partnerstwo „siekierki Reaktywacja”
– partnerstwo „stary Mokotów”
14
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• „Koalicja na rzecz ochoty”
• partnerstwo Młyn na woli
• partnerstwo na ulrychowie
• partnerstwo przepis na Muranów
• „Nasz Żoliborz IV” partnerstwo na rzecz Rudawki i Zatrasia
• partnerstwo Marymont-Kaskada
• partnerstwo Żoliborz oficerski
• partnerstwo sady Żoliborskie
• partnerstwo na targówku (Bródno)
• partnerstwo na targówku Mieszkaniowym
• otwarty Jazdów – partnerstwo dla osiedla Jazdów
• partnerstwo na Kamionku
Inicjatywa uchwałodawcza
Mieszkańcy warszawy mogą wystąpić z inicjatywą podjęcia uchwały
lub stanowiska przez Radę m.st. warszawy. w tym celu grupa pięciu
warszawiaków posiadających czynne prawo wyborcze tworzy komitet
inicjatywy. Komitet ma za zadanie przygotowanie projektu uchwały oraz jego
uzasadnienie, zebranie minimum 15 000 podpisów uprawnionych mieszkańców
warszawy pod projektem uchwały oraz złożenie wspomnianych dokumentów
do przewodniczącego Rady m.st. warszawy. Jeśli dokumenty są poprawne,
Rada głosuje nad zgłoszonym projektem uchwały.
Referendum na wniosek mieszkańców
w referendum lokalnym mieszkańcy warszawy, jako członkowie wspólnoty
samorządowej, wyrażają w drodze głosowania swoją wolę w sprawach:
• odwołania Rady m.st. warszawy;
• sposobu rozstrzygania spraw dotyczących wspólnoty;
• społecznych, gospodarczych lub kulturowych więzi łączących wspólnotę;
• odwołania prezydenta miasta;
• samoopodatkowania się mieszkańców na cele publiczne.
Referendum przeprowadza się z inicjatywy Rady m.st. warszawy lub na
wniosek co najmniej 10% uprawnionych do głosowania mieszkańców.
Do kogo się zwrócić?
Jeśli twoja sprawa jest ważna dla mieszkańców warszawy – zwróć się do
dzielnicowego koordynatora ds. konsultacji z mieszkańcami (np. wydział sportu
i Rekreacji dla dzielnicy, wydział Kultury dla dzielnicy) lub do koordynatorów
ds. konsultacji w wybranych biurach urzędu m.st. warszawy (np. Biuro pomocy
i projektów społecznych, Zespół Realizacji polityki senioralnej, Biuro polityki
Zdrowotnej, Biuro Kultury, Biuro sportu i Rekreacji urzędu m.st. warszawy).
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w niektórych sprawach możesz się zwrócić również do pełnomocników
prezydenta m.st. warszawy, tj.:
• ds. równego traktowania;
• ds. komunikacji rowerowej;
• ds. programu Rozwoju Kultury;
• ds. zagospodarowania nadbrzeża wisły;
• ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi;
• ds. edukacji kulturalnej.
Jeśli szukasz informacji urzędowej lub chcesz zgłosić swój pomysł, zadzwoń
pod numer Miejskiego centrum Kontaktu: 19 115. Możesz również umówić się
na dyżur do radnego dzielnicowego i przedstawić mu swój pomysł czy problem,
a także do radnego m.st. warszawy.
Listę radnych znajdziesz na www.radawarszawy.um.warszawa.pl. Jeśli masz
pomysł na działanie lub prośbę o wsparcie swoich projektów, najlepiej zwrócić
się bezpośrednio do merytorycznej jednostki w biurze urzędu m.st. warszawy
lub dzielnicy. w przypadku gdy sprawa dotyczy systemowych rozwiązań
aktywności obywatelskiej, możesz się zwrócić do centrum Komunikacji
społecznej, ul. L. Kruczkowskiego 2, tel. 22 443 34 00, 22 443 34 01.

wolontariat
wolontariusz to ktoś, kto dobrowolnie i bez wynagrodzenia działa na rzecz
innych ludzi, zwierząt, środowiska, kultury lub najbliższej okolicy. wolontariat
to doskonała forma aktywności, spotkań z innymi ludźmi, szansa na
wspólne realizowanie pomysłów i pasji. obcowanie z innymi ludźmi ułatwia
nawiązywanie kontaktów i pomaga w życiu społecznym, a działania
wolontariackie dają ogromną satysfakcję. wolontariusze działają m.in.
w muzeach, bibliotekach, domach kultury, ośrodkach pomocy społecznej,
domach dziecka, schroniskach dla zwierząt, ośrodkach sportu i wielu innych.
