
Podsumowanie akcji



AKCJA SPOŁECZNA „GAZETY WYBORCZEJ”

10 stycznia na łamach „Gazety Wyborczej”
międzypokoleniową kampanię społeczną
wspólnym komentarzem zapoczątkowali: Jarosław 
Kurski , pierwszy zastępca redaktora naczelnego 
„Gazety Wyborczej”, Jolanta Kwa śniewska , 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?

Coraz większa liczba starszych osób to szereg wyzwań: dla 
systemu opieki zdrowotnej, placówek opiekuńczych, czy też
dzieci mających starszych rodziców. 

Jeszcze w 1990 roku co dziesiąty Polak miał 65 lat
i więcej, obecnie to już ponad 14 proc. 

Według prognoz Eurostatu w 2060 r. w tym wieku będzie co 
trzeci mieszkaniec naszego kraju. Żyjemy też coraz dłużej, 
przeciętny Polak żyje niemal 73 lata, przeciętna Polka - 81 lat. 

W naszej akcji chcemy zwrócić uwagę na demograficzne 

wyzwanie, jakie stoi przed Polską.



DZIAŁANIA PROWADZONE OD ROZPOCZĘCIA AKCJI, 
OD STYCZNIA 2015 R.

Kilkadziesiąt publikacji prasowych 
w „Gazecie Wyborczej” i tygodniku 

Tylko Zdrowie. 

Udział redaktor  naczelnej „Tylko Zdrowie”
w programie TVP „Minęła 20-sta” z udziałem 
wiceminister zdrowia.

Zapowiedzi materiałów 
redakcyjnych w reklamach.

Rozmowy o tematyce dotyczącej osób starszych 
w programie „Pytanie na śniadanie” prowadzonym przez 

Jolantę Kwaśniewską i zapowiedzi 
w „Gazecie Telewizyjnej”.



INTERNET

PRASA

SOCIAL

DZIAŁANIA AKCJI Z PARTNEREM-
URZĘDEM MARSZAŁKOWSKIM WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

23 września 2015 roku w ramach akcji rozpocz ęliśmy realizacj ę działań przy obecno ści Partnera -
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego : publikacje prasowe, dedykowany serwis 
internetowy akcji, ćwiczenia rekreacyjne prowadzone przez Władysława Kozakiewicza i konferencję w 
Katowicach poruszająca wielopłaszczyznową tematykę związaną z naszą akcją z udziałem m.in. Jolanty 
Kwaśniewskiej, wiceminister zdrowia i innych ekspertów.

TELEWIZJA

WYDARZENIE



DZIAŁANIA PRZEPROWADZONE W PRASIE

Publikacje w krajowym wydaniu „Gazety Wyborczej, 
jej katowickim dodatku oraz magazynie „Tylko Zdrowie”. 
Dotyczyły one sytuacji zdrowotnej i społecznej osób starszych, 
ale też jej wpływu na wszystko to, co otacza nas wszystkich. 

Ponad

15 
artykułów

Dotarliśmy do

667 tys. 
czytelników*

* Dane własne wydawcy



DZIAŁANIA REALIZOWANE W INTERNECIE

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

Wyborcza.pl/DlugoWIECZNI



KOMUNIKOWANIE AKCJI 
W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

Z informacjami o naszej międzypokoleniowej akcji 
docieraliśmy do odbiorców także poprzez social media. 
Informacje o działaniach zamieszczaliśmy m.in. na 
Facebooku – na profilu „Gazety Wyborczej”* oraz jej 
katowickiego wydania.

*ponad 330 000 followersów



20 października w siedzibie Muzeum Śląskiego 
zorganizowaliśmy konferencj ę dotycz ącą
problematyki osób starszych z udziałem m.in. 
Jolanty Kwaśniewskiej, Władysława 
Kozakiewicza, Wojciecha Saługi, Marszałka 
Województwa Śląskiego i specjalistów z różnych 
dziedzin, zajmujących się tematyką naszej akcji 
społecznej.

KONFERENCJA DŁUGOWIECZNYCH W KATOWICACH



PROMOCJA KONFERENCJI

Wydarzenie promowaliśmy w „Gazecie Wyborczej” i jej lokalnym dodatku, w serwisie akcji, 
na Facebooku wydarzenia oraz w innych zaprzyjaźnionych serwisach.



ĆWICZENIA W PARKU ŚLĄSKIM

Podczas pikniku organizowanego przez Urząd 
Marszałkowski Województwa Śląskiego w Parku Śląskim, 
ćwiczenia w ramach naszej akcji prowadził Władysław 
Kozakiewicz, olimpijczyk, ekspert akcji DługoWIECZNI.



ĆWICZENIA W PARKU ŚLĄSKIM

Oprócz ćwiczeń zainteresowani korzystali z innych atrakcji:
- porad fizjoterapeuty
- pomiarów ciśnienia i poziomu cukru we krwi
- symulatorów jazdy pod wpływem alkoholu



KOMUNIKOWANIE AKCJI 
W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

Ogromne zainteresowanie w czasie opisywanej  odsłony akcji wzbudził film fundacji 
„Porozumienie bez barier”, dotyczący oswajania problematyki starości.

W przeciągu kilku dni post dotarł do ponad 200 000 osób, a film obejrzało 70 000 fanów

http://wyborcza.pl/10,147461,19060297,jak-najlepiej-oswoic-starosc-wideo.html



RELACJE Z WYDARZENIA W INNYCH MEDIACH

Konferencja była relacjonowana w mediach TVP, Telewizji TVS Silesia oraz w lokalnych stacjach radiowych.



O „DŁUGOWIECZNYCH” W KSIĄŻCE 
JOLANTY KWAŚNIEWSKIEJ

Na rynku wydawniczym ukazała się książka autorstwa 
Jolanty Kwaśniewskiej „Jedz zdrowo, ćwicz z głową, żyj 
szczęśliwie”, w której wstępie pojawiła się informacja 
o naszej akcji „DługoWIECZNI”.

W 2015 roku moja fundacja wraz z „Gazetą Wyborczą”
zapoczątkowała kampanię „DługoWIECZNI”.
Kiedy przeglądacie „Gazetę”, zwracajcie uwagę na 
artykuły opatrzone tym znakiem. Znajdziecie tam wiele 
ciekawych informacji i porad dotyczących „wchodzenia 
w lata” – pisze we wstępie książki Jolanta Kwaśniewska.



TO NIE KONIEC AKCJI, 
WCIĄŻ MAMY DO PORUSZENIA WIELE TEMATÓW

Opieka nad osobami starszymi

Jak leczyć osoby starsze?

Pomysły, pozytywne wzorce ze 
świata i z Polski

Ruch - najlepszy lek na zachowanie 
sprawności

Starość to zapis wyborów 
i działań całego życia

Co daje rodzina? - relacje społeczne 
i rodzinne

Zdrowe odżywianie

Profilaktyka 
– promowanie zdrowego stylu życia

Samotność, wyobcowanie, 
wykluczenia

Moda przyjazna seniorom

Jakim językiem mówimy starzeniu się, 
dojrzałości?

Rozwiązania ułatwiające 
codzienne funkcjonowanie

Przestrzeń miejska przyjazna 
seniorom

Opieka zdrowotna w Polsce

Zainteresowania 
i aktywności seniorów




