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Program Aktywności Społecznej i Integracji Osób  Starszych 

 

         Program skierowany do przedsiębiorstw, instytucji publicznych, mediów i organizacji non-profit,  

które swój wizerunek i marki budują w oparciu o zdrowie, innowacje i społeczne zaangażowanie.  

Kluczową rolę w projekcie odegrają małe i średnie firmy, samorząd, organizacje lokalne, placówki 

medyczne, domy Seniora, Kluby Seniora. 

Program jest wyrazem aktywnego i świadomego podejścia organizacji do realizacji idei społecznej 

odpowiedzialności (CSR). Będzie skutecznym narzędziem komunikacji i budowania trwałych, opartych 

na wartościach i zaufaniu relacji z otoczeniem społecznym i biznesowym.  

               Program „ Zdrowe przyszłe pokolenie” to programem komunikacji społecznej  

To ! 

-  innowacyjny element strategii aktywizujący lokalną społeczność,  

-  innowacyjno procesowy program na bazie sprzętu, urządzeń, metod , usług,                                            

 -  budowanie zasięgu i świadomości marki produktu na bazie , zaplecza placówek  uczestniczących w 

programie,                                                                                                                                                        

-  system placówek usługowych reprezentujących najwyższe standardy – jakości  wykonywanych usług,                                                                                                                       

-  sieć domów Seniora, Klubów z zapleczem i odpowiednią kadrą, wyposażeniem pozwalającym na 

prowadzenie działalności na rzecz osób starszych oraz społeczności lokalnej,                                               

-  to samofinansujące się placówki pod patronatem Fundacji „SeniorPlus”.    

 

        Misją Fundacji „SeniorPlus”  jest działanie na rzecz :  zwiększenia świadomości zdrowotnej 

Seniorów i ich rodzin oraz inicjowanie zmian systemowych prowadzących do poprawy jakości opieki 

zdrowotnej dla nich. Fundacja „SeniorPlus” zwraca uwagę na to, że efektywna profilaktyka i edukacja 

ma kluczowe znaczenie dla budowania zdrowego społeczeństwa. Swoją aktywnością Fundacja chce 

rozpocząć otwartą, publiczną dyskusję na temat sytuacji zdrowotnej osób dorosłych oraz dzieci, by 

wspólnymi siłami zmieniać niekorzystne statystyki. Wiemy, że tylko skoordynowana współpraca 

pomiędzy różnymi podmiotami zapewni realny i skuteczny sukces w ochronie zdrowia społecznego. 

 

         Starzejące się społeczeństwo wymaga zwiększonej opieki gdyż zapadają najczęściej na choroby 

układu krążenia, osteoporoza, schorzenia onkologiczne, reumatoidalne zapalenie stawów czy depresji. 

Fakty mówią same za siebie. Europa, w tym także Polska, starzeje się w zatrważającym tempie.  
Jeszcze w 1990 r. zaledwie 13,9% społeczeństwa miało więcej niż 65 lat. Tymczasem według szacunków 

GUS, w 2030 r. odsetek ten będzie wynosił 23,8%. Analogiczna sytuacja występuje w Polsce. W 2010 r. 

niewiele ponad 14% osób miało więcej niż 65 lat. W ciągu zaledwie dwóch dekad wskaźnik ten wzrośnie 

aż dwukrotnie. Taka struktura  wiekowa społeczeństwa rodzi poważne skutki ekonomiczne i  społeczne – 

dla systemu emerytalnego, ale także, a może przede wszystkim, dla ochrony zdrowia – starsi pracownicy 

to większe wydatki na zapewnienie odpowiedniego komfortu życia i sprawności w pracy.  

