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7 dni 

136  

wydarzeń 

10 tysięcy 

uczestników 
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LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LIGULA 

 Organizowany jest co roku na przełomie września   

i października z okazji Międzynarodowego Dnia 

Osób Starszych (1 października), 

 To szczególny moment mobilizacji i działania 

różnego typu podmiotów z sektora publicznego, 

prywatnego i pozarządowego na rzecz 

warszawskich seniorów.

 W czasie Warszawskiego Tygodnia 

Seniora przez cały tydzień organizowane 

są różnego rodzaju wydarzenia i atrakcje 

dla seniorów – m.in. warsztaty, spotkania, 

wycieczki, wystawy itp. poświęcone m.in. 

kulturze, turystyce, zdrowiu, nowym 

technologiom w kilkudziesięciu miejscach 

na terenie Warszawy.  

 

 Niektórzy organizatorzy np. kina i teatry 

na czas trwania Warszawskiego Tygodnia 

Seniora przygotowują specjalną ofertę dla 

seniorów w postaci zniżek bądź 

bezpłatnych biletów.  

 Co warto podkreślić organizatorzy 

poszczególnych wydarzeń wszelkie koszty 

związane z ich organizacją pokrywają        

z własnych środków. 

 Urząd m.st. Warszawy pełni funkcję 

koordynatora akcji i zajmuje się promocją 

wszystkich wydarzeń.  

 

 

 

CELE WARSZAWSKIEGO TYGODNIA SENIORA: 
1. promocja Warszawy jako miasta przyjaznego seniorom, otwartego na ich 

potrzeby, z bardzo bogatą ofertą skierowaną do osób starszych, 

2. zwiększenie wiedzy seniorów na temat oferty różnego typu podmiotów 
skierowanej do osób w wieku 60+, 

3. pokazanie pozytywnego wizerunku warszawskiego seniora jako aktywnego, 
rozwijającego swoje pasje i zainteresowania, korzystającego z nowych 
technologii, chcącego wciąż uczyć się i rozwijać. 

 

WARSZAWSKI TYDZIEŃ SENIORA 2016 26.09.2016 - 2.10.2016 

Warszawski Tydzień Seniora 
organizowany jest od 2013 roku. 

1. Podstawowe informacje o Warszawskim Tygodniu Seniora 
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Głównym organizatorem Warszawskiego Tygodnia Seniora było Biuro Pomocy i Projektów 

Społecznych Urzędu m.st. Warszawy, a dokładnie Zespół Realizacji Polityki Senioralnej. 

Ponadto w organizację tegorocznej edycji Warszawskiego Tygodnia Seniora zaangażowało się aż 60 

różnego rodzaju instytucji i organizacji, reprezentujących zarówno sektor publiczny, prywatny jak   

i pozarządowy. 

Wśród organizatorów dominowały podmioty 

prywatne (20%), ośrodki sportu i rekreacji 

(15%), biblioteki (15%) oraz muzea (13%). 

5 partnerów bezpłatnie udostępniło swoje 

pomieszczenia organizatorom. 

Do akcji włączały się również nieoficjalnie              

i spontanicznie  inne podmioty np. Gold Taxi        

z okazji Warszawskiego Tygodnia Seniora 

oferowało zniżkę 10% dla osób starszych na 

swoje usługi na hasło: „Tydzień Seniora”1. 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 https://www.facebook.com/GOLDTAXI19688/?fref=ts  
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2. Organizatorzy 

 

61 organizatorów 
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Podczas 7 dni, tj. w okresie między 26 września 2016 roku a 2 października 2016 roku, w ramach 

Warszawskiego Tygodnia Seniora zorganizowano aż 136 różnego rodzaju wydarzeń dla 

seniorów.  

Wśród organizowanych wydarzeń dominowały przede wszystkim  zajęcia                                 

sportowe (m.in. aqua aerobic, pływanie za 1 zł, gimnastyka, nordic walking),                                                   

o tematyce kulturalnej (m.in. zwiedzanie wystaw i wycieczki z przewodnikiem,                                   

wykłady o sztuce, warsztaty z wnukami) oraz zajęcia komputerowe (m.in. indywidualne konsultacje, 

warsztaty z e-turystyki, e-bankowości, portali społecznościowych).        

