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Wszystko jest proste nim 

stanie się trudne



Ilu dorosłych miało w Polsce smartfona
w 2015?



45%



Jaki odsetek młodzieży ma konto na FB?



Ok. 80%



Od czego najbardziej zależy posiadanie łącza 
internetowego w gospodarstwie domowym?



Od posiadania dzieci w wieku szkolnym



%

Częste rozmawianie w portalu społecznościowym o swoich 

zainteresowaniach

68

Regularne prowadzenie bloga 6,5

Regularna gra w gry online 40

Szukanie informacji nt. osobistego problemu tam, gdzie piszą specjaliści 50

Szukanie informacji nt. osobistego problemu na forach 44Szukanie informacji nt. osobistego problemu na forach 44

Prowadzenie strony internetowej/fanpage jakiejś organizacji 15

Zgłaszanie niewłaściwych treści 32

Prowadzenie innej strony własnej niż profil na Facebooku 20

Regularne wykorzystanie internetu do nauki 76 ☺



%

Rozmowa z wychowawcą o kwestiach 

osobistych

9

Altruizm internetowy 34

Wolontariat w internecie 6

Publikacja swojej twórczości 16Publikacja swojej twórczości 16

Uczestnictwo w organizacji grupie, która 

spotyka się głównie przez internet

13 (a 28 w zwykłej)



To co nas najbardziej interesuje –

czyli internet a wiek



Diagnoza społeczna 2015

Wiek komputer internet komórka smartfon Internet mob Prasa min 

1h/tydzień

TV ponad 2 h 

dzień

16-24 lat 97,2 97,5 99,1 79,4 35,9 41,2 46,1

25-34 lat 92,5 92,9 98,5 73,9 32,6 50,2 46,2

35-44 lat 85,2 85,6 98,2 60,2 23,5 55,4 48,335-44 lat 85,2 85,6 98,2 60,2 23,5 55,4 48,3

45-59 lat 60,3 60 93,9 30,6 8,7 56,4 56,6

60-64 

lat

41,3 40,8 88,0 19,4 5,0 63,6 68,5

65 i 

więcej 

18,6 17,9 65,8 6,9 1,2 62,2 75,8



Nawet najstarsi używają

Co piąta osoba powyżej 65 r.ż. jest internautą  (ok. 10% internautów
i 44% niekorzystających) (ale wskaźniki użytkowania rosną)

Powyżej 65 r.ż . średnio  9 godzin tygodniowo (CBOS, 2014)

Specyfika wzorów korzystania (Szmigielska, 2012)

91% gospodarstw domowych z dziećmi w wieku szkolnym posiada 
komputer z dostępem do internetu

Narażenie na wykluczenie cyfrowe
.



Jak można zastosować TIK w promocji 
zdrowia w miejscu pracy?



1. Metody oparte na bezpośrednim kontakcie ze 
specjalistą za pomocą internetu.

- Zorganizowanie/finansowanie indywidualnych 

konsultacji/porad ze specjalistami realizowanych za pomocą konsultacji/porad ze specjalistami realizowanych za pomocą 

internetu (lekarzem, psychologiem, dietetykiem, poprzez 

korespondencję e-mail, czat, „dyżur” specjalisty w 

internecie);

- Organizowanie za pośrednictwem internetu szkoleń 

dotyczących odżywiania się i aktywności fizycznej.



2. Metody oparte na kontakcie z innymi ludźmi 
z podobnymi zainteresowaniami, problemami. 

- np. zorganizowanie forum dyskusyjnego (najlepiej - np. zorganizowanie forum dyskusyjnego (najlepiej 

moderowanego przez specjalistę), na którym pracownicy 

mogą wymieniać opinie w sprawach zdrowia, podzielić się 

swoim doświadczeniem, doradzać osobom próbującym 

podjąć działania.



3. Metody oparte na braku kontaktu bezpośredniego (oparte na 
automatyzacji, interaktywności nowych mediów).
- Promowanie używania oraz  upowszechnianie sprawdzonej jakości 
aplikacji (w przypadku bardziej zasobnych finansowo firm, może to być 
opracowanie czy zamówienie takiej aplikacji „prozdrowotnej”); opracowanie czy zamówienie takiej aplikacji „prozdrowotnej”); 
- Zainstalowanie na komputerach programów regularnie zachęcających 
pracowników do zrobienia czegoś dla zdrowia w czasie pracy, np. 
wstawania od komputera, ćwiczeń fizycznych, zrelaksowania się; 
- Umieszczanie na swojej stronie testów, formularzy, które pozwalają 
wpisać swoje dane i dokonać samodzielnej oceny niektórych 
wskaźników oceny swojego stanu zdrowia, zagrożeń, wydolności itp.



