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Cechy dobrej praktyki i przykłady 
dobrych praktyk promocji 
zdrowia dla osób starszych 

(wyniki analiz projektu  „Pro- Health 65+”) 

Niniejsza publikacja powstała w ramach Projektu Pro-Health 65+, który otrzymał

finansowanie z Unii Europejskiej w ramach Programu w dziedzinie zdrowia na lata 2008-2013.

Publikacja współfinansowana ze środków finansowych na naukę w latach 2015-2017 

przyznanych na realizację projektu międzynarodowego współfinansowanego



Dobra praktyka – definicja

» Synonimy: dobra, najlepsza, innowacyjna, skuteczne rozwiązanie

» Wspólne cechy różnych definicji dobrej praktyki: zebrane w wyniku 
ewaluacji dowody potwierdzające skuteczność działania oraz 
możliwość zastosowania w innym środowisku.

Dobra praktyka w promocji zdrowia - potwierdzone dowodami naukowymi
i przebadane w praktyce interwencje/programy/działania, które były
zastosowane w konkretnych rzeczywistych warunkach (a nie warunkach
eksperymentalnych), przyniosły pozytywne rezultaty i istnieje
prawdopodobieństwo, że będą skuteczne także w innym środowisku.



Znaczenie dobrych praktyk 
w promocji zdrowia

» Dostarczają dowodów praktycznych uzyskanych w ewaluacji  
programów realizowanych w warunkach rzeczywistych.

» Pozwalają zidentyfikować czynniki sukcesu
(sprzyjające skutecznemu wdrożeniu programu). 

» Stanowią podstawę do inspirowania programów zdrowia
publicznego (bazy dobrych praktyk/programów już wdrożonych
i poddanych ewaluacji).

» Pozwalają na tworzenie profesjonalnych sieci na rzecz promocji
zdrowia, w tym dla osób starszych.



Kryteria dobrej praktyki
1. SKUTECZNOŚĆ - stopień, w jakim praktyka pozwala na osiągnięcie 
założonych rezultatów

2. ZASIĘG - stopień, w jakim praktyka oddziałuje na grupę docelową

3. WYKONALNOŚĆ - możliwość wdrożenia

5. MOŻLIWOŚĆ TRANSFERU - stopień, w jakim praktyka może być 
zastosowana lub zaadaptowana w innych warunkach

4. TRWAŁOŚĆ - stopień, w jakim praktyka pozwala na jej utrzymanie w 
czasie i osiągnięcie rezultatów w perspektywie długoterminowej 

INNE KRYTERIA - istotność (znaczenie dla grupy odbiorców), 
zaangażowanie społeczeństwa (w tym grupy docelowej), współpraca 
wielu interesariuszy, innowacyjność. 



Kryteria dobrej praktyki

Rys. Matryca rozwoju dobrych praktyk opartych na dowodach naukowych
Źródło: Centers for Disease Control and Prevention, Spencer et al. 2013



Bazy dobrych praktyk - WHO 

Gdynia (2015)

Poznań (2016)

Ostrów Wielkopolski (2016)
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Inicjatywy Unii Europejskiej 

Eksperckie grupy robocze

• (A1) przestrzeganie zaleceń lekarza (plan leczenia, recepty);
• (A2) prewencja upadków;
• (A3) prewencja ograniczeń wynikających z osłabienia  i kruchości 

organizmu u osób starszych; 
• (B3) opieka zintegrowana /choroby przewlekłe; 
• (C2) warunki  sprzyjające samodzielnemu życiu; 
• (D4) innowacyjne rozwiązania w środowisku życia osób starszych.  

Miejsca referencyjne (Reference Sites), UE 2012, 
Najwięcej: Holandia, Włochy, Niemcy, Wielka Brytania i Hiszpania.



Dobre praktyki: Pro-Health65+ 



GALM – Model Aktywnego Życia
GALM – Groningen Active Living Model, the Netherlands

• Realizator: Fundacja GALM (współpraca z agencjami rządowymi, samorządem 
lokalnym, domami opieki, centrami sportu).  

• Promotorzy zdrowia: instruktorzy/trenerzy ćwiczeń fizycznych, dodatkowo 
przeszkoleni (3 dniowe szkolenie GALM). 

• Główne cele: (1) zwiększenie aktywności fizycznej i nawyków żywieniowych, 
(2) dostosowanie oferty ćwiczeń do potrzeb i oczekiwań uczestników (test 
sprawności motorycznej), (3) mobilizowanie uczestników do kontynuowania 
ćwiczeń (trwałość zmiany nawyków prozdrowotnych).

• Aktywności: sesje 60 min ćwiczeń w miejscu zamieszkania, każda zakończona 
spotkaniem przy kawie celem budowania dobrych więzi sąsiedzkich.  

• Korzyści: zwiększenie aktywności fizycznej, poprawy sprawności fizycznej
i zintensyfikowanie kontaktów społecznych.

• Finansowanie: rząd (50%), pozostałe koszty samorząd terytorialny, fundacje 
działające na rzecz seniorów i inne podmioty zainteresowane udziałem w 
projekcie. Koszt dla 1 uczestnika: 1–3 euro. 



Polskie programy promocji zdrowia 
dla osób starszych 

• Do AOTMiT wpłynęło od 2009r. łącznie ok. 200 projektów programów polityki 
zdrowotnej adresowanych do osób starszych.

• Spośród wszystkich 212 projektów programów złożonych do zaopiniowania przez 
AOTMiT w 2015 r. zaledwie 34 projekty były adresowane do osób starszych (16%). 

• Dotyczyły głównie szczepień ochronnych przeciwko grypie (80%). 

• Pozostałe projekty obejmowały aktywność fizyczną i rehabilitację.  

• Pojedyncze programy: zdrowe żywienie, prewencja kardiologiczna oraz prewencja 
chorób otępiennych. 

• Negatywne opinie AOTMiT dotyczyły nietrafności programów, (ukierunkowanych 
na dofinansowanie opieki zdrowotnej/leczenia chorób) oraz braku ewaluacji.

Źródło: AOTMiT, grudzień 2016



Dobre praktyki  - działania krajowe

» Kodeks dobrych praktyk polityki senioralnej w Polsce
(Konwent Marszałków Województw RP, kwiecień 2016)

Jedna z rekomendacji: realizacja kampanii promujących zdrowy tryb 
życia mieszkańców i aktywność w każdym wieku.

» Złota Księga Dobrych Praktyk na rzecz Społecznego 
Uczestnictwa Osób Starszych.

(Rzecznik Praw Obywatelskich i Komisja Ekspertów 
ds. Osób Starszych)

Edycja I, 2015 - 24 dobre praktyki 

Edycja II, 2016 - 11 dobrych praktyk 



Dziękuję za uwagę
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