           Starzenie się społeczeństwa będzie miało bezpośrednie skutki finansowe dla systemu finansów 

publicznych w postaci wzrostu kosztów opieki zdrowotnej i opieki nad ludźmi starszymi. Szacuje się,  iż 

koszty opieki zdrowotnej między 2007 a 2060 rokiem wzrosną z 4% do 5,4% PKB. Wzrosną również 

koszty opieki nad osobami starszymi – z 0,4% w 2007 roku do 1,1% w 2060 roku.  
Łączne koszty w obszarze polityki zdrowotnej i społecznej wzrosną o 2,1% PKB do 2060 roku, co równać się 

będzie nawet ok. 15 mld euro dodatkowych nakładów z budżetu państwa rocznie.           

 

Lepiej zapobiegać niż leczyć ! 

 

 Starzenie się społeczeństwa będzie zwiększało również częstotliwość występowania chorób 

układu kostnego. Ponad 30% kobiet i 8% mężczyzn po 50. roku życia dotkniętych jest tymi 

schorzeniami. Zgodnie z szacunkami w Polsce w 2035 roku będzie żyło około 3,5 mln osób ze 

złamaniem osteoporotycznym – o ponad 30% więcej niż w 2008 roku „Problemem zdrowotnym, 

na który należy zwrócić uwagę, jest przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP). W Polsce jest 



to trzecia co do częstości występowania choroba przewlekła (po chorobach układu sercowo-

naczyniowego i układu ruchu), a jej częstość rośnie wraz z wiekiem. Około 20 tysięcy chorych 

otrzymuje corocznie renty inwalidzkie, a co najmniej 130 000 przyjmuje się rocznie z powodu 

zaostrzenia POChP do szpitali. Przeciętnie POChP występuje u 10% populacji, ale u osób po 40. 

roku życia występuje u 20% populacji, a po 70. roku życia nawet u 50%. Prognozuje się, że 

POChP w najbliższych latach będzie trzecią przyczyną zgonów na świecie.  
 

     Na to śmiertelne schorzenie cierpi w Polsce co najmniej 2 mln osób, z czego 80 proc. nie jest tego   świadomych 

i nie podejmuje żadnych kroków, by spowolnić rozwój choroby. 

 

Prof. Karina Jahnz-Różyk Prezes Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego Kierownik  Zakładu 

Immunologii i  Alergologii Klinicznej Wojskowego Instytutu Medycznego 

 

„Europa musi przygotować się na to, że jej społeczeństwo będzie się starzeć, a zastosowanie innowacji 

będzie jednym z dostępnych narzędzi do radzenia sobie z tym wyzwaniem” 

 

  Kluczowym wyznacznikiem działalności Partnerów Fundacji SeniorPlus  jest  troska o trwały, 

zrównoważony rozwój, zdrowie i dobre samopoczucie lokalnej społeczności, ludzi starszych  nie 

zapominając o dzieciach.  

Udział w Programie Partnerskim Fundacji z nobilituje i wzmocni reputację firmy, ale też zobliguje do 

poszukiwania i wdrażania innowacyjnych, przyjaznych dla zdrowia rozwiązań zmierzających do 

zmniejszenia skutków chorobowych starzejącego się społeczeństwa.  

 

   Celem naszej działalności Fundacji SeniorPlus  jest zwiększenie świadomości społecznej w obszarze 

zdrowia, i profilaktyki zdrowotnej poprzez promocję zdrowego i aktywnego stylu życia oraz firm i 

instytucji , które w swojej działalności kierują się wartościami zdrowia. Działania nasze będą ciągłe, 

stanowiąc tym samym trwałą formę komunikacji partnerów. Partnerstwo umożliwi budowanie trwałych, 

opartych na zaufaniu więzi z otoczeniem społecznym i biznesowym, wzmocnienie wizerunku firm 

społecznie zaangażowanych.. 

Naszym zadaniem jest rozpropagowanie  wspólnego programu profilaktyki zdrowotnej , w którym 

istotnym elementem będzie :  

 

SKUTECZNOŚĆ – DOŚWIADCZENIE - PROFESJONALIZM  partnerów posiadających 

odpowiednio wyposażone placówki w sprzęt oraz kadrę.  

 

Najważniejsza jest profilaktyka.  

