
"OCENA POTRZEB W ZAKRESIE WSPARCIA 
DLA SENIORÓW W POLSCE"

RAPORT Z BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ - EDYCJA II

OFERTA WSPÓŁPRACY: RAZEM MOŻEMY ZROBIĆ WIELE DOBREGO!



SeniorApp to innowacyjna  platforma dostępna
w formie aplikacji mobilnej i strony internetowej,
stworzona dla osób poszukujących pomocy        
w sprawach życia codziennego. 

Umożliwia znalezienie opieki i pomocy w swoim
sąsiedztwie w łatwy, szybki i bezpieczny sposób. 

Jednocześnie, pozwala osobom chcącym
wspierać innych na zaoferowanie swojej pomocy
i daje szansę na dodatkowy dochód.

KIM JESTEŚMY?
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NASZE OSIĄGNIĘCIA
Działamy od 8.03.2021 roku. Obecnie zarejestrowanych
jest ponad 26 tysięcy użytkowników.

Ponad 2000 nowych użytkowników przybywa z każdym
kolejnym miesiącem działania!

Na ten moment oferta obejmuje ponad 50 usług                 
w ponad 100 różnych wariantach, a ich liczba stale rośnie.

Stan na dzień 1.07.2022.

Jesteśmy Laureatami XII edycji konkursu
„Mam pomysł na startup” Urzędu Miasta
Łodzi oraz I edycji programu "Kuźnia
Pomysłów” Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Łódzkiego

Jako jedyna polska firma uczestniczymy
w europejskim programie "I CARE SMART"
koordynowanym przez Uniwersytet
Medyczny w Łodzi

Zostaliśmy włączeni do grona            
 "50 kreatywnych w biznesie" według 
 rankingu BRIEF

Należymy do grupy "Startupów
Pozytywnego Wpływu" wybranych przez
Kozminski.Hub



CO JEST DLA NAS WAŻNE?

SeniorApp jako organizacja społecznie odpowiedzialna tworzy
programy mające na celu przełamywanie barier w dostępie do
technologii dla osób wykluczonych, aby umożliwić im sprawne
poruszanie się w świecie cyfrowym. 

Zespół SeniorApp organizuje konsultacje i szkolenia z obsługi
urządzeń mobilnych i bezpieczeństwa w sieci. Tworzymy
społeczność ludzi, którzy dzielą się swoim czasem i umiejętnościami
pomagając innym. 

Stale rozwijamy i dostosowujemy aplikację do aktualnej sytuacji
oraz pojawiających się potrzeb osób, które wymagają wsparcia       
i opieki.
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ponad 700 ankietowanych
wypowiedzi 14 ekspertów
patronat rektorów 2 uczelni
partnerstwo 22 instytucji i mediów
senioralnych!
kolportaż 150 egzemplarzy w formie
drukowanej (Rady Seniorów, Urzędy Miast,
Instytucje Senioralne)
ponad 2 tysiące pobrań wersji PDF dostępnej
bezpłatnie na stronie: seniorapp.pl/raport2021 

Pierwsza edycja raportu w liczbach:
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Publikacja wspomniana w mediach ogólnopolskich
w okresie 15.12.2021 (premiera) do 1.07.2022: 
ponad 100 razy (artykuły, wywiady, materiały wideo)
   

Poziom dotarcia informacji: 
ponad 80 tysięcy unikalnych kontaktów
   

Zasięg potencjalnych wyświetleń komunikatów: 
ponad 27 mln odbiorców (prasa, tv, radio, internet)
(dane pochodzą z monitoringu mediów 
PRESS-SERVICE Monitoring Mediów Sp. z o.o.)

Dotarcie postów dot. Raportu w kanałach social
media SeniorApp: 
ponad 13 tysięcy wyświetleń
(dane własne)



Przez ostatnie 10 lat liczba Seniorów w Polsce             
 wzrosła o 30%!

Główny Urząd Statystyczny podał wyniki spisu
powszechnego. Tak, jak wskazywały prognozy: ubywa
dzieci, jak również osób w wieku produkcyjnym.            
 Jedynie grupa Seniorów rośnie - obecnie jest o 2 miliony
większa niż 10 lat temu!

Celem głównym raportu jest wyznaczenie głównych
obszarów niespełnionych oczekiwań starszych i próba
znalezienia odpowiedzi na ich potrzeby, jak również
przygotowanie społeczeństwa do “starzenia się” i edukacja
prosenioralna, rozpoczęta już w wieku młodzieńczym.

