
Kim tak naprawdę są Seniorzy z Pienin?
Projekt Seniorzy z Pienin ma na celu promocję oraz wspieranie zbiórki funduszy dla trzech
Pienińskich Domów Dziennego Pobytu (dalej PDDP) - w Niedzicy, Kluszkowcach oraz Jaworkach.
Dzięki tym domom, lokalni seniorzy (przede wszystkim górale), często mieszkający samotnie lub
wykluczeni z uwagi na wiek, wracają do życia - dosłownie. PDDP to nie tylko miejsca dla seniorów,
ale przede wszystkim miejsca które oni mogą do woli współtworzyć. To seniorzy decydowali w
dużej mierze o wykończeniu i przyozdobieniu każdego z domów, co widać na zdjęciach.

Domy zostały stworzone przez Fundację Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej, dzięki
funduszom unijnym oraz wsparciu ze strony gmin. W tym czasie seniorzy korzystali z nich w 100%
- wszystkie miejsca były zajęte. Środki finansowe z UE pozwalały nie tylko opłacić seniorom
codzienne przejazdy z ich domów do PDDP, ale także opłacać posiłki,

Fakt, że seniorzy współtworzą te domy razem z nami sprawia, że czują się tu jak u siebie - i o to
właśnie nam chodzi. Co więcej, codzienne przyjazdy są dla nich ogromną motywacją do tego by
wstać rano i mieć na co czekać wieczorem. By brać udział w codziennej gimnastyce, przygotować
się na wycieczkę czy wyjazd do opery, kina lub teatru. My widzimy pozytywne zmiany w absolutnie
każdym seniorze, który nas odwiedza.

W tym wideo seniorzy sami opowiadają, ile te domy dla nich znaczą:

Dlaczego teraz jest inaczej?
Nastanie pandemii COVID-19 oraz spowodowane tym wstrzymanie funduszy unijnych niemalże
uniemożliwiły dalsze funkcjonowanie domów w dotychczasowej formule. Dzięki ogromnemu
wysiłkowi pracowników Fundacji oraz PDDP, a także zaangażowaniu osób prywatnych i gmin,
same domy udaje się utrzymać. Jednak seniorzy stracili jedną z najważniejszych rzeczy -
transport.

To dzięki niemu mogli każdego dnia dojechać bezpiecznie w obie strony i, co najważniejsze, za
darmo. Podhale i Spisz to wiele małych wsi - bez dobrze zorganizowanej komunikacji jaką znamy z
miast. Niektórzy seniorzy dojeżdżali każdego dnia nawet 25 km w jedną stronę.

Z tego powodu, zamiast 68 seniorów (bo tylu moglibyśmy każdego dnia przyjąć), łącznie w 3
domach jest ich kilkunastu. Wielu z nich tęskni i czeka aż uda nam się zebrać fundusze i
przywrócić transport, do domów, które dla wielu z nich są pierwszym prawdziwym i ciepłym
domem.

https://www.youtube.com/watch?v=88lizM042vc


83-letnia Ambasadorka?
Od pewnego czasu w naszych działaniach niezmiernie pomaga nam Pani Gienia, którą wielu
Polaków poznało podczas ostatniej edycji Mam Talent w TVN. Pani Gienia ma 83 lata, mieszka w
Łapszance, 15 km od najbliższego PDDP i nie jest w stanie samodzielnie dojeżdżać tam każdego
dnia. Jednak nie poddaje się i wspólnie z nami walczy o zbiórkę funduszy w serwisie Patronite -
angażując się w nasze akcje i dzieląc się ze wszystkimi swoją radością oraz niesłychanie
pozytywną energią.

Niedawno udało nam się namówić naszą Ambasadorkę na wycieczkę na Kasprowy Wierch, bo
choć jest góralką z krwi i kości - nigdy nie była w Tatrach. Jej obecność nieustająco przyciągała
uwagę turystów, a wielu z nich robiło sobie z Panią Gienią zdjęcia (oraz z książką, w której Pani
gienia jest jedną z bohaterek).

O tym, co się działo i jakie były przygody napisał m.in. Tygodnik Podhalański:
https://24tp.pl/n/89701

Co może uratować Seniorów z Pienin?
Przede wszystkim wsparcie organizowanej przez nas zbiórki w serwisie Patronite.pl:
https://patronite.pl/senioryzpienin - przygotowaliśmy również specjalną instrukcję dostępną na
naszej stronie www.semnioryzpienin.pl, gdyby ktoś miał kłopot z dołączeniem.

Fundusze są najbardziej potrzebne abyśmy mogli przywrócić bezpłatny transport dla wszystkich
seniorów i by opłacać dla nich posiłki (obecnie sami muszą pokryć ich koszt). Ponadto ważne jest
by od czasu do czasu móc zorganizować dla nich jakieś atrakcje, jak kino, teatr, opera, wycieczka
czy ciekawe prace manualne (malowanie, etc.). Na to wszystko potrzebne są pieniądze.

Zapraszamy do współpracy z nami również przedsiębiorców i firmy, które jeśli będą w stanie
dostarczyć ciekawe rozrywki dla seniorów, mogą liczyć na nasze pełne wsparcie w nagłośnieniu tej
informacji oraz wsparcie marketingowe.

Kto to wszystko organizuje?
Za PDDP odpowiedzialna jest Fundacja Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej, na czele z
bardzo zaangażowaną osobiście w projekt Panią Marzeną Rudnicką - Prezes fundacji, bez której
cały projekt by nie tylko nie powstał ale i już dawno upadł z powodu trudności finansowych.

Ponadto cała akcja wspierana jest przez Real Marketing Sp. z o.o. - profesjonalną agencję
marketingu online, która stworzyła projekt Seniorzy z Pienin, odpowiada za komunikację, relacje z
mediami oraz organizację niektórych atrakcji. Całość działań agencji jest przez nią realizowana pro
publico bono, a jej właściciele są osobiście zaangażowani w cały projekt.

Na co mogą liczyć media z naszej strony?
Przede wszystkim na wdzięczność i wykorzystanie wszystkich naszych kanałów do promowania
wszelkich publikacji. Ponadto, z uwagi na wieloletnie doświadczenie w pracy z mediami, jesteśmy
gotowi podsyłać gotowe treści, własne materiały foto/video na przyzwoitym poziomie oraz zawsze
zapraszamy do odwiedzenia nas i naszych domów oraz udziału w organizowanych przez nas
wydarzeniach.

https://24tp.pl/n/89701
https://patronite.pl/senioryzpienin


Kontakt
tel. 791 73 53 43 - Filip Kasprzyk
media@seniorzyzpienin.pl
www.seniorzyzpienin.pl

mailto:media@seniorzyzpienin.pl
http://www.seniorzyzpienin.pl