Różnorodność zadań dla wolontariuszy pozwoli każdemu wybrać coś dla
siebie, niezależnie od swoich możliwości czy ilości wolnego czasu. Nawet kilka
godzin w tygodniu może być znaczącym wsparciem dla innych ludzi. potencjał,
wiedza i doświadczenie osób w dojrzałym wieku są czymś bardzo cennym
i poszukiwanym przez organizacje i instytucje.
w celu znalezienia odpowiednich ofert wolontariatu można odwiedzić Miejski
portal wolontariatu www.ochotnicy.waw.pl, na którym znajdują się propozycje
różnych zadań dla wolontariuszy z całej warszawy. oferty mogą być sortowane
według kryterium tematyki zaangażowania oraz poprzez dzielnice.
Można również udać się na dyżur do jednego z punktów wolontariatu
senioralnego i porozmawiać z osobą, która pomoże w wyborze odpowiedniej
oferty wolontariatu.
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Punkt Wolontariatu Senioralnego
Centrum Aktywności Międzypokoleniowej „Nowolipie”
ul. Nowolipie 25b (każdy poniedziałek i środa w godz. 12.00-16.00)
mail: wolontariat@camnowolipie.pl
tel. 48 723 244 421
to przyjazne miejsce, do którego zgłosić się może każda seniorka i senior, żeby
znaleźć wolontariat dostosowany do swoich potrzeb, czasu i możliwości.
punkt obsługiwany jest przez wolontariuszy (również seniorów), którzy
doradzą, jakie oferty wolontariatu będą najwłaściwsze.
Informację o planowanych działaniach rozwijających wolontariat na terenie
warszawy uzyskasz, pisząc na adres mailowy: ochotnicy@um.warszawa.pl.

#pokolenia – warszawski Miesięcznik seniorów
warszawski miesięcznik seniorów #poKoLeNIA to bezpłatny, drukowany,
kolorowy miesięcznik, adresowany do dojrzałych mieszkańców warszawy.
poruszane są w nim istotne dla seniorów tematy z różnych dziedzin – od
prawa, ekonomii i polityki społecznej przez informacje o aktualnej ofercie usług
i odbywających się w warszawie wydarzeń dla seniorów po treści poradnikowe
i lifestyle’owe.
Magazyn tworzy międzypokoleniowa redakcja, z dużym aktywnym udziałem
seniorów wolontariuszy. Miesięcznik promuje nowy, niestereotypowy
wizerunek polskich seniorów jako ludzi aktywnych, pełnych pasji, otwartych
na nowinki i współpracę z młodszymi generacjami. odczarowuje starość,
aktywizuje, zaraża optymizmem i dobrym humorem, daje seniorom powiew
świeżości.
Adres redakcji:
Centrum Aktywności Międzypokoleniowej „Nowolipie”
ul. Nowolipie 25b, 01-002 warszawa
mail: pokolenia@camnowolipie.pl
www.facebook.com/miesiecznikpokolenia
www.senioralna.um.warszawa.pl/pokolenia
tu ZNAJdZIesZ wARsZAwsKI MIesIęcZNIK
• centrum Aktywności Międzypokoleniowej Nowolipie
ul. Nowolipie 25B
• urząd m.st. warszawy
Biuro pomocy i projektów społecznych
ul. L. Kruczkowskiego 2
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• urzędy dzielnicowe:
BEMOWO, ul. powstańców śląskich 70
BIAŁOŁĘKA, ul. Modlińska 170
BIELANY, ul. s. Żeromskiego 29
MOKOTÓW, ul. wiśniowa 37
OCHOTA, ul. Grójecka 17a
PRAGA-POŁUDNIE, ul. Grochowska 274
PRAGA-PÓŁNOC, ul. ks. I. Kłopotowskiego 15
REMBERTÓW, al. gen. A. chruściela „Montera” 28
ŚRÓDMIEŚCIE, ul. Nowogrodzka 43
TARGÓWEK, ul. L. Kondratowicza 20
URSUS, pl. czerwca 1976 r. nr 1
URSYNÓW, al. Komisji edukacji Narodowej 61
WAWER, ul. Żegańska 1
WESOŁA, ul. 1 praskiego pułku 33
WILANÓW, ul. Klimczaka 4
WŁOCHY, al. Krakowska 257
WOLA, al. solidarności 90
ŻOLIBORZ, ul. J. słowackiego 6/8
Miesięcznik dostępny jest też w wersji elektronicznej na stronie redakcji
www.cam.waw.pl/pokolenia.
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