
 

ZAPROSZENIE DO WSPÓŁORGANIZACJI 

NIEODPŁATNEGO SPOTKANIA PROFILAKTYCZNEGO Z 

CYKLU „ŚWIADOMIE ŻYJESZ DŁUŻEJ” 

Szanowni Państwo! 

Mamy przyjemność zaprosić Państwa do współorganizacji spotkania z autorskiego 

cyklu „Świadomie żyjesz dłużej”, na organizację którego Fundacja Hominem Quaero dostała 

dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Dzięki dotacji z 

UMWD spotkania mają charakter nieodpłatny i Państwo nie poniesiecie żadnych kosztów ich 

organizacji. W ramach dotacji zorganizujemy 6 spotkań, po jednym w każdym z powiatów: 

dzierżoniowskiego, kłodzkiego, legnickiego, oleśnickiego, oławskiego i świdnickiego.  

Aby przybliżyć na czym będzie polegać spotkanie, opiszemy szczegółowo jego 

przebieg. Spotkania będą prowadzone przez studentów kierunku lekarskiego, zaś wszystkie 

materiały będą sprawdzone pod kątem merytorycznym oraz zatwierdzone przez specjalistów z 

dziedziny kardiologii. 

 

ZAŁOŻENIA OGÓLNE SPOTKANIA 

Każde ze spotkań przewidziane jest dla uczestników, którzy należą do jednej z dwóch 

grup – uczestników aktywnych lub uczestników biernych. W każdym ze spotkań może wziąć 

udział do 50 uczestników aktywnych, zaś ilość uczestników biernych ogranicza wyłącznie 

pojemność sali. Uczestnikiem aktywnym może być wyłącznie osoba, która skończyła 65 

lat. 

Czym różni się uczestnik aktywny od biernego? 

Uczestnik bierny bierze udział w prelekcji, może także zadawać pytania. 

Uczestnik aktywny, oprócz wzięcia udziału w prelekcji, 

otrzyma płócienną torbę uczestnika, w której będzie znajdować 

się między innymi broszura informacyjna, będąca 

podsumowaniem informacji przekazanych w trakcie prelekcji. 

Po prelekcji uczestnicy aktywni zostaną przebadani (zmierzymy 

ciśnienie krwi, poziom cukru we krwi, zważymy uczestników 

oraz wyliczymy BMI). Po badaniu każdy z uczestników dostanie formularz 

z wynikami przeprowadzonego badania. W trakcie badania nie będziemy 

przypisywać wyników badania do jednoznacznych danych osobowych, będziemy 

oznaczać je inicjałami badanego, płcią oraz wiekiem (np. 67 letnia Anna Kowalska z Kłodzka 

zostanie oznaczona kodem KŁD/K/AK/67). Pod taką postacią wyniki zostaną również w naszej 

bazie danych, co jest potrzebne np. do końcowego sprawozdania przed UMWD. 



 

CZĘŚĆ I - PRELEKCJA 

W czasie około 45-minutowej prelekcji uczestnikom zostanie przedstawiona 

prezentacja dotycząca chorób sercowo – naczyniowych, profilaktyki (w tym aspekt dietetyczny 

oraz istotność aktywności fizycznej) oraz metod samokontroli stanu zdrowia. Po prezentacji 

uczestnicy aktywni (zapisani na wydarzenie wcześniej lub w jego trakcie, jednak w ilości nie 

większej niż 50 osób) dostaną torby m.in. z broszurą informacyjną podsumowującą wiedzę 

przekazaną na spotkaniu oraz zeszyt do notowania ciśnienia krwi. 

CZĘŚĆ II – BADANIE 

Badanie uczestników aktywnych będzie przebiegać w sposób 

nieszablonowy – zostaną oni poinstruowani w jaki sposób powinno się 

przeprowadzić badanie ciśnienia krwi, czy glikemii, a następnie, pod nadzorem 

organizatorów, sami się zbadają. Dzięki temu będą mogli nabrać właściwych 

nawyków, które będą stosować podczas codziennej samokontroli – pamiętajmy, 

że świadomość wpływa na długość i jakość naszego życia!  

Dodatkowo zostaną zważeni, co umożliwi obliczenie BMI.  

TORBA UCZESTNIKA 

Każdy z uczestników aktywnych otrzyma ekologiczną płócienną torbę, która będzie 

zawierać miedzy innymi broszurę informacyjną (zawierającą podsumowanie informacji 

przekazanych w trakcie spotkania, przedstawionych w przystępny sposób), zeszyt do 

notowania pomiarów ciśnienia. 

 

DO ZREALIZOWANIA SPOTKANIA POTRZEBUJEMY 

PAŃSTWA POMOCY! 

Do udanej realizacji spotkania potrzebujemy Państwa pomocy w zakresie: 

- rezerwacji sali, w której odbędzie się spotkanie – zależy nam na tym, aby sala była 

udostępniona nieodpłatnie, posiadała rzutnik multimedialny (w ostateczności ekran do 

projekcji na własnym rzutniku) oraz była w stanie pomieścić wszystkich uczestników (musi 

pomieścić co najmniej 50 uczestników aktywnych), 

- promowanie wydarzenia pomiędzy potencjalnymi uczestnikami, 

- zebranie osób chętnych w charakterze uczestnika aktywnego (musi mieć skończone 

65 lat). 


