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 WSTĘP 

 

 
Dynamika współczesnych przemian obejmuje wiele aspektów 

polityki społecznej i funkcjonujących w jej ramach systemów: pomo-

cy i integracji społecznej, ochrony zdrowia, edukacji, w tym szeroko 

pojętego wsparcia osób starszych. Zwłaszcza ostatni z wymienionych 

aspekt jawi się obecnie jako kluczowy w projektowaniu dłogafolo-

wych strategii polityki społecznej. Jesteśmy bowiem świadkami do-

konującego się w nieznanym dotąd wymiarze procesu starzenia się 

społeczeństw europejskich oraz powiązanych z nim przeobrażeń spo-

łeczno-kulturowych, gospodarczych i edukacyjnych (Woźniak, 2004). 

Starość w XXI wieku nie może być w kontekście zmieniającej się 

struktury społecznej postrzegana wyłącznie w perspektywie problemu 

społecznego, lecz także kapitału wnoszącego wiedzę, kompetencje  

i doświadczenie do rozwoju społecznego. Staje się zjawiskiem niosą-

cym nowe wyzwania społeczne i możliwości aktywizacji społecznej. 

Wymaga zarazem pogłębionego podejścia badawczego: zwłaszcza w 

obszarze stosowania aktywnej polityki, przekładającej się na rzetelną 

diagnostykę i organizację różnorodnych, komplementarnie uzupełnia-

jących się form aktywizacji, pomocy i wsparcia. 

Proces starzenia się społeczeństw europejskich generuje nowe 

potrzeby, problemy i wyzwania stojące przed instytucjami oraz lokal-

nymi społecznościami. Wywołuje istotne zmiany nie tylko w samej 

strukturze ludnościowej, ale de facto we wszystkich obszarach funk-

cjonowania współczesnego człowieka, zwłaszcza w zakresie dylema-

tów wokół znaczenia dotychczasowego modelu rodziny i kierunków 

jej rekonstruowania oraz charakteru i jakości komunikacji międzyge-

neracyjnej. Zmiany te mają wielki wpływ na funkcjonowanie polityki 

społecznej, a także rozwiązań związanych z zabezpieczeniem spo-

łecznym, edukacją, ochroną zdrowia, zarówno w wymiarze formalno-

instytucjonalnym, jak również w obszarach wsparcia społecznego  

i środowiskowego.  

Analiza wymienionych zjawisk i procesów prowadzi do posta-

wienia nowych pytań dotyczących funkcjonowania osób starszych, ich 
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zmieniającej się roli w rodzinach, w lokalnych społecznościach, samo-

rządach i instytucjach. Chodzi o nowe perspektywy oraz możliwości 

inkluzji i aktywizacji społecznej, przeciwdziałania wykluczeniu,  

w tym także cyfrowemu, czy też poprawy jakości życia osób  

starszych. 

Celem niniejszej publikacji jest próba uzyskania odpowiedzi na 

postawione problemy z zakresu współczesnego funkcjonowania osób 

starszych w kontekstach zinstytucjonalizowanych form pomocy oraz 

w wymiarze wsparcia pozainstytucjonalnego realizowanego nie tylko 

przez rodzinę, ale też społeczność lokalną, aktywne grupy seniorów, 

bliskich sąsiadów, w formie spontanicznych działań samopomoco-

wych. Na podstawie powyższych założeń wyodrębniono kilka głów-

nych nurtów rozważań, oscylujących wokół następujących 

problemów: 

-  w jakim zakresie zmiany demograficzne determinują nowe  

zadania i wyzwania przed zinstytucjonalizowanymi systemami 

pomocy, wsparcia społecznego oraz opieki medycznej? 

-  czy i w jakim zakresie zinstytucjonalizowany system pomocy  

i wsparcia osób starszych odzwierciedla dokonujące się współ-

cześnie przemiany w strukturze demograficznej? 

-  jakie strategie wydają się efektywne we wspomaganiu profesji 

związanych z opieką i aktywizacją osób starszych? 

-  jakie są perspektywy współpracy międzyinstytucjonalnej,  

międzynarodowej oraz międzysektorowej w obszarze aktywiza-

cji, pomocy i wsparcia seniorów? 

-  w jaki sposób współczesne przemiany społeczne warunkują 

funkcjonowanie osób starszych w ich środowiskach rodzinnych 

i lokalnych? 

-  jakie perspektywy i możliwości wiążą się z wykorzystaniem 

kapitału społecznego osób starszych? 