 

                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Wydarzenia 
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Zdecydowana większość 
wydarzeń miała bezpłatny 
charakter (79%). 
 
Udział w pozostałych 
wydarzeniach (21%) wiązał 
się z jakąś formą 
odpłatności. Organizatorzy 
przygotowali dla seniorów z 
okazji Warszawskiego 
Tygodnia Seniora specjalne 
zniżki i rabaty. Osoby 
starsze np. mogły popływać 
za symboliczną złotówkę czy 
kupić taniej bilet do kina lub 
teatru. 
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Wydarzenia organizowane w ramach Warszawskiego Tygodnia Seniora były realizowane w 17 z 18 

dzielnic Warszawy (z wyjątkiem Rembertowa). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 dni 

pełnych  

atrakcji 
 

 

Najwięcej wydarzeń odbyło się:            

 

- w Śródmieściu (49), 

- na Bielanach (18), 

- na Pradze Północ (15). 
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4. Uczestnicy 

 

 W całym Warszawskim Tygodniu Seniora uczestniczyło kilkanaście tysięcy osób. 
Szacujemy, że łącznie mogło w nim wziąć udział nawet 10 000 osób. 
 

 Najwięcej osób wzięło udział w pikniku rodzinnym w Ogrodzie Saskim 
organizowanym przez Stowarzyszenie mali bracia Ubogich, stanowiącym wielki finał 
Warszawskiego Tygodnia Seniora – ok. 3 500 osób. 
 

 Kino Atlantic w ciągu całego Warszawskiego Tygodnia Seniora sprzedało ponad 

2 000 zniżkowych biletów. 

Warszawski Tydzień Seniora nie 

tylko dla seniorów… 

Część wydarzeń była dedykowana 

osobom w wieku 50+, 55+ lub 60+, 

zaś niektóre miały 

międzypokoleniowy charakter            

i mogły w nich uczestniczyć 

wszystkie zainteresowane osoby 

bez względu na wiek.  

 

 
Międzypokoleniowy charakter miały zajęcia dla 
dziadków z wnukami w Muzeum Narodowym. 

„Jeszcze nigdy nie odnotowaliśmy tak 

wysokiej frekwencji wśród seniorów na 

wydarzeniu organizowanym w naszym 

Muzeum”  

Muzeum Fryderyka Chopina 
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  „Na naszej potańcówce było tyle osób,                                                                

że seniorzy tańczyli nawet na korytarzu, bo 

się nie mieścili…” 

                                                   Ośrodek Wsparcia dla Seniorów nr 2 

 

   

 

 

 

 

 

Teatr Polski im. im. Arnolda Szyfmana  

 

 

 

 

 

 

10 tysięcy 

uczestników 

Międzypokoleniowy 

charakter 

 
Seniorzy bardzo aktywnie korzystali z oferty 
Warszawskiego Tygodnia Seniora. Zaskakiwali 
organizatorów przychodząc bez zapisów, przez co 
grupy były niekiedy prawie dwukrotnie większe niż 
zakładano (np. w Pałacu Kultury i Nauki) lub tworzono 
dodatkowe grupy (np. w Muzeum Pałacu Króla Jana 
III w Wilanowie). 
 
 
 

„Już pierwszego dnia godzinę 

przed uruchomieniem kas 

seniorzy stali w kolejce". 
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 Kampania promocyjna Warszawskiego Tygodnia Seniora                                                                  
(WTS) rozpoczęła się 1 września 2016. 

 Była prowadzona we współpracy z Biurem Marketingu                                                                   
Urzędu m.st. Warszawy. 

 Patronat honorowy nad WTS objęła Warszawska Rada                                                  
Seniorów. 

 Patronat medialny nad WTS objęli: Radio Warszawa                                                                    i 
i ogólnopolski magazyn dla seniorów „Głos Seniora”. 

 Logotyp WTS i broszura z programem WTS zostały                                                                       
nieodpłatnie zaprojektowane przez Fundację AVE. 

 Zdjęcia promujące WTS zostały nieodpłatnie przekazane                                                               i 
i wykonane przez fotografkę Victorię Kolisnyk.   

 Wydrukowano i rozdystrybuowano 200 plakatów. 

 Wydrukowano i rozdystrybuowano 2 000 broszur                                                                                 
z programem WTS (80-str.) 

