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W 2050 roku w Polsce
40% całej ludności będą
stanowić seniorzy
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Nasza misja
Działamy na rzecz włączania osób
starszych w aktywności obywatelskie
i wzmacniania głosu tej zróżnicowanej
społeczności w debacie publicznej.
Prowadzimy kampanie społeczne,
które promują aktywność wśród
seniorów, a także kreują ich
pozytywny wizerunek w innych
grupach wiekowych.

Prowadzimy działania doradcze
i eksperckie. Realizujemy badania,
na podstawie których powstają
rekomendacje, które skutecznie
rozpowszechniamy.

Realizujemy działania edukacji
cyfrowej skierowane do osób 60+.
Wspólnie z nimi, tworzymy także
media eksponujące ich opinie.

Co roku współpracujemy z ponad
setką podmiotów z sektora
publicznego, biznesowego
i obywatelskiego.
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Co robimy?
Tworzymy
i upowszechniamy
rozwiązania dla osób 60+

Senior.Hub.
Instytut Polityki Senioralnej
Polityka Senioralna.
Pismo eksperckie
Doradztwo dla instytucji
publicznych i komercyjnych
Upowszechnianie tematyki
senioralnej w mediach
masowych

Wzmacniamy głos osób
dojrzałych w debacie
publicznej

Telewizja Pokolenia
Parada Seniorów
Rady Seniorów
"Zdaniem Seniora"

Edukujemy osoby starsze /
oswajamy starość
u młodszych

Edukacja cyfrowa
Działania lokalne
Zrozumieć Starość
Radio SoVo
5

6
RAPORT FUNDACJI ZACZYN

4

Instytut Polityki Senioralnej Senior.HUB
W 2020 roku uruchomiliśmy pierwszą
w Polsce jednostkę badawczą
dedykowaną wypracowywaniu i
upowszechnianiu rozwiązań na rzecz
starzejącego się społeczeństwa.
Senior.Hub to innowacyjny think-tank,
z którym współpracuje kilkudziesięciu
badaczy reprezentujących różne
dziedziny nauki. Pracujemy z
sektorem innowacyjnym,
biznesowym, jednostkami centralnej
administracji publicznej, samorządu
terytorialnego, organizacjami
pozarządowymi i mediami masowymi.
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W 2020 roku opublikowaliśmy
wspólnie z partnerami – Krajową Izbą
Gospodarczą oraz Laboratorium
Więzi, nasz pierwszy raport ekspercki
poświęcony godzeniu pracy
zawodowej z opieką nad osobami
starszymi. W 2021 roku
przeprowadziliśmy badanie i
opublikowaliśmy jego wyniki w
raporcie „Jakość życia osób starszych
w Polsce w pierwszym roku pandemii
covid-19”.

Na czele Instytutu stoją: Przemysław
Wiśniewski, Małgorzata Maryl-Wójcik i
dr Rafał Bakalarczyk.
Ze zespołem naszego Instytutu oraz
realizowanymi działaniami zapoznasz
się na: www.SeniorHub.pl
Działania Instytutu są finansowane ze
środków Programu Rozwoju
Organizacji Obywatelskich na lata
2018-2030.

Obecnie Senior.Hub pracuje nad
łącznie 12 badaniami i raportami
własnymi, a także nad kolejnymi
numerami pisma eksperckiego
„Polityka Senioralna”.
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10 raportów
w opracowaniu
Instytutu
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Magazyn "Polityka Senioralna"
Pismo „Polityka Senioralna” to jedyny
w Polsce magazyn poświęcony
wyzwaniom związanym ze starzeniem
się społeczeństwa i projektowaniem
polityk senioralnych na poziomie
lokalnym i systemowym.
Magazyn reaktywowany w 2020 roku,
po dwuletniej przerwie, ma charakter
ekspercki, ale nie naukowy i jest
przeznaczony dla samorządowców,
urzędników, aktywistów organizacji
senioralnych, pracowników sektora
wsparcia społecznego oraz innych
osób mających wpływ na tworzenie
rozwiązań korzystnych dla rosnącej
grupy osób starszych, których w
kolejnych latach i dekadach będzie w
naszym kraju przybywać.
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„Polityka Senioralna” ukazuje się w
druku w nakładzie 1500 egzemplarzy,
a jej wydania elektroniczne w formie
pdf są rozsyłane do około 14 000
subskrybentów w całym kraju. Wśród
autorów znajduje się ponad 60
ekspertów, badaczy i aktywistów.
Finansowanie magazynu jest możliwe
dzięki Narodowemu Instytutowi
Wolności.
Projekt jest finansowany ze środków Programu
Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 20182030.
Pismo jest całkowicie bezpłatne, a kolejne jego numery można przeczytać na www.polityka.zaczyn.org
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Doradztwo
Aktywnie bierzemy udział w pracach
kilkunastu zespołów doradczych na
poziomie centralnym, regionalnym i
lokalnym.