 

Niniejsza publikacja ma charakter interdyscyplinarny i między-

narodowy. Łączy bowiem perspektywę pedagogiki społecznej i opie-

kuńcze oraz andragogiki z pracą socjalną, terapią zajęciową, 

gerontologią społeczną, a także socjologią oraz psychologią. Z zało-

żenia również łączy polską, czeską i słowacką perspektywę analizy  

i interpretacji obserwowanych zjawisk i procesów społecznych. Sta-

nowi kontynuację pierwszych trzech tomów serii Czesko-Polsko-
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Słowackich studiów z zakresu andragokiki i gerontologii społecznej – 

České-polsko-slovenské studie v oblasti andragogiky a sociální geron-

tologie. Inspiracją serii była potrzeba analizowania psychospołeczne-

go funkcjonowania osób starszych w dobie intensywnych przemian 

społeczno-technicznych, a także możliwość porównywania różnych 

spojrzeń, doświadczeń oraz tzw. dobrych praktyk. Tak, jak w po-

przednich tomach, problematyka prezentowana jest na pograniczu 

nauk społecznych, humanistycznych oraz medycznych. 

Mamy nadzieję, że propozycja problematyki niniejszego tomu 

spotka się z równie dobrym odbiorem i stanie się kolejnym punktem 

wyjścia dla dalszych, twórczych, obejmujących różne perspektywy 

polsko-czesko-słowackich rozważań na temat istotnych kontekstów 

społecznego funkcjonowania człowieka starszego w dzisiejszych  

czasach.  

  

 

 

Redaktorzy 
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MIROSŁAW GREWIŃSKI, ANNA ZASADA-CHORAB 

USŁUGI SPOŁECZNE NA RZECZ OSÓB STARSZYCH W POLSCE 

 

 

*** 

Wprowadzenie 

 

Starzenie się społeczeństw jest jednym z najważniejszych  

problemów i wyzwań przed jakim stają współcześnie państwa euro-

pejskie, w tym Polska, w kontekście realizacji odpowiedniej polityki 

społecznej.  

Polityka społeczna w naszym kraju przez wiele lat nie doceniała 

i nadal nie przywiązuje odpowiedniej wagi do zastosowania długofa-

lowego podejścia do działań demograficznych, prorodzinnych, czy też 

migracyjnych, które są niezwykle istotne dla rozwoju społecznego, 

posiadania młodego zasobu ludzkiego w aspekcie jego wykorzystania 

na rynku pracy, czy też w związku z niewydolnością systemów,  

zabezpieczenia na starość. Najogólniej polityka wobec osób starszych 

określona jest jako polityka realizacji interesów osób starszych
  

(Błędowski, 1996).
 

System zabezpieczenia społecznego dla seniorów w Polsce był 

programowany przez ostanie dwie dekady przez pryzmat ochrony 

sytuacji materialnej i zapewnienia bytu w ramach systemu świadczeń 

emerytalnych, ewentualnie rentowych. W mniejszym stopniu w sys-

temie bezpieczeństwa socjalnego (social security) rozwijaliśmy usługi 

społeczne, które są niezbędne z punktu widzenia zapewnienia  

seniorom ich praw socjalnych, wynikających z prawa każdego czło-

wieka do zabezpieczenia społecznego, które zostało zapisane już  

w 1948 r. w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ, a następ-

nie znalazło swe potwierdzenie w 1966 r. w Międzynarodowym  

Pakcie Praw Ekonomicznych, Społecznych i Kulturalnych. Również 

Międzynarodowa Organizacja Pracy w licznych konwencjach wpisała 

prawo każdego do ubezpieczenia społecznego na starość (m.in. Kon-

wencja nr 102 MOP o minimalnych normach zabezpieczenia społecz-

nego oraz Konstytucji RP (Auleytner, Głąbicka, 2001). Nie 

stworzyliśmy więc profesjonalnego systemu opieki długoterminowej 
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dla osób starszych, istnieje poważny deficyt usług aktywizacyjnych  

i integracyjnych, a istniejący system pomocy społecznej posiada licz-

ne deficyty, które powodują, że seniorzy mogą mieć przeświadczenie, 

że rozwiązywanie ich problemów zostało przerzucane na nich samych 

lub najbliższą rodzinę.  

Z uwagi na powyższe, należałoby jak najszybciej podjąć pu-

bliczną debatę w Polsce na temat tego w jaki sposób kreować politykę 

na rzecz osób w wieku 60 lat i więcej. Debata taka nie powinna być 

prowadzona jednak tylko w gronie naukowców, ale wszystkich akto-

rów życia publicznego (w tym polityków i decydentów), aby z nau-

kowych diagnoz można byłoby stworzyć ramy do praktycznego 

wdrażania. Jest to tym bardziej konieczne, że przez ostatnie 20 lat tak 

naprawdę nie podjęto poważnej, publicznej debaty na temat proble-

mów ludzi starszych, a z prognoz demograficznych wynika, że  

starzenie się społeczeństwa polskiego będzie procesem postępującym  

i trwałym w najbliższych dekadach. 