 

    We współczesnej  medycynie znaczny nacisk kładzie się na profilaktykę. Chodzi  jednak nie tylko          

o  zapobieganie  różnym  chorobom  (profilaktyka pierwszorzędowa), ale i o zapobieganie rozwojowi 

niekorzystnych  i trudnych do  leczenia w przyszłości  objawów  tych chorób  i   różnych 

nieprawidłowości (profilaktyka drugorzędowa).  

 

     Profilaktyka dla Seniorów nagłośniona wielokrotnie przez lekarzy geriatrów oraz stowarzyszenia 

pozarządowe w tym również Uniwersytety Trzeciego Wieku (UTW) ciągle jest mało doceniana, a wręcz 

hamowana przez NFZ m.in. przez ograniczenia wiekowe badań przesiewowych. Seniorzy walczą od 

kilku lat o odpowiednie uregulowania prawne O PROFILAKTYKĘ  BEZ  OGRANICZENIA  WIEKU.  

Fundacja „SeniorPlus” włącza się ze swoimi aktywami w działalność seniorów w tym tak ważnym dla 

całego społeczeństwa temacie.  
 



         
 

Rozwiązanie systemowe jako problem. 

Problem tkwi m.in. w tym, że w Polsce nie wypracowano dotychczas żadnego rozwiązania systemowego, 

zapewniającego powszechną, ciągłą i właściwą opiekę wszystkim potrzebującym jej obywatelom.  

 

Wiadomo nam, że  na dolegliwości mięśniowo - szkieletowe cierpi aż 9 milionów Polaków, spośród 

których za kilka lat około 40 proc. nie będzie zdolnych do pracy. Tylko w 2006 -2007 roku 40%  proc. 

orzeczeń  o rencie inwalidzkiej wydano właśnie z powodu chorób mięśniowo  szkieletowych.  Ból 

kręgosłupa , w szczególności odcinka lędźwiowego, uznano za schorzenie cywilizacyjne. Osoby 

zaangażowane w Fundacje „SeniorPlus” to osoby, które przez ostatnie 10-cio lecia wniosły wielki 

wkład w to by znaleźć skuteczne urządzenia, metody zapobiegające tym zjawiskom.  

Program zrealizowany w latach 2004 - 2007 

 

 

    

                                                                                        

       Jawi się zatem potrzeba wypracowania takiego rozwiązania systemowego, w ramach którego będą 

zapewnione odpowiednie warunki dla szeroko pojętej profilaktyki opartej  na zajęciach edukacyjnych. 

Fundacja „SeniorPlus” podejmuje takie wyzwanie zapraszając innych do partnerstwa, projekt  wymaga 

wspierania innych inicjatyw lokalnych, realizowanych na terenie miasta, gminy. Uważamy, że działania 

realizowane lokalnie w ramach promocji  zdrowia mogą być spójne z tym co  głosi autor i pomysłodawca  

„Akademii Zdrowych Pleców” i mogą również skutecznie stanowić wsparcie szkolnego procesu 

wychowania zdrowotnego w myśl WHO Światowej Organizacji Zdrowia. Mowa tu o zagrożeniach 

związanych z wadami postawy dzieci ! Skala tego zjawiska niepokoi nas tak bardzo, że decydujemy się 

na to by podpowiedzieć praktycznie władzom odpowiedzialnym za to co należałoby zrobić by 

zmniejszyć skalę zagrożenia. 



       Fundacja SeniorPlus włączając się w realizację nakreślonego programu zamierza wykorzystać 

wieloletnie doświadczenia i zaprosić  do realizacji tak zacnego projektu partnerów lokalnych, organizacje 

działające na rzecz dzieci, młodzieży, seniorów.  Zakładamy, że realizacja przedstawionego programu 

przyczyni się do podniesienia poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie promocji zdrowia, a w 

szczególności osób zagrożonych zdrowotnie –   z różnych przyczyn: wrodzonych, nabytych i 

społecznych. Najważniejsze w tym wszystkim jest to, że mamy w swoich szeregach specjalistów, ludzi 

znających się na tym jak również placówki, które skorzystały z naszej pomocy i dziś skutecznie umieją 

temu skutecznie zapobiec.          