Bierzemy udział w sesjach
doradczych dotyczących Rad
Seniorów, jesteśmy konsultantami
projektów z zakresu polityki
senioralnej.

Współpracujemy ze środowiskiem
start-upów i konsultujemy innowacje
społeczne.

Prowadzimy też programy
konsultacyjne i mentoringowe, a także
szkolenia dla samorządowców,
ekspertów, innowatorów społecznych
i start-upów technologicznych.
Reprezentanci Fundacji byli członkami
Komisji Ekspertów ds. Osób Starszych
przy Rzeczniku Praw Obywatelskich, a
także w Radzie Polityki Senioralnej
przy Ministerstwie Rodziny, Pracy i
Polityki Społecznej.
RAPORT FUNDACJI ZACZYN

10

Działania medialne

Bierzemy udział w programach na
żywo, o naszej misji i metodach
przygotowywane są reportaże
telewizyjne i audycje radiowe.

Współpracującym z nami mediami
bardzo dziękujemy.

W ostatnich latach młodsi i starsi
reprezentanci fundacji zabrali głos w
mediach różnego rodzaju ponad 500
razy (dane: Press-Service)
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Komentujemy bieżące wydarzenia i
pomysły dotyczące polityk
publicznych przyjaznych najstarszym
mieszkańcom. Promujemy pozytywny
wizerunek osób starszych i
przybliżamy opinii publicznej
problemy tej grupy.
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Telewizja Pokolenia ma już 1,3 mln widzów
90% widzów to osoby 60+
Wszystkie materiały Telewizji zostały wyświetlone
ponad 20 mln razy
Głównym kanałem dystrybucji jest profil
facebook.com/TelewizjaPokolenia
2020
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Telewizja Pokolenia
Formaty były nagrywane w studiu w
centrum Warszawy, gdzie
kilkunastoosobowy zespół
realizatorów tworzył oryginalne treści
dostosowane do potrzeb i wrażliwości
starszych odbiorców.

30 listopada 2020 r. ruszyła
internetowa Telewizja Pokolenia
dedykowana osobom 60+.
Telewizja emituje 10 autorskich
programów prowadzonych i
realizowanych w dużej mierze przez
osoby dojrzałe wiekiem.
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Uruchomienie Telewizji Pokolenia było
możliwe dzięki środkom Ministerstwa
Pracy i Polityki Społecznej w ramach
RP ASOS 2020 i Urzędowi
Marszałkowskiemu Województwa
Mazowieckiego/Mazowieckiemu
Centrum Polityki Społecznej.

Nasze programy już w ciągu
pierwszego miesiąca nadawania
obejrzał 1,3 milion niepowtarzalnych
odbiorców, a każdy odcinek miał
średnio 100 000 widzów. Zaufali nam
również sponsorzy i reklamodawcy
(m.in. Sephora i Farmapia). Projekt
jest kontynuowany w 2021 r.
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Parada Seniorów
Coroczne święto wszystkich
„Dojrzałych Wspaniałych”. Inspiracją
do tego projektu był pomysł słynnej
DJ Wiki. Biorą w niej udział tysiące
starszych osób, które przemierzają
ulice Warszawy, aby pokazać, że
seniorzy to rosnąca i coraz bardziej
wpływowa grupa społeczna.
Z uwagi na COVID-19 nie mogliśmy
zrealizować kolejnej edycji
największego senioralnego
wydarzenia w Europie.
Przygotowaliśmy jednak i
przeprowadziliśmy lokalne pikniki dla
naszych wolontariuszy, a także serię
szkoleń

W dotychczasowych edycjach
Parady wzięło już udział 30 000 osób
z ponad 60 miejscowości ze
wszystkich województw. Co roku
docieramy z kampanią społeczną
dotyczącą warunków życia
najstarszych z nas do 20 milionów
osób. Razem pokazujemy ogromny
potencjał społeczny osób 60+,
przełamując liczne stereotypy.
Przybliżamy też Polakom i Polkom
wyzwania starzenia się.
4
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Parada Seniorów
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14 000

tylu uczestników wzięło udział w ostatniej Paradzie
Relacje medialne z ostatniego wydarzenia miały zasięg

9 000 000
kontaktów

2020
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Edukacja cyfrowa
Działamy na rzecz walki z cyfrowym
wykluczeniem seniorów. Jednym z
naszych najważniejszych działań
jest organizowanie zajęć cyfrowych
dla osób 60+, a także wspieranie
projektów z tego zakresu.