RAPORT SENIORAPP 2021: "OCENA POTRZEB W ZAKRESIE
WSPARCIA DLA SENIORÓW W POLSCE"



zjawisko wykluczenia technologicznego; 
pogarszanie stanu zdrowia fizycznego, jak
i psychicznego;
obniżenie poziomu aktywności                    
i samodzielności wśród osób starszych.

osłabienie relacji międzyludzkich
obniżenie wrażliwości społecznej, empatii
i zanik postaw altruistycznych.

Ubiegłoroczna, pierwsza edycja Raportu
powstała na podstawie wyników badania
opinii społecznej prowadzonych                   
 w konsultacji z ekspertami z organizacji               
o działalności proseniorskiej. 
Obserwacje wyników wskazują na:

Zaś w głównej mierze: 
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znalezienie przyczyn braku potrzebnego
wsparcia dla osób starszych;
wyznaczenie działań sprzyjających
minimalizacji poczucia wykluczenia;
naświetlenie problemu niewystarczającej
opieki dla Seniorów;
uwrażliwienie społeczeństwa na potrzeby
innych;
aktywizację osób chętnych do niesienia
pomocy;

Analiza badania opinii społecznej
umożliwia:
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Patronami honorowymi ubiegłorocznej edycji raportu byli Rektorzy dwóch łódzkich uczelni.
Współwydawcą został Instytut Polityki Senioralnej: Senior.Hub
W gronie ekspertów znalazło się 14 specjalistów z kilkunastu instytucji prosenioralnych.
Opiekunem merytorycznym został Pełnomocnik Kanclerza UMed w Łodzi ds. gospodarki senioralnej.



EKSPERCI RAPORTU 2021:



PATRONI RAPORTU 2021:



ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!
Zachęcamy do włączenia się w działania

dotyczące publikacji raportu SeniorApp 2022

RAPORT SENIORAPP 2022: "OCENA POTRZEB W ZAKRESIE
WSPARCIA DLA SENIORÓW W POLSCE"
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Planujemy publikację kolejnej edycji raportu:
w oparciu o aktualną sytuację seniorów w Polsce, ich potrzeby       
i możliwości spełnienia oczekiwań.
     

Zamierzamy powiększyć bazę respondentów i obszar dotarcia
informacji dotyczących raportu.
   

Planowana data premiery: 
listopad 2022
   

Planowane działania medialne: 
konferencja z eksperckim panelem dyskusyjnym z udziałem
mediów, relacja wideo z konferencji, noty prowe, komunikaty
prasowe rozsyłane do mediów oraz instytucji senioralnych,
mailing do ośrodków senioralnych na terenie Polski, posty
promowane w kanałach social media SeniorApp i partnerów.



ZAKRES PROPONOWANEJ WSPÓŁPRACY
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Zachęcamy do skorzystania z wybranego
pakietu partnerskiego raportu SeniorApp 2022



 Pakiet Wspólwydawca Pakiet Opiekun Pakiet Eskpert Pakiet Partner

Egzemplarz Raportu     

Logotyp na okładce     

Logotyp w Raporcie     

Cała strona o organizacji     

Komentarz ekspercki     

Wystąpienie podczas
konferencji     

Stanowisko podczas
konferencji     

Materiały promocyjne w
pakietach konferencyjnych     

Komentarz podsumowujący     

Bio w Raporcie     

Informacja o organizacji     

Cytowanie komentarzy w
mediach     

Informacje o partnerstwie w
mediach     
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publikacja Państwa logotypu na okładce raportu; 
umieszczenie Państwa logotypu w dziale “Współwydawcy” Raportu; 
strona raportu poświęcona prezentacji Państwa organizacji; 
informacja o współudziale wydawniczym w materiałach medialnych
(artykuły, wywiady), notach prasowych oraz mediach społecznościowych;
możliwość udzielenia komentarza eksperckiego do raportu; 

uczestnictwo w konferencji połączonej z premierą raportu; 
wystąpienie jako prelegenta podczas konferencji; 
rozstawienie rollupu/stoiska Państwa organizacji podczas konferencji;
dołączenie Państwa materiałów promocyjnych do pakietów konferencyjnych;

udział w charakterze Gościa - Eksperta w odcinku webinaru z cyklu “Już wiem” 
promocja reprezentowanej przez Państwa organizacji na łamach naszego
bloga (udostępniane także kanałami social media)

PAKIET WSPÓŁWYDAWCA
współpraca przy wydaniu publikacji 

      

     