                                

 

 

 

Rada Programowa „Akademia Zdrowych Pleców” 

powołana przez Dyrektora Generalnego Promocji Rehabilitacji Polskiej w roku 2005 
 

 

RADA KONSULTANTÓW 

Ryszard Bujak  - Dyrektor Generalny Promocji Rehabilitacji Polskie j                                                                                                               

 prof. dr hab. n. o kult. fiz. Jacek Wilczyński Przewodniczący                      - UJK  Kielce  

 prof. dr hab. Tadeusz Kasperczyk   Wiceprzewodniczący Rady                  - Kraków  

 prof. dr hab.n.med. Jan Szczegielniak                                                             - Opole 

 prof. nadzw. dr hab. Krystyna Górniak                                                          - B. Podlaska  

 prof. nadzw. dr hab. Dariusz Mucha                                                               - N. Targ 

 dr n. K. F. Tomasz Szurmik                                                                              - Bielsko Biała 

 dr n. K F  Dariusz Milko                                                                                   - Jelenia Góra 

 dr n.K.F. Józef    Węglarz,                                                                                - Tarnów  

 dr n. med. Grzegorz Gałuszka                                                                          - Kielce  

 dr n. med. Grzegorz Mańko                                                                              - Kraków  

 dr n. K. F. Marzena Wiernicka                                                                        - Poznań  

 dr n. K. F. Andrzej Szczygieł                                                                            - Kraków  

 dr Wiesław Wojtanowski                                                                                   -Tarnów  

 

 



 

 

 

RADA DIAGNOSTYCZNA 

 Prof. Jerzy Przybylski                                                                                        Wrocław 

 Dr Karol Bibrowicz                                                                                            Wrocław  

 dr Jan Rybak                                                                                                       Poznań  

 dr Renata Żabecka                                                                                              Nowy Sącz  

 dr Waldemar Mieszała                                                                                       Oleśnica 

 dr Mirosław Mrozkowiak                                                                                  Olsztyn 

 mgr Jerzy Miśkiewicz                                                                                         Starachowice 
                                                                      

 

              

 

                                                               

                                                             Patronat Samorządowy: 



 

                                                       Fundacja  „SeniorPlus”                                                                                                                                  
                          

 

 



                    Skład Rady Konsultantów Fundacji „SeniorPlus” 2014 r. 

 

Ryszard Bujak Koordynator Rady                  - Prezes Zarządu Fundacji 

1. Dr Grażyna Kołomyjska                                  - Przewodnicząca Rady  

2. Prof. dr hab. n. med. Andrzej Zięba                 - Wiceprzewodniczący Rady 

3. Prof. dr hab. Tadeusz Kasperczyk                    - Prorektor Krakowskiej WSPZ 

4. Prof. ndzw. dr hab. Dariusz Mucha                  - Zakład Odnowy Biologicznej i Korekcji Wad Postawy   

5. dr Jarosław Jawny                                             - Wrocławskie Centrum Terapii Kręgosłupa 

6. dr Adrian Kużdżał                                             - Fizjoterapia – rehabilitacja. medyczna Ars-Medica 

7. dr inż. Anna Przybyłek-Boraczyńska               - Ekonomia i organizacja  przedsiębiorstw                                           

8. dr Aleksander Bator                                          - Fizjoterapia - rehabilitacja Physio-Clinic                     

9. dr n. med. Janusz Chechelski                            - Internista, fizjoterapia Kudowa Zdrój                                         

10.mgr Przemysław Sekuła                                   - Kinessia  Osteopatia - Rehabilitacja                                                            

11.mgr inż. Paulina Kostrz                                    - Fundator Fundacji SeniorPlus                                          

12.mgr Marek Łach                                               - Grota Solno – Jodowa Galos  

13.mgr Grażyna Łopatka                                       - Specjalista rehabilitacji leczniczej                                                       

1. Rada Konsultantów Fundacji „SeniorPlus” zwana dalej Radą Konsultantów działa na  podstawie 

Uchwały podjętej przez Fundatorów.  