 Wydruk plakatów i broszur z programem został                                                              
sfinansowany z Rządowego Programu na rzecz                                                               
Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020                                                                            
w ramach projektu „e-Senior – integracja dla edukacji”. 

 15 września 2016 roku w Restauracji AiOLI inspired by                                                                  
MINI odbyło się śniadanie prasowe poświęcone WTS. 

 Wysłano 350 sms-ów do seniorów informujących o WTS. 

 Wysłano 350 e-maili do seniorów informujących o WTS. 

 Poinformowano e-mailowo instytucje i organizacje                                                              
działające w Warszawie na rzecz osób starszych o WTS.  

 O WTS zostały również poinformowane osoby posiadające                                                                      
aplikację mobilną „Warszawa 19115” – (ok.20 tys. pobrań)2 

 Promocja WTS na stoisku BPIPS Urzędu m.st. Warszawy                                                    
podczas imprez: „Warszawa - moja młodość” (10.09.2016r.)                                                                                            
i IV pikniku muranowskim (25.09.16 r.). 

 Przez cały tydzień od 26.09.2016 r. do 2.10.2016 r.                                                           
wyświetlany był w autobusach, tramwajach i SKM spot                                                                   
promujący WTS. 

                                                 
2
 https://warszawa19115.pl/baza-wiedzy/artykul/-/baza-widok/warszawski-tydzien-seniora-2016?categoryId=5701  

5. Działania promocyjne 

 

 
Śniadanie prasowe – 15.09.2016 
 

 
Spot w komunikacji miejskiej 

 

 
Plakat (200 szt.) 

 

 
Broszura z programem  

(2 000 szt.) 

https://warszawa19115.pl/baza-wiedzy/artykul/-/baza-widok/warszawski-tydzien-seniora-2016?categoryId=5701
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 Zamieszczono dwukrotnie informację o WTS w newsletterze urzędniczym (ok.3500 odbiorców). 

 Informacja o WTS pojawiła się na pierwszej stronie Biuletynu Informacyjnego dla warszawskich 
seniorów (nakład 10 000 egz.)3. 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3
 http://senioralna.um.warszawa.pl/sites/senioralna.um.warszawa.pl/files/zapraszamy_nr_4_zlota_kaczka_0.pdf  

PRASA 
Artykuły w prasie ogólnopolskiej i lokalnej: 

- Fakcie, 

- Super Expressie, 

- Głosie Seniora, 

- Naszym Mieście, 

- Metro Cafe, 

- Mieszkańcu. 

-   

 

 

 

 

 

 

 

 Fa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Co najmniej 7 artykułów  

      w  prasie o Warszawskim  

     Tygodniu Seniora          

TELEWIZJA 
Informacje o Warszawskim Tygodniu Seniora:  

- trzykrotnie w „Kurierze Warszawskim” 
w TVP3 WARSZAWA, 

- w telewizji internetowej w programie 
„Dobry wieczór Warszawo” Telewizji 
Warszawa. 

-  

 

 

 

RADIO 
Informacje o Warszawskim Tygodniu Seniora w: 

- Radiu Warszawa (2 audycje, w tym 1 na 
żywo,codzienne zapowiedzi),  

- Radiu Dla Ciebie, 

- Radiu Zet, 

- Radiu TOK.FM, 

- Radiu Plus Warszawa, 

- PR1, 

- PR4. 

-  

 

 

, 

http://senioralna.um.warszawa.pl/sites/senioralna.um.warszawa.pl/files/zapraszamy_nr_4_zlota_kaczka_0.pdf


 

                                                                        10                                                                            

WARSZAWSKI TYDZIEŃ SENIORA 2016 26.09.2016 - 2.10.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykres 1. Rozkład liczby publikacji w czasie - wszystkie media. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Analiza ilościowo-jakościowa na podstawie publikacji z okresu od 13-09-2016 do 04-10-2016 dotyczących Warszawskiego 
Tygodnia Seniora 2016, Instytut Monitorowania Mediów, Biuro Marketingu Urzędu m.st. Warszawy, s.16. 

 

Tabela 1. Liczba publikacji w podziale na media.  

 prasa  internet  radio  social media  suma  

Liczba 6  28  11  67  112  
Źródło: Analiza ilościowo-jakościowa…., s.3. 

