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Już tytuł konferencji „Starość TO radość” ma w swoim założeniu udowodnić, że znane polskie
porzekadło starość nie radość traci na aktualności. Trzeba przestać mówić o starości jak o chorobie
i położyć nacisk na aktywne starzenie się społeczeństwa, które w coraz wyższym procencie składa się
z osób 60+. Wizerunek osób starszych jako chorych, zniedołężniałych i wymagających opieki budzi
niechęć społeczną i w znacznym stopniu przyczynia się do wykluczenia i marginalizacji osób starszych.
Ogólnopolska konferencja „Starość TO radość”, nad którą patronat objął Minister Władysław
Kosiniak-Kamysz, Marszałek Marek Sowa, Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski skupić ma liderów
Uniwersytetów Trzeciego Wieku z całej Polski oraz przedstawicieli krakowskich środowisk
senioralnych. W konferencji uczestniczyć będą specjaliści z dziedziny gerontologii, seksuologii,
kinezygerontologii oraz socjologii i psychologii.
Zadaniem konferencji jest zmiana polskiej debaty o starości, pokazanie starości od innej strony, jako
dobrego czasu dla siebie, rozwijania własnych pasji i zainteresowań, jako czasu na realizację własnych
marzeń – niezależnie od sytuacji finansowej.

Program:
10.00
10.10
10.30
10.45
11.25
11.55
12. 25
13.15
13.45
14. 15

14.45

otwarcie konferencji.
Władysław Kosiniak-Kamysz , Minister Pracy i Polityki Społecznej.
Anna Okońska – Walkowicz, pełnomocnik Prezydenta m. Krakowa ds. Polityki Społecznej
– Sposoby aktywizacji społecznej osób starszych.
dr Marzena Mamak-Zdanecka i dr Łucja Kapralska, Wydział Humanistyczny AGH
– Społeczne oswajanie starości.
prof. Aleksander Skotnicki, CM UJ – Senior: mentor czy uczeń nowej rzeczywistości?
prof. Jacek Bomba – Senior w rodzinie
przerwa kawowa
dr Zbigniew Liber – Dojrzały seks i miłość.
dr Grażyna Kołomyjska, AWF
– Zdrowie a aktywność fizyczna seniorów – kinezygerontoprofilaktyka.
dr hab. Agnieszka Gniadek, Dyrektor Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa WNZ CM UJ
– Dodawanie życia do lat, a nie lat do życia – edukacja w zakresie zdrowego stylu życia
inwestowanie w zdrowie osób starszych.
Michał Szczerba, poseł RP – Dorobek i osiągnięcia Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