Nasze działania:
Organizujemy kursy i warsztaty dla
seniorów, dzięki którym mogą oni
rozwijać swoje kompetencje cyfrowe.
W każdym roku, osoby 60+ mają do
wyboru kilkadziesiąt szkoleń –
aktualnie także w formule on-line.
W Telewizji Pokolenia
przygotowaliśmy program „Zapytaj
Magdę”, w którym tytułowa Magda
odpowiada na technologiczne pytania
seniorów. Pokazuje łatwe sposoby jak
korzystać z internetu i daje wskazówki
jak w bezpieczny korzystać z
cyfrowych nowinek.

Kilka razy w roku organizujemy
również Festiwal Kompetencji
Cyfrowych, podczas którego seniorzy
mają możliwość oglądania na żywo w
Telewizji Pokolenia spotkania z
trenerem i zadawania pytań w
komentarzach. W jego dwóch
edycjach wzięło udział już kilka
tysięcy osób 60+.
Festiwale Kompetencji Cyfrowych
60+ - to cykl spotkań z
doświadczonymi trenerami
kompetencji cyfrowych, odbywający
4
się na terenie Warszawy.
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Edukacja cyfrowa
Tworzymy miejsca, w których
seniorzy mają kontakt ze sprzętem
(laptop, smartfon itp.), gdzie
odbywają się warsztaty i kursy
komputerowe. To m.in.: Klub
Komputerowy oraz innowacyjna
pracownia cyfrowa w centrum
Warszawy.

Prowadzimy badania naukowe
dotyczące kompetencji cyfrowych
seniorów w dobie koronawirusa.
Organizujemy warsztaty
specjalistyczne np. dla Orange, a
także dla innych instytucji, np.
Uniwersytetów Trzeciego Wieku i
start-upów.
Wydaliśmy Podręcznik: Kurs
podstawowy z obsługi komputera i
Internetu dla osób 60+ w formie ebooka. Korzystają z niego zarówno
seniorzy, jak i trenerzy kompetencji
cyfrowych, a także zaprzyjaźnione
instytucje.

Prowadzimy działania lobbujące na
rzecz zmian w Senacie - „Integracja
cyfrowa seniorów oraz ich aktywność
w sieci”.
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Edukacja cyfrowa
Nasi trenerzy posiadają wieloletnie
doświadczenie w pracy z seniorami i
są pasjonatami swojej pracy, dlatego
każdy uczestnik naszych zajęć może
liczyć na wyjątkowy sposób
nauczania. Proponujemy praktyczną
wiedzę połączoną z empatią i
zrozumieniem potrzeb tej grupy
wiekowej, a także innowacyjne i
wyjątkowe tematy zajęć. Dojrzałe
osoby mogą m.in. poznać tajniki
fotografii cyfrowej, dowiedzieć się
jakie aplikacje mogą ułatwić
codzienne życie czy jak rozmawiać ze
znajomymi przez internetowe
komunikatory.

Projekty w zakresie edukacji cyfrowej
realizujemy poprzez powiązaną
instytucję - Fundację Age Hub, której
działania są finansowane ze środków
Miasta Stołecznego Warszawy.

Współpracujemy również z innymi
organizacjami, samorządami czy
ministerstwami, projektując i
przeprowadzając warsztaty cyfrowe.

Za swoje działania otrzymaliśmy
Wyróżnienie Lidera Cyfryzacji w
konkursie „Dojrz@łość w Sieci.
Dobre Praktyki”.
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Włączyliśmy w cyfrowy świat

10 000
osób 60+

2020
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Inne nasze działania kluczowe
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Kampania "Zrozumieć starość"
W ramach kampanii Zrozumieć
Starość prowadzonej od 2018 roku z
firmą Promedica24,
przeprowadziliśmy kolejne działania w
mediach, samorządach czy szkołach.
Odwiedziliśmy kilkanaście placówek
edukacyjnych z naszymi
symulatorami starzenia się,
kontynuowaliśmy edycję strony
poradnikowej dla opiekunów osób
starszych www.ZrozumiecStarosc.pl, a
także przybliżaliśmy tematykę
związaną ze starzeniem się w mediach
masowych.