 

Tabela 2. Liczba potencjalnych kontaktów w podziale na media [w tys.] - wszystkie media  

 prasa  internet  radio  social media  suma  

Liczba 329,24  68,27  711,00  40,32  1 148,83  

Źródło: Analiza ilościowo-jakościowa…, s.14. 

INTERNET 
- Program WTS został zamieszczony na stronie senioralna.um.warszawa.pl. 
- Informacje o WTS pojawiały się również na stronach internetowych: 

a) miejskich (um.warszawa.pl, kulturalna.warszawa.pl, sportowa.warszawa.pl, 
warszawa19115.pl),  

b) organizatorów, 
c) urzędów dzielnic, 
d) mediów, 
e) poświęconych tematyce senioralnej (np. rynek seniora.pl, zdaniem seniora.pl, 

spokosenior.pl, slowoseniora.pl, cafesenior.pl). 
- Było ponad 67 przekazów o WTS na Facebooku - m.in. na fanpage’ach miejskich 

(Miasto Stołeczne Warszawa, Warszawa Przyjazna Seniorom, Warszawa Rodzinna, 
Warszawa Pozarządowa), organizatorów i innych organizacji (np. Stowarzyszenia 
Kreatywni 50 Plus, Polfa Emerytom, Mobilny punkt informacji dla seniorów) 
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Tabela 3. Rozkład ekwiwalentu reklamowego w czasie - wszystkie media [w tys. zł].  

 
13-09-2016 

19-09-2016  

20-09-2016 

26-09-2016  

27-09-2016 

03-10-2016  

04-10-2016  
suma  

tys. zł  6,58  77,63  22,42  0,00  106,62  

Źródło: Analiza ilościowo-jakościowa…, s.21. 

 

Zdjęcia wykorzystywane do działań i materiałów promocyjnych 

 

 

 

 

Przykładowe materiały promocyjne tworzone przez organizatorów 

 

 

 

 

 

 
Niektórzy 

organizatorzy z 
własnej inicjatywy 
tworzyli materiały 

promocyjne w 
postaci plakatów 

lub ulotek i 
zajmowali się ich 

dystrybucją. 

Zlecono przygotowanie fotorelacji z Warszawskiego 
Tygodnia Seniora – w efekcie uzyskano prawie 900 

zdjęć z wybranych wydarzeń. 
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Opracowała: Małgorzata Nawrot 

Zespół Realizacji Polityki Senioralnej  

 

 

Ekwiwalent 

reklamowy o 

wartości ponad 

106 tys. zł. 
 

Prawie 900 zdjęć z 

Warszawskiego 

Tygodnia Seniora 

„Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim Organizatorom za 

super zorganizowany Tydzień dla Seniorów”.  

 seniorka Ewa Wożniak z dzielnicy Bielany 

 

 

  „W następnym roku 

postaramy się zorganizować 

jeszcze więcej atrakcji dla 

seniorów, wspaniała akcja” 

Ośrodek Wsparcia dla Seniorów nr 2 
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- Warszawski Tydzień Seniora pokazał olbrzymi potencjał drzemiący w wielu instytucjach, 
firmach i organizacjach, których seniorzy nie są główną grupą docelową. 

- Ukazał olbrzymią chęć i gotowość do współpracy i działania na rzecz osób starszych 
różnorodnych podmiotów ze wszystkich trzech sektorów. 

- Zainteresowanie włączeniem się w akcję było znacznie większe niż się spodziewaliśmy, 
szczególnie wśród podmiotów prywatnych (stanowiły one aż 20% organizatorów). 

- W dzielnicach, w których było najmniej wydarzeń lub w ogóle nic się nie działo podczas 
Warszawskiego Tygodnia Seniora (tak było w przypadku Rembertowa), co nas zaskoczyło 
sami seniorzy interweniowali. Zgłaszali swoje niezadowolenie z tego powodu do urzędów 
dzielnicy. Wydziały Spraw Społecznych i Zdrowia kontaktowały się z nami w tej sprawie              
i zapowiedziały chęć współpracy przy przyszłorocznej edycji Warszawskiego Tygodnia 
Seniora. 

- Wszyscy organizatorzy z którymi się kontaktowaliśmy okazali zainteresowanie udziałem           
w Warszawskim Tygodniu Seniora również w przyszłym roku oraz innymi tego typu 
inicjatywami organizowanymi przez BPiPS. 