W niniejszym artykule jego autorzy przyjrzeli się kwestiom 

usług społecznych i socjalnych oferowanych osobom starszym  

w ramach systemu pomocy społecznej i opieki długoterminowej.  

  

Od diagnozy demograficznej do refleksji o systemie pomocy  

społecznej  

 

Z pewnością jednym z ważniejszych zadań, stojących przed 

państwem i innymi instytucjami jest stworzenie i dostarczenie  

adekwatnych usług społecznych i socjalnych dla seniorów w odpo-

wiedzi na zdiagnozowane w tej grupie problemy społeczne. 

Kluczowym wyzwaniem jest demografia. Wydłużenie się czasu 

życia jednostek połączone z ujemnym przyrostem naturalnym  

sprawia, że ludzi starszych przybywa i stanowią oni coraz większą 

grupę społeczną. Prognozy demograficzne na lata 2008 – 2060 opu-

blikowane przez Eurostat pokazują, że od 2015 roku liczba zgonów  

w Polsce przewyższy liczbę urodzeń. W 2060 r. w UE prawie trzy 

razy więcej osób będzie powyżej wieku 80 lat, aniżeli teraz. Pomiędzy  

2008 r. a 2060 liczba ludności wzrośnie w trzynastu państwach człon-

kowskich UE a spadek nastąpi w czternastu. Największy wzrost liczby 

ludności będzie miał miejsce na Cyprze (+66%), Irlandii (+53%), 

Luksemburgu (+52%), Wielkiej Brytanii (+25%), Szwecji (+18%). 
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Natomiast największy spadek ludności będzie miał miejsce w Bułgarii 

(-28%), Łotwie (-26%), Litwie (-24%), Rumunii (-21%),  

i w Polsce (-18%). 

Demograficzne starzenie się społeczeństwa wpływa bezpośred-

nio na liczbę osób potrzebujących pomocy i wsparcia instytucji spe-

cjalistycznych. Obecnie, często zdarza się, że rodziny nie mają 

możliwości pełnienia opieki nad swoimi bliskimi, z powodu aktywno-

ści zawodowej. Coraz istotniejsza w związku z tym wydaje się rola 

wyspecjalizowanych służb społecznych, które takie usługi oferują. 

 

Tabela 1. Ludność w wieku 60 lat i więcej w latach 1950-1997 oraz 

prognoza do roku 2020 

Źródło: Seniorzy w polskim społeczeństwie, GUS 1999 r. 
 

Szybkie tempo starzenia się społeczeństwa nie pozostawia  

złudzeń, że w najbliższym czasie (w perspektywie dekady) należy 

skoncentrować się w systemie pomocy społecznej przede wszystkim 

na szeroko rozumianych usługach opiekuńczych i aktywizacyjnych.  

W polskim systemie pomocy społecznej kwestie związane  

z usługami opiekuńczymi dla seniorów i innych osób określa Ustawa 

o pomocy społecznej
 
(Ustawa z dn. 12 marca 2004 r. o pomocy  

społecznej; Dz. U. z 2004 r. Nr 115. poz. 728, z późń. zm.), która 

wskazuje, że pomoc w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych 

usług opiekuńczych przysługuje:  

-  Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych 

przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, 

przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych. Mogą być 

one przyznane także osobie, która wymaga pomocy innych 
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osób, a rodzina, a także wspólnie nie zamieszkujący małżonek, 

wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić;  

-  specjalistyczne usługi opiekuńcze przysługują osobie na zaspo-

kojenie szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorze-

nia lub niepełnosprawności i są świadczone przez osoby  

ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. 

Usługi mogą być świadczone: 

-  w mieszkaniu osoby, która potrzebuje pomocy; 

-  w ośrodkach wsparcia – środowiskowe domy samopomocy; 

-  klubach samopomocy; 

-  w dziennych domach pomocy. 

Usługi opiekuńcze, które należą do niepieniężnych świadczeń 

są przyznawane w naszym kraju głównie osobom starszym. Pomoc 

usługowa spełnia istotną funkcję wspierającą osoby w pozostaniu we 

własnym środowisku domowym. Usługi opiekuńcze obejmują  

różnorodny zakres. 

Usługi opiekuńcze o charakterze gospodarczym to przede 

wszystkim