Podsumowanie akcji
2016 r.

AKCJA SPOŁECZNA „GAZETY WYBORCZEJ”

10 stycznia 2015 r. na łamach „Gazety Wyborczej”
międzypokoleniową kampanię społeczną
wspólnym komentarzem zapoczątkowali: Jarosław
Kurski, pierwszy zastępca redaktora naczelnego
„Gazety Wyborczej”, Jolanta Kwaśniewska, prezes
Fundacji „Porozumienie bez barier”, Juliusz Braun,
ówczesny prezes TVP i Jerzy Owsiak, szef Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Następnego dnia, w telewizyjnym studio podczas
finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
w TVP2, o rozpoczęciu akcji zakomunikowała
Jolanta Kwaśniewska wraz z Jarosławem Kurskim.

DLACZEGO TEN TEMAT JEST WAŻNY?

Polskie społeczeństwo starzeje się w zastraszającym tempie.
Jeszcze w 1990 r. 65 lat miał co dziesiąty Polak.
Teraz już co siódmy, a za 40 lat w tym wieku będzie już co trzeci
z nas. Wynikająca z tego zmiana struktury demograficznej to
jedno z największych wyzwań stojących w tym stuleciu przed
Polską gospodarką, społeczeństwem i wieloma rodzinami.
Jakie role będą w tej nowej rzeczywistości odgrywać osoby
starsze? Nad tym zastanawiamy się w ramach akcji społecznej
„Gazety Wyborczej” pod hasłem „DługoWIECZNI”.
W 2016 roku skupialiśmy się na trzech obszarach:
- wolontariat na emeryturze
- profilaktyka zdrowotna
- przeciwdziałanie gettoizacji.
Partnerem merytorycznym Akcji jest Fundacja Jolanty
Kwaśniewskiej „Porozumienie bez Barier”.

DZIAŁANIA AKCJI Z PARTNEREMURZĘDEM MARSZAŁKOWSKIM WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
W kwietniu i maju 2016 roku w ramach akcji realizowaliśmy działania przy obecności Partnera - Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Śląskiego: publikacje prasowe, dedykowany serwis internetowy akcji, warsztaty
prowadzone przez „Gazetę Wyborczą” podczas Konwentu Marszałków i aktywności organizowane podczas Śląskich
Senioraliów w Parku Śląskim
PRASA

WYDARZENIE

INTERNET
SOCIAL

KONWENT MARSZAŁKÓW WOJEWÓDZTW RP
SZCZYRK, 13-14 KWIETNIA 2016 R.
W dniach 13 i 14 kwietnia 2016 r., w trakcie
Konwentu Marszałków Województw RP, który
odbył się w Szczyrku, gospodarze
samorządów 16 województw zastanawiali się,
jak sprostać wyzwaniom, przed którymi stoją
ich regiony - jedną z najważniejszych kwestii
była właśnie polityka senioralna.
13 kwietnia 2016 r. odbyły się warsztaty dla
urzędników Urzędów Marszałkowskich
i Regionalnych Ośrodków Pomocy
Społecznej odpowiedzialnych za politykę
senioralną.
Swoim doświadczeniem podczas warsztatów
dzielili się: dr.n.med. Robert Błaszczak –
geriatra, kierownik Klinicznego Centrum
Medycznego Seniora Uniwersyteckiego
Szpitala Klinicznego WAM w Łodzi,
wolontariuszka-seniorka Halina Pisarek
i Katarzyna Staszak - redaktorka naczelna
tygodnika „Tylko zdrowie".

KONWENT MARSZAŁKÓW WOJEWÓDZTW RP
SZCZYRK, 13-14 KWIETNIA 2016 R.
Po warsztatach, na bazie pomysłów
zebranych w trakcie pracy, powstał
dokument z rekomendacjami
dotyczącymi polityki senioralnej
w regionach, który został złożony
na ręce marszałków.
Pośród 18 wypracowanych
rekomendacji znalazły się m.in.
pomysły stworzenia mobilnych
gabinetów medycznych, realizacji
kampanii informacyjnych
przygotowujących do starości
najmłodszych.
Warsztaty zorganizowane
w ramach akcji ”DługoWIECZNI”
odbiły się szerokim echem, temat
chętnie podjęły też lokalne wydania
„Gazety Wyborczej”.

WIDEO

„DŁUGOWIECZNI” PODCZAS ŚLĄSKICH SENIORALIÓW
8 MAJA 2016 R.

Podczas Senioraliów w Parku Śląskim Jolanta
Kwaśniewska zachęcała do zdrowego trybu życia
i odżywiania. Wydarzenie to było połączone z promocją
książki „Jedz zdrowo, ćwicz z głową, żyj szczęśliwie”.

Piknik w Parku Śląskim miał też na celu
zachęcenie, szczególnie osób starszych, do
aktywności fizycznej. Elwira Ryś-Feres,
panczenistka, medalistka mistrzostw Polski
i Europy, olimpijka, zaprezentowała
i przeprowadziła z uczestnikami Pikniku
ogólnorozwojowe, bezpieczne ćwiczenia,
które każdy może wykonywać samodzielnie.

„DŁUGOWIECZNI” NA KONGERSIE „SENIOR-OBYWATEL”
9 MAJA 2016 R.

Podczas Śląskiego Kongresu SENIOR–
OBYWATEL odbył się panel dyskusyjny
zorganizowany przez twórców akcji
DługoWIECZNI, w którym rozmawiano m.in.
o szczególnej roli wolontariusza, w jakiej
mogą spełniać się osoby w starszym wieku.

DZIAŁANIA PRZEPROWADZONE W PRASIE

Kilkadziesiąt publikacji w krajowym wydaniu „Gazety Wyborczej” i
jej lokalnych wydaniach oraz magazynie „Tylko Zdrowie” przy
współpracy z partnerami: Urzędem Marszałkowskim Województwa
Śląskiego i właścicielem marki Biedronka

Publikacje
krajowe
i lokalne

Ponad

DZIAŁANIA REALIZOWANE W INTERNECIE
Informacje o akcji i wszystkie publikacje prasowe, a także
dodatkowe materiały multimedialne są dostępne w serwisie:

Wyborcza.pl/DlugoWIECZNI
Przykładowe artykuły:
Aktywność fizyczna odmładza:
http://wyborcza.pl/1,147461,19943746,aktywnosc-fizycznaodmladza.html#TRwknd
Pomorze chce wspierać seniorów z problemami:
http://wyborcza.pl/1,147461,19952012,pomorze-chcewspierac-seniorow-z-problemami.html
Informacje o akcji pojawiły się także w innych miastach
w Polsce w serwisach lokalnych:
http://bialystok.wyborcza.pl/bialystok/1,35241,19921970,starsimaja-liste-potrzeb-trzeba-ja-zrealizowac.html
http://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/1,54420,20927552,jolant
a-kwasniewska-przedstawia-zdjecia-ktore-oswajaja-zestaroscia.html
http://lodz.wyborcza.pl/lodz/1,35153,19950984,starsi-maja-listepotrzeb-trzeba-ja-zrealizowac.html

DZIAŁANIA REALIZOWANE W INTERNECIE

PROMOCJA AKCJI NA STRONIE GŁÓWNEJ WYBORCZA.PL

KOMUNIKOWANIE AKCJI
W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH
Z informacjami o naszej międzypokoleniowej akcji docieramy do odbiorców także poprzez social media.
Informacje o działaniach zamieszczaliśmy m.in. na Facebooku i Twiterze.