Emitowaliśmy również specjalny spot
uświadamiający potrzebę objęcia
wsparciem osób niesamodzielnych.
Został on wyemitowany kilkaset razy
na antenie Telewizji Polskiej.
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Pismo "Zdaniem Seniora"

Wzmacniamy głos seniorów oddając
w ich ręce prowadzenie magazynu
„Zdaniem Seniora”. To pismo, które
ukazuje się od kilku lat, a jego
redakcja składa się w pełni z osób
starszych. Poruszamy ważne tematy
pokazane okiem seniora.
Prezentujemy również dobre praktyki
prowadzenia przez osoby dojrzałe
niekonwencjonalnych,
wspólnotowych działań społecznych.
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Rady Seniorów
W 2020 roku kontynuowaliśmy nasze
działania skierowane do Rad Seniorów
na Mazowszu. Prowadzimy je jako
jedyna organizacja w Polsce,
nieprzerwanie od pięciu lat dzięki
grantom FIO, ASOS oraz Urzędu
Marszałkowskiego Województwa
Mazowieckiego.

To właśnie samorząd Mazowsza
umożliwił nam kontynuację programu
pod nazwą „Senior, Obywatel, Radny.
Inkubator Mazowieckich Rad
Seniorów”, w którym w 2020 r. wzięło
udział ponad 20 senioralnych grup z
Mazowsza. W ramach tego projektu
zorganizowaliśmy kilkadziesiąt
szkoleń, sfinansowaliśmy kilkanaście
działań lokalnych, prowadziliśmy
bieżące i bezpośrednie doradztwo.

Z działań skorzystało ponad 200
członków Rad oraz kilka tysięcy osób
starszych, objętych ich działaniami w
poszczególnych gminach. Efektem
programu wsparcia jest
wypracowanie wielu rozwiązań
mających na celu podnoszenie
jakości życia osób starszych w
poszczególnych gminach w regionie
4
Mazowsza.
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60

z tyloma Radami Seniorów
współpracujemy

2020
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Radio SoVo
Pierwszy w Polsce ogólnodostępny
portal radiowy dla osób o specjalnych
potrzebach edukacyjnych – przyjazny
seniorom i osobom z
niepełnosprawnościami. Celem
działań jest podniesienie kompetencji
cyfrowych osób dorosłych. Ten
innowacyjny projekt, oparty jest na
uznanej w Europie dobrej praktyce
Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz
Osób z Niepełnosprawnością
Intelektualną (PSONI).
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W całej Polsce powstaje 30
Oddziałów Radia SoVo (15
Senioralnych Grup Radiowych oraz 15
Grup Radiowych OzNI), w których
łącznie działa 140 dziennikarzy –
amatorów. Materiały na portal
radiowy są przygotowywane przy
wsparciu ekspertów projektu.

Portal radiowy jest tworzony we
współpracy z kołami PSONI,
Uniwersytetami Trzeciego Wieku oraz
studentami.
Użytkownicy Radia SoVo niezależnie
od wieku i poziomu swoich
kompetencji cyfrowych, uczą się jak
swobodnie poruszać się w wirtualnej
przestrzeni i wykorzystywać zasoby
Internetu do pracy, nauki, rozwoju
pasji i budowania relacji z innymi.
4
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30 miast

z całej Polski w projekcie SoVo

2020
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Działania lokalne
Choć siedziba naszej Fundacji
znajduje się w Warszawie, nasze
różnorodne projekty są prowadzone
na terenie 100 gmin znajdujących się
w całej Polsce.

Działania prowadzimy też na północy
Mazowsza, m.in. współtworząc
świetlice społeczne, które służą
integracji międzypokoleniowej.
Współdziałamy z lokalnymi
organizacjami i organami
samorządowymi.

Wspieramy działalność lokalnych Rad
Seniorów, pomagamy samorządom w
tworzeniu polityk senioralnych.
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Więcej
o projektach

Fundacja Zaczyn:
www.zaczyn.org
Instytut Polityki Senioralnej
Senior.Hub https://seniorhub.pl/
Telewizja
Pokolenia https://telewizjapokolenia.pl/
Fundacja Age Hub
https://agehub.pl/
Kampania „Zrozumieć Starość”
http://www.zrozumiecstarosc.pl/
Polityka Senioralna
https://polityka.zaczyn.org/

Kontakt
FUNDACJA ZACZYN
zaczyn@zaczyn.org
Tel. 502-513-775
Fundacja Age Hub
kontakt@agehub.pl
Tel. 506-952-271
Instytut Polityki Senioralnej
Senior.Hub
kontakt@seniorhub.pl
502-513-775

Parada Seniorów
https://parada.zaczyn.org/
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Współpracowaliśmy, m.in. z:

