
Sposobów na szukanie bratniej duszy jest wiele. Niektóre z 
nich są uniwersalne, inne przypisane konkretnej grupie społec-
znej lub np. wiekowej. Jedną z najbardziej samotnych grup wie-
kowych są seniorzy, którym doradzamy jak znaleźć drugą 
połowę.
Samotność nie jest wpisana w naturę człowieka. Wszystko 
jedno, czy jest się młodym, czy w średnim wieku na dłuższą 
metę nikt nie chce być samotnym. Życie w pojedynkę jest 
trudne, jest męczące, bywa zbyt smutne. Młodzi ludzie mają 
więcej możliwości poznawania nowych ludzi, głównie dlatego, 
że są bardziej otwarci. Seniorom przychodzi to nieco trudniej, 
ale wciąż wierzą, że są tacy zapisani sobie. Jesteś w średnim 
wieku i masz dość bycia singlem? Znajdź swoją drugą połowę.wieku i masz dość bycia singlem? Znajdź swoją drugą połowę.

Jak i gdzie senior szuka 
swojej drugiej połowy?

WSZYSCY MAMY 
NADCIŚNIENIE 
NA WIĘCEJ ...

Spotkanie Policji 
ze słuchaczami 
UTW w Markach

 Ewelina Kryszkiewicz

W dniu 09 kwietnia 2018r w 
Markach odbyło się zebranie 
Sprawozdawczo-Wyborcze 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
w Markach, w wyniku wy-
borów na następną kadencję 
została ponownie wybrana Pani 
Ewelina Kryszkiewicz.Ewelina Kryszkiewicz.

Pani Ewelina 
Kryszkiewicz 
prezesem UTW

ZAPRASZAMY NA PIERWSZY NUMER GAZETY STUDENCKIEIEJ 

Wydawana i redagowana 
przez studentów UTW w 

Markach oraz finasowana ze 
składek jego członków. 
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Gazeta Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Markach



lUBLIN STARE MIASTO

Informujemy o dwudniowej 
wycieczce  Lublin - Zamość 
która odbędzie się w dniu 27 
Maja 2018r. Wyjazd o godz. 
7.00 z parkingu szkoły nr.2 w 
Markach przy ul. Szkolnej. 
Zapisy w siedzibie UTW Marki 
przyprzy ul. Józefa Piłsudskiego 

Wycieczka 
do Lublina 
i Zamościa

Co przewiduje 
program 
“Opieka 75+” 
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Jak i gdzie senior szuka 
swojej drugiej połowy (c.d.)

Rząd przyjął pod koniec 
minionego roku nowy program 
adresowany do seniorów – 
Opieka 75+.  Gminy liczące 
poniżej 20 tys. mieszkańców 
mogły starać się o 
dofinansowanie rozwoju usług 
opiekuńczych,opiekuńczych, w tym 
specjalistycznych, w miejscu 
zamieszkania dla osób po 75. 
roku życia.
Usługi opiekuńcze są 
zadaniem własnym gmin. 
Przyznawane są podobnie jak 
specjalistyczne usługi 
opiekuńcze w miejscu 
zamieszkania na podstawie 
ustawy o pomocy społecznej. 
ZgodnieZgodnie z ustawą usługi 
opiekuńcze kierowane są do 
osób samotnych, które między 
innymi ze względu na wiek lub 
stan zdrowia  wymagają 
wsparcia w codziennym 
funkcjonowaniu. 
W szczególnych przypadkach 
możliwe jest także przyznanie 
tego rodzaju usług osobom, 
które żyją w wieloosobowym 
gospodarstwie domowym, o ile 
jego członkowie nie są w 
stanie zapewnić wsparcia  czy 
opiekiopieki osobie tego 
wymagającej. Głównym 
beneficjentem w praktyce są 
jednak samotni seniorzy o 
pewnych ograniczeniach 
sprawności.

Program Opieka 75+ 
nowym instrumentem 
polityki senioralnej
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