A jak jest w rzeczywistości?



Marginalne wykorzystanie nowych mediów do działań 

edukacyjnych i promujących zdrowie w zakładach pracy 

- dotyczy to jedynie ok. 4-6% firm (Korzeniowska, 2012) 

„Nowe media w promocji zdrowia”, IMP 7.1/2012.„Nowe media w promocji zdrowia”, IMP 7.1/2012.



Tytuł slajdu 

Tekst

Wysyłanie informacji dotyczących zdrowia za pomocą poczty elektronicznej (e-maile,

newslettery, gazetki wysyłane przez e-mail)
6

Organizowanie szkoleń dotyczących zdrowia poprzez internet 6
Zorganizowanie indywidualnych porad specjalistów za pomocą internetu 6
Zorganizowanie forum dyskusyjnego, na którym pracownicy mogą wymieniać opinie w

sprawach zdrowia
5

Przeprowadzenie za pomocą Internetu ankiety lub zbierania opinii na temat spraw

dotyczących zdrowia
5

dotyczących zdrowia
5

Zainstalowanie na komputerach programów regularnie zachęcających pracowników do

zrobienia czegoś dla zdrowia w czasie pracy, np. ćwiczeń fizycznych, zrelaksowania się
5

Wyświetlanie informacji dotyczących zdrowia na telebimie w siedzibie firmy, w miejscu

dostępnym pracownikom
4

Umieszczanie na swojej stronie testów, formularzy, które pozwalają wpisać swoje dane i

dokonać samodzielnej oceny swojego stanu zdrowia, jego zagrożeń, chorób, wydolności
4

Umieszczanie w Internecie zdjęć/materiałów filmowych o wydarzeniach w firmie

związanych ze zdrowiem (np. konkursach)
4

Udostępnianie informacji/linków polecających określone strony/materiały w Internecie

dotyczące zdrowia
4



Tytuł slajdu 

Rodzaj potrzeby %
Zorganizowanie/finansowanie indywidualnych porad specjalistów realizowanych za pomocą

internetu
22

Organizowanie szkoleń dotyczących zdrowia poprzez internet 18
Udostępnianie informacji/linków polecających określone strony/materiały w Internecie dotyczące

zdrowia
17

Zainstalowanie na komputerach programów regularnie zachęcających pracowników do zrobienia

czegoś dla zdrowia w czasie pracy, np. ćwiczeń fizycznych, zrelaksowania się
17

Wysyłanie pracownikom informacji dotyczących zdrowia za pomocą poczty elektronicznej (e-

maile, newslettery, gazetki wysyłane przez e-mail
17

maile, newslettery, gazetki wysyłane przez e-mail
17

Umieszczanie w Internecie zdjęć/materiałów filmowych o wydarzeniach w firmie związanych ze

zdrowiem (np. konkursach)
15

Umieszczanie na swojej stronie testów, formularzy, które pozwalają wpisać swoje dane i dokonać

samodzielnej oceny swojego stanu zdrowia, jego zagrożeń, chorób, wydolności
15

Przeprowadzenie za pomocą Internetu ankiety lub zbierania opinii na temat spraw dotyczących

zdrowia
14

Wyświetlanie informacji dotyczących zdrowia na telebimie w siedzibie firmy, w miejscu

dostępnym pracownikom
12

Zorganizowanie forum dyskusyjnego, na którym pracownicy mogą wymieniać opinie w sprawach

zdrowia
11



Badania IMP 2012 

Prawie 60% mówi, że łatwiej dbać o zdrowie, tylko 3%, że 
trudniej.



Kiedy się uda i co może się nie 

udać?  - w kontekście różnic 

pokoleniowych



Niedostosowana oferta TIK

Nierówności cyfrowe – brak sprzętu

Nierówności cyfrowe – brak kompetencji

Nierówności cyfrowe - postawy



Postawienie wyłącznie na TIK



Brak szkolenia



Niekompetentna zawartość  

materiałów online



TIK w promocji zdrowia może 

przynieść korzyści – ale tylko wtedy 

jak będzie mądrze wprowadzone 



Zapraszamy na:


