Załącznik nr 1
do Regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 r.
zadań publicznych Województwa Małopolskiego
z obszaru pomocy społecznej w zakresie wspierania funkcjonowania społecznego
oraz przeciwdziałania wykluczeniu osób starszych
poprzez organizację Małopolskiego Kongresu Uniwersytetów Trzeciego Wieku

Wymogi w zakresie realizacji zadania obejmującego organizację Małopolskiego
Kongresu Uniwersytetów Trzeciego Wieku
1.

W ofertach muszą być uwzględnione następujące warunki dotyczące realizacji
poszczególnych działań:
1) Termin: 1 czerwca 2015 r. – 14 czerwca 2015 r.
2) Zasięg: regionalny
3) Lokalizacja: Kraków

W 2015 r. przypada 40-lecie Ruchu Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Polsce. Obchody 40
lat Ruchu UTW zostały zainaugurowane w trakcie III Ogólnopolskiej Konferencji UTW pod
patronatem Marszałka Sejmu, która odbyła się 15 grudnia 2014 r. w Sejmie RP, przyjęto
wówczas ramowy program obchodów ogólnopolskich 40 lat Ruchu UTW. Program Kongresu
winien być poświęcony jubileuszowi 40-lecia ruchu UTW w Polsce, uwzględniać
w szczególności problematykę dotyczącą początków działalności UTW i bieżących wyzwań
stojących przed ruchem UTW, a także rządowych i samorządowych kierunków polityki
senioralnej na najbliższe lata, w tym w zakresie wspierania rozwoju działalności UTW.

2.

Organizacja Kongresu:
1) Zadanie będzie polegać na organizacji II Małopolskiego Kongresu UTW, mającego na
celu integrację środowisk UTW, wymianę doświadczeń oraz dobrych praktyk .
2) Grupę odbiorców Kongresu stanowią przedstawiciele UTW oraz organizacji
senioralnych.
3) Minimum programowe Kongresu powinno obejmować:
a) Część konferencyjną, w tym:
Organizację konferencji przeznaczonej dla co najmniej 400 osób, zawierającej
w programie:
 wykład wprowadzający obejmujący w szczególności zagadnienia związane
z początkami działalności UTW w Polsce, wyzwaniami stojącymi przed
ruchem UTW oraz kierunkami polityki rządu i samorządu na najbliższe lata,
w tym w zakresie wspierania rozwoju działalności UTW
 minimum 3 panele dyskusyjne z udziałem uczestników Kongresu
w proponowanych obszarach tematycznych:
 kształcenie ustawiczne realizowane w formule UTW - perspektywy,
problemy, możliwości rozwoju
 doświadczenia ruchu UTW w Polsce w zestawieniu do doświadczeń
zagranicznych (polskich UTW za granicą i zagranicznych UTW)
 jakość życia seniorów, zadowolenie z życia, aktywność,
bezpieczeństwo seniorów
Organizator konferencji zapewni uczestnictwo przedstawicieli ministerstw
działających w obszarze osób starszych (np. Ministerstwo Zdrowia,
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej), przedstawiciela Małopolskiej Rady
do Spraw Polityki Senioralnej, przedstawicieli Samorządu Województwa, w
tym przedstawicieli właściwych merytorycznie Komisji Sejmiku Województwa

3)

4)
5)
6)

Małopolskiego, ekspertów naukowych, przedstawicieli sektorów: publicznego,
pozarządowego prywatnego, odpowiednią oprawę multimedialną oraz
moderatora. W ofercie należy podać nazwiska oraz doświadczenie
prelegentów w prezentowanym na konferencji obszarze tematycznym. Oferent
zapewnia również przygotowanie materiałów konferencyjnych dla każdego
uczestnika oraz opracowanie i wydanie w formie eBook’a raportu
zawierającego sprawozdanie z konferencji i wnioski z sesji plenarnych.
Oferent zapewnia inne niezbędne warunki do prawidłowej realizacji zadania.
b) Organizację imprez towarzyszących:
- Organizację stoisk wystawienniczych prezentujących dorobek małopolskich
uniwersytetów trzeciego wieku, prezentację dobrych praktyk obejmujących:
działalność uniwersytetów trzeciego wieku, prezentację środowisk
naukowych,
instytucji
kultury,
zdrowia
i
innych
działających
w obszarze podniesienia jakości życia osób starszych, prezentację miejsc
przyjaznych seniorom;
Oferent w ramach działań własnych zapewni wszelkiego rodzaju wymagane
pozwolenia i zgody, zawiadamiając tym samym odpowiednie służby
i wypełniając wszelkie przepisy dotyczące organizacji imprez masowych.
c) Uroczyste podsumowanie konferencji zawierające wskazanie merytorycznych
efektów Kongresu, w postaci wniosków / postulatów środowiska seniorów.
Oferent zapewni oprawę artystyczną.
Oferent w ramach realizowanego zadania zapewni uczestnikom całodzienne
wyżywienie obejmujące w czasie trwania konferencji - minimum 2 serwisy kawowe,
obiad – dwa zestawy mięsne i jeden zestaw jarski,
Oferent wystąpi o objęcie patronatem medialnym do środków masowego przekazu.
Oferent zapewni odpowiednią promocję i oprawę dla organizowanego Kongresu.
Przed przystąpieniem do organizacji Kongresu, oferent uzgodni z Regionalnym
Ośrodkiem Polityki Społecznej w Krakowie bądź wskazanym podmiotem szczegółowy
program Kongresu oraz inne istotne kwestie organizacyjne, w tym zasady realizacji
obowiązków informacyjnych - w terminie 14 dni od podpisania umowy.