 

 

 

 

 

 

 

- Duża liczba przekazów medialnych dotycząca Warszawskiego Tygodnia Seniora świadczy       
o sporym zainteresowaniu mediów całą akcją. Dziennikarze zaczęli sami się do nas zgłaszać, 
a niektórzy nawet proponować długoterminową współpracę. 

- Podczas Warszawskiego Tygodnia Seniora udało nam się wypracować dobry kontakt               
z mediami. 

- Zaobserwowaliśmy również sporą mobilizację wśród samych seniorów i chęć do jak 
najefektywniejszego wykorzystania oferty Warszawskiego Tygodnia Seniora. Niektóre osoby 
codziennie przez cały tydzień uczestniczyły w innych wydarzeniach. 

- Szczególnym zainteresowaniem wśród seniorów cieszyły się: potańcówki, speed dating 
(„szybkie randki”), możliwość zakupu tańszych biletów do kina lub do teatru, zajęcia sportowe, 
wycieczki i zwiedzanie muzeów z przewodnikiem. Warto w przyszłym roku rozwinąć ofertę 
Warszawskiego Tygodnia Seniora w tym zakresie. 

- Niektórzy z organizatorów pomimo zakończenia Warszawskiego Tygodnia Seniora postanowili 
wprowadzić do swojej stałej oferty specjalne zniżki lub działania na rzecz seniorów lub 
rozszerzyć istniejącą np. Restuaracja AiOLI inspired by MINI, Empik School. 

6. Wnioski i plany na przyszłość 

 

„Bardzo się cieszę, że mogliśmy się przyłączyć 
do realizowanej przez  Urząd Miasta 
inicjatywy, z przyjemnością będziemy 
współpracować z Państwem w przyszłości”. 

 
Muzeum Fryderyka Chopina 
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Rekomendacje i plany na przyszłoroczną edycję Warszawskiego Tygodnia Seniora: 

 Zwiększenie liczby wydarzeń do minimum 150, rozwój oferty w szczególności w obszarach 
cieszących się największą popularnością wśród seniorów. 

 Zwiększenie liczby organizatorów do minimum 75. 

 Zaproszenie do współpracy przy organizacji Warszawskiego Tygodnia Seniora Wydziałów 
Spraw Społecznych i Zdrowia wszystkich dzielnic. 

 Zwiększenie liczby partnerów medialnych i patronatów honorowych. 

 Rozpoczęcie naboru organizatorów już w połowie maja, wydłużenie czasu na przygotowanie 
materiałów promocyjnych. 

 Pokazanie nietypowych warszawskich seniorów innych kultur i religii – np. Żydów, Romów, 
Wietnamczyków, Ukraińców, Czeczenów, Niemców, Rosjan – organizacja Międzykulturowego 
Warszawskiego Tygodnia Seniora pod hasłem np. „Z kulturą poznając inne kultury”, 
„Warszawscy seniorzy wielu kultur”, „Międzypokoleniowo. Międzykulturowo. 
Międzynarodowo”, „Z seniorami i innymi kulturami. Świętuj z nami”. Każdego dnia będzie 
przybliżana seniorom i nie tylko kultura i religia innej mniejszości narodowej. 

 Zebranie informacji na temat organizowanych dzielnicowych dni seniora po zakończonym 
Warszawskim Tygodniu Seniora. WTS jako wstęp do nich. 

 Pozyskanie Ambasadorów Warszawskiego Tygodnia Seniora. 

 W przyszłości pozyskać inne miasto przyjazne seniorom jako partnera i zaprosić ich seniorów 
do Warszawy i zorganizować międzymiastowy event, sprzyjający mobilności seniorów. Można 
również do akcji włączyć podwarszawskie miejscowości. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harmonogram Warszawskiego Tygodnia Seniora 2017 

 

15 maja – 14 lipca                          nabór organizatorów 

17 lipca – 18 sierpnia                     opracowanie programu i materiałów  

                                                          promocyjnych 

21 sierpnia – 1 września                konsultacje materiałów promocyjnych z  

                                                         organizatorami, ewentualne zmiany w programie   

4 września – 24 września              kampania promocyjna 

25 września – 1 października      Warszawski Tydzień Seniora 2017 

2 października – 31 października  podziękowania i podsumowanie 

 

 