WARTOŚĆ PAKIETU: 6000 ZŁ 
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WARTOŚĆ PAKIETU: 2000 ZŁ 

umieszczenie Państwa logotypu na w dziale “Partnerzy” Raportu;
publikacja informacji o Państwa organizacji w dziale “Partnerzy”
Raportu;
informacja o partnerstwie w wybranych materiałach medialnych
(artykuły, wywiady), notach prowych oraz mediach społecznościowych

uczestnictwo w konferencji połączonej z premierą raportu; 
rozstawienie rollupu/stoiska Państwa organizacji podczas konferencji;
dołączenie Państwa materiałów promocyjnych do pakietów
konferencyjnych;

promocja reprezentowanej przez Państwa organizacji na łamach
naszego bloga (udostępniane także kanałami social media)

PAKIET PARTNER
współfinansowanie publikacji raportu lub konferencji
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umieszczenie Państwa logotypu na w dziale “Patroni Medialni” Raportu;
informacja o patronacie medialnym w wybranych materiałach medialnych
(artykuły, wywiady), notach prowych oraz mediach społecznościowych;
uczestnictwo w konferencji połączonej z premierą raportu; 
rozstawienie rollupu/stoiska Państwa organizacji podczas konferencji;
dołączenie Państwa materiałów promocyjnych do pakietów konferencyjnych;

informacji na Państwa stronie i/lub kanałach social mediów, że objęli
Państwo raport patronatem; 
udostępniania informacji związanych z wydaniem raportu i konferencją
prasową: not prasowych, zapowiedzi konferencji, etc. na Państwa stronie i/lub
kanałach social media; 
publikacji informacji o naszej działalności na Państwa stronie i/lub kanałach
social media.

PATRONAT MEDIALNY
objęcie raportu/konferencji patronatem medialnym
   

Z naszej strony oferujemy:

   

Z Państwa strony oczekujemy:



ZAKRES PROPONOWANEJ WSPÓŁPRACY
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Zachęcamy do skorzystania z wybranego
pakietu eksperckiego raportu SeniorApp 2022
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publikacja komentarza podsumowującego wnioski płynące z analizy
raportu, pomoc redakcyjna w przygotowaniu komentarza;
publikacja komentarza dotyczącego wybranych zagadnień na łamach
raportu, pomoc redakcyjna w przygotowaniu komentarza;
zamieszczenie bio Opiekuna Merytorycznego na łamach raportu; 
publikacja informacji o Państwa organizacji w dziale “Opieka
Merytoryczna” Raportu; 
cytowanie komentarzy w wybranych materiałach medialnych (artykuły,
wywiady), notach prowych oraz mediach społecznościowych;
możliwość wykorzystania przez Panią/Pana opracowanych treści do
własnych publikacji; 
uczestnictwo w konferencji połączonej z premierą raportu;
wystąpienie jako prelegenta podczas konferencji; 
udział w charakterze Gościa - Eksperta w jednym z webinarów z cyklu
“Już wiem”
promocja Pani/Pana sylwetki oraz reprezentowanej przez Panią/Pana
organizacji na łamach naszego bloga (udostępniane kanałami sm); 

PAKIET OPIEKUN MERYTORYCZNY
objęcie raportu opieką merytoryczną 
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publikacja komentarza eksperckiego dotyczącego wybranych
zagadnień na łamach raportu, pomoc redakcyjna w przygotowaniu
komentarza;
zamieszczenie bio Eksperta na łamach opublikowanego raportu,
cytowanie komentarza eksperckiego w wybranych materiałach
medialnych (artykuły, wywiady), notach prowych oraz mediach
społecznościowych;
możliwość wykorzystania przez Panią/Pana opracowanych treści do
własnych publikacji; 
uczestnictwo w konferencji połączonej z premierą raportu; 
wystąpienie jako prelegenta podczas konferencji; 
udział w charakterze Gościa - Eksperta w jednym z webinarów z cyklu
“Już wiem” 
promocja Pani/Pana sylwetki oraz reprezentowanej przez Panią/Pana
organizacji na łamach naszego bloga (udostępniane kanałami sm); 

PAKIET EKSPERT
udzielenie komentarza eksperckiego do raportu



ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

Razem możemy zrobić wiele dobrego!



Zapraszamy do kontaktu!

Martyna Głąb
+ 48 604 747 912

m.glab@seniorapp.pl

Dział Marketingu i PR
marketing@seniorapp.pl

Karolina Ozga
+48 604 747 906

k.ozga@seniorapp.pl

mailto:t.furmanczyk@seniorapp.pl
mailto:a.czekajewski@seniorapp.pl


Fundacja SeniorApp
ul. Narutowicza 57/2 

Łódź 90-130
KRS 0000953675 
NIP 7252316628 

REGON 521257796

SeniorApp Sp. z o.o.
ul. Narutowicza 57/2

Łódź 90-130
KRS 0000871282
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REGON 387591952


