Droga Koleżanko i drogi Kolego !
Przedstawiamy ustalenia z pracy zespołów z zajęć warsztatowych
przeprowadzonych w dniu 1 lutego 2019 r., których celem było, po 12 latach
funkcjonowania naszego UTW, zapoczątkowanie dyskusji wszystkich Członków
Świdnickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku na następujące tematy:
1. Aktywnie rozwijający się członek UTW
2. Cechy lidera w UTW, rola i zadania lidera
3. Propozycje mojej aktywności na rzecz ŚUTW.
Dziękujemy uczestnikom warsztatów za owocną dyskusję i przedstawione wnioski.
Szczególne podziękowania składamy Danusi Majewskiej za specjalny tort na 12-lecie
ŚUTW, oraz Wandzie Jarosińskiej i Wandzie Karaśkiewicz za pyszne ciasto.
Czterdzieści siedem osób podzielono na trzy zespoły. Każdy z zespołów pracował
nad odrębnym tematem. A oto wyniki pracy zespołów:
1. Cechy aktywnie rozwijającego się członka UTW to: kreatywność, otwartość,
odwaga, chęć poznania ludzi i zdobywania wiedzy, empatia, umiejętność
pracy w grupie, uczynność, bezinteresowność, wypracowanie własnych
celów, dzielenie się własnymi doświadczeniami, umiejętnościami, optymizm,
pogoda ducha, zaangażowanie.
Postawy i zachowania: twórcza, spełnianie marzeń, uważność, umiejętność
dostrzegania potencjału, umiejętność zachęcania do współpracy, dążenie
do rozwoju talentów, swojego i innych, użyteczność, umiejętność negocjacji,
umiejętność podporządkowania własnych ambicji na rzecz realizacji celów,
umiejętność słuchania ze zrozumieniem, wyrozumiałość.
Pięć najbardziej ważnych właściwości w ocenie zespołu, na prośbę słuchaczy,
pogrubiono.

2. Cechy lidera UTW: mobilny (kontaktuje się, komunikatywny), obowiązkowy,
dobry organizator, opiekuńczy (głównie dla nowych członków), o kulturze
osobistej (szanowanie innych, empatia, grzeczność).
Rola lidera UTW: zachęcanie do różnych form aktywności, przekazywanie
innych informacji o działaniach lokalnych, inspirowanie innych do oglądania,
podziwiania, wspierania, oklaskiwania innych w UTW, integracja.
Zadania lidera UTW: brać udział w zebraniach liderów i kontaktować
się z wykładowcami, przekazywanie informacji, terminów, zadań członkom
grupy (nie chciano używać słowa zespół), interesowanie się osobami
nieobecnymi i organizowanie im pomocy w zależności od sytuacji,
przypominanie, sprawdzanie płacenia składek, „pilnowanie” listy obecności.

Zespół, skupił się tylko na roli i zadaniach lidera grupy funkcjonującej w UTW.
Pozostają jeszcze liderzy nieformalni, np. organizatorzy pojedynczych wydarzeń.

3. Propozycje aktywności na rzecz UTW: propagowanie działalności wśród
znajomych, osoba wprowadzająca tzw. opiekun nowych członków
do grona UTW, bank informacji: „skrzynka” życzeń i zażaleń, wysyłanie
SMS-ów powiadamiających o nadchodzących wydarzeniach, klub dyskusyjny –
różne tematy, otwarte spotkania, spotkania dla żaków (pierwszaków).
Droga Koleżanko i drogi Kolego !
Zapoznaj się z tym, co wypracowało 45 osób na zajęciach warsztatowych
i zaproponuj to, co zostało pominięte a dla Ciebie jest bardzo ważne i powinno
wzbogacić ofertę działania świdnickiego UTW.
Prosimy, daj sobie szansę by nasze UTW w kolejnych latach było miejscem
gdzie TY czujesz się dobrze, gdzie potrzeby każdego z nas mogą być wspólnie
realizowane zgodnie ze Statutowymi celami naszej organizacji.
Dodatkowo prosimy Cię o informacje o wiedzy, umiejętnościach, talentach,
hobby, itp., które Ty posiadasz lub ktoś z Twoich bliskich, które można
by zaprezentować Członkom naszego UTW.
Może to być na przykład coś:
 czego obejrzenie lub wysłuchanie sprawi nam przyjemność,
 da nam wiedzę, która spowoduje, że lepiej odnajdziemy się w szybko
zmieniającym się świecie (za tym nadążają młodzi – może Twoje dziecko
lub wnuk),
 co pokaże inny niż znamy świat (np. ciekawe podróże),
 co pozwoli realizować w grupie posiadane talenty lub umiejętności,
 pomoże nam poradzić sobie w zwykłych codziennych sytuacjach, które
są dla nas trudne.
Prosimy koniecznie się z nami podziel takimi informacjami !
Na propozycję oczekujemy do 20 lutego.
Sposób przekazu pozostawiamy Tobie do wyboru - mail, SMS, telefon, bezpośredni
kontakt.
Razem możemy więcej!
Dziękujemy za współpracę.
Z serdecznym pozdrowieniem
Jola, Krysia, Renata i Wiesiu.

