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Od 7  lat  we  współpracy  m.  in.  z  Ministerstwem  Rodziny  Pracy  i  Polityki  Społecznej,
Ministerstwem Zdrowia, Ministerstwem Sportu i Turystyki, Sejmową Komisją Polityki Senioralnej
oraz wieloma innymi instytucjami zajmujemy się polityką senioralną i wspieraniem osób starszych.
Nasze działania z sukcesem prowadzimy na terenie całej Polski.

        Kampania „Stop manipulacji, nie kupuj na prezentacji!” uzyskała dofinansowanie Funduszu
Inicjatyw Obywatelskich i Patronat Honorowy m. in. Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej oraz
UOKIK. W ramach przedsięwzięcia zostanie zorganizowany cykl 100 wykładów i warsztatów dla
osób starszych pt.: „Manipulacje i nieuczciwe praktyki handlowe na pokazach i prezentacjach” .
Głównym założeniem tych spotkań są działania prewencyjne i uświadamiające ryzyko, jakie niesie
ze  sobą  dokonywanie  zakupów w warunkach,  które nie  sprzyjają  rozważnemu podjęciu  decyzji
przez konsumentów. 

Każdego dnia w Polsce odbywa się kilkadziesiąt różnego rodzaju pokazów i prezentacji, na
których ludzie są zachęcani w sposób nie do końca etyczny do kosztownych zakupów produktów
wątpliwej  jakości  i  pochodzenia oraz wprowadzani  w błąd na temat  ich rzekomego leczniczego
działania.  

Potwierdzają to dane UOKiK, które mówią, że 20% skarg konsumenckich dotyczy takich
praktyk, jak: 

 zatajenie handlowego celu pokazu w trakcie zapraszania osób na „pokazy” lub „bezpłatne
badania medyczne”,
wprowadzanie konsumentów w błąd, co do stanu ich zdrowia (rzekomy problem zdrowotny

zostaje „ujawniony” w czasie badania),
 przedstawianie nieadekwatnych właściwości produktów („rehabilitacyjna” pościel, naczynia 

do  gotowania  umożliwiające  przygotowanie  potraw  obniżających  poziom  cholesterolu,
„uzdrawiające” produkty medyczne itp.),

 tworzenie atmosfery nacisku i wywieranie presji w trakcie zawierania umów (odwoływanie 
się do odpowiedzialności za stan zdrowia członków rodziny),

 nieudzielanie  informacji  na  temat  przysługujących  praw  konsumenta  (w  szczególności  
nieprzekazywanie formularza odstąpienia od umowy),
 utrudnianie  rozwiązania  umowy  sprzedaży  (domaganie  się  wysokich  „opłat

dodatkowych”),
 uniemożliwianie  kontaktu  ze  sprzedawcą  (podawanie  fałszywych  adresów  poczty

elektronicznej  
lub brak reakcji na telefony i e-maile).

    W  ramach  kampanii  planujemy  spotkania   przeznaczone  dla  ok.  15-30  osób  na  terenie
województwa lubelskiego. Zajęcia będą się odbywać w małych gminach, wsiach, miasteczkach  i
dużych miastach co zapewni dotarcie do jak największej grupy seniorów, tych najbardziej podatnych
na zagrożenie manipulacją sprzedażową podczas prezentacji. 

    



Jednocześnie  w  ramach  kampanii  zostanie  zrealizowany  spot  edukacyjno-informacyjny
przestrzegający przed manipulacją na pokazach i prezentacjach. Będzie on emitowany w mediach
lokalnych,  regionalnych,  na  nośnikach  internetowych,  zostanie  również  zgłoszony  
do  bezpłatnej  emisji  w  TVP.  W  ramach  kampanii  przewidujemy  także  kolportaż  materiałów
promujących akcję: ulotki, plakaty, broszurki.

Mamy  nadzieję,  że  nasza  kampania  zyska  Państwa  uznanie.  Będziemy  zaszczyceni
pozytywną decyzją dotyczącą współpracy. W ramach współpracy proponujemy  współorganizację
otwartego warsztatu dla seniorów w Państwa mieście. Będzie ono miało na celu poinformowanie o
problemie oraz przekazanie praktycznych informacji jak nie dać się oszukać oraz jak wycofać się z
podjętych nieprzemyślanych zobowiązań kredytowych. 
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                                                                                               Magdalena Bronicz