 

W    2014 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Konsultantów Fundacji w Grocie Solno - Jodowej  

Galos w Krakowie przy ul.  Wielickiej 91 na , którym to wybrano  Przewodniczącego                                            

i Wiceprzewodniczącego Rady Konsultantów Fundacji „ SeniorPlus ”.  

 

a) Przewodniczącym Rady Konsultantów została wybrana jednogłośnie Pani dr Grażyna Kołomyjska  

b) wiceprzewodniczącym Rady Konsultantów został wybrany Pan prof. hab. n. med. Andrzej Zięba  

c) wiceprzewodniczący ds. nauki prof. dr hab. Tadeusz Kasperczyk  

d) konsultant  dr inż. Anna Przybyłek – Boraczyńska Ambasador Głosu Seniora  

 

 



 

 

 

Od lewej: Partner projektu Grota Solno-Jodowa mgr Marek Łach;  

Redaktor Naczelny Głosu Seniora mgr Łukasz Salwarowski;  Prezes Fundacji Ryszard Bujak 

 

        

 

 

 

 

 



 

       
 

W ramach działań zdrowotnych wdrażamy programu Senior ”zdrowe przyszłe pokolenie” 
Problem tkwi m.in. w tym, że w Polsce nie wypracowano dotychczas żadnego rozwiązania systemowego , 
zapewniającego powszechną ,ciągłą i właściwą opiekę medyczną wszystkim potrzebującym jej obywatelom.     
Jawi się zatem potrzeba wypracowania takiego rozwiązania systemowego, w ramach którego będą zapewnione 
odpowiednie warunki  szybkiego dostępu do lekarzy – specjalistów. Od roku 2014 Fundacja włącza się w rozwój 
programu Ogólnopolskiej Karty Seniora na terenie woj. Podkarpackiego, Świętokrzyskiego, Śląskiego, 
Mazowieckiego, Zachodniopomorskiego, Opolskiego, Dolnośląskiego, Małopolskiego.   

 

     
 

 

        Fundacja „SeniorPlus”  będzie również realizowała program nakreślony w roku 2004 przez 

Dyrektora Generalnego Promocji Rehabilitacji Polskiej pt: „Akademia Zdrowych Pleców” „Szkoły 

Zdrowych Pleców” gdyż w aktualnie obowiązującym systemie zauważa się następujące problemy: 


·   brak stałego monitorowania ucznia ze stwierdzonym zaburzeniem w postawie ciała pod względem 

podejmowania działań interwencyjnych i ich efektywności, 

·   brak obiektywnych metod oceny postawy ciała, 

·   brak archiwizacji wyników z badań przesiewowych, dających możliwość monitorowania zmian 

postawy w okresie kilku lat, 

·   zaburzenia w przekazywaniu informacji między pielęgniarką a lekarzem, 

·   małe przywiązywanie wagi przez lekarzy POZ do wyników testów przesiewowych, 

·   powierzchowność przeprowadzania badań profilaktycznych i mała ich efektywność, 

·   niski stopień realizacji profilaktycznych badań lekarskich u uczniów, 

·   brak jasno określonych kryteriów kwalifikacji dzieci i młodzieży z niewielkimi zaburzeniami w 

postawie ciała do objęcia opieką w grupach interwencyjnych, w tym specjalistyczną opieką 

fizjoterapeuty, 

·   niewystarczająca informacja o dostępności lekarza specjalisty dla dzieci ze stwierdzoną wada postawy 

ciała w poradniach wad postawy, ortopedycznych i chirurgicznych, 

·   niewystarczająca współpraca między dyrekcją i pracownikami szkoły a pielęgniarką medycyny 

szkolnej (niedocenianie roli pielęgniarki), 

·   niedostrzeganie przez dyrekcję szkoły potrzeby tworzenia warunków sprzyjających 

prawidłowej postawie ciała uczniów, 

·   niedostrzeganie przez organ założycielski konieczności wsparcia szkoły, w tym także finansowego, w 

organizowaniu działań interwencyjnych dla potrzebujących uczniów, 

·   niska świadomość rodziców w zakresie powszechności występowania wad postawy ciała u dzieci i 

młodzieży oraz małe zaangażowanie w podejmowanie działań sprzyjających prawidłowej postawie ciała 

dziecka. 

 

Oczekiwane rezultaty programu i sposób ich pomiaru 



 

1. Dotarcie z edukacją zdrowotną realizowaną w ramach programu do dużej liczby osób 
starszych, dzieci, młodzieży. 

2. Stworzenie warunków do objęcia dużej liczby dorosłych jaki i dzieci uczestniczących w terapii 
oraz zajęciach połączonych z programem edukacyjnym.  

3. Spopularyzowanie i udostępnienie szerokim rzeszom właściwej informacji na tematy jak 
radzić sobie ze stresem , jak skutecznie zapobiegać powstawaniu chorób cywilizacyjnych, 
chorób narządu ruchu, jak stosować skuteczną profilaktykę , jak leczyć te schorzenia. 

4. Stworzenie systemu sieci  współpracujących organizacji ,placówek partnerskich tworząc tym 
samym możliwość propagowania  społeczeństwu programu prozdrowotnego oraz zdrowego 
starzenia się tak znaczącego dla pokoleń. 

5. Stworzenia  absolwentom  fizjoterapii warunków, możliwości prowadzenia samodzielnej 
placówki pod patronatem i wsparciem Fundacji „SeniorPlus”.     

 WIEDZA -  

                       SKUTECZNOŚĆ - 

                                                          DOSWIADCZENIE 

  

             



 

 



 

 

 



 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 
 



 

 

 

 
 

 



 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 



   
 

     Starość jest nieunikniona, o tym wiemy wszyscy, choć nie wszyscy sobie to uświadamiamy. Nie 

musi ona oznaczać bierności, choroby, samotności, wręcz przeciwnie, dzięki wydłużaniu się ludzkiego 

życia i stałej poprawie jego jakości, w tym także stanu zdrowia, może być to czas aktywnej realizacji 

własnych pasji i marzeń. Czy to w ramach aktywności zawodowej czy społecznej. Aktywna starość jest 

wciąż jeszcze czymś nowym w polskich warunkach.  

 

 

     Nadal jako społeczeństwo ulegamy stereotypom osoby starszej: schorowanej, samotnej, nieaktywnej, 

podtrzymywanym niestety przez media. To się powoli zmienia, przede wszystkim dzięki przykładom 

osób starszych, które aktywnie uczestniczą w życiu społecznym, gospodarczym czy politycznym. Dużą 

rolę w tym zakresie odgrywają organizacje pozarządowe, które stanowią dobrą formę dla realizacji 

aktywności osób starszych.  

 

 

     Granice starości są umowne, można powiedzieć, że to kwestia indywidualna. Na użytek tego 

programu przyjęto, że osoba starsza to osoba powyżej 60. roku życia. W Polsce osoby te najczęściej są 

nieaktywne zawodowo i utrzymują się z emerytury lub renty. Średni wiek przejścia na emeryturę w 

Polsce to 60 lat,  a to oznacza, że przeciętny Polak ma przed sobą jeszcze 15 lat życia, które warto 

spędzić aktywnie. 

 

 

W ramach partnerstwa rozwijamy dział innowacyjnej opieki na miarę XXI w. spełniającego najwyższe 

standardy dzięki wykwalifikowanemu personelu jak również zastosowaniu 

najnowszych rozwiązań, które pomagają w Tele-opiece, rehabilitacji psychofizycznej pacjentów po: 

COVID-19, zawale, udarze, depresji czy lęku. 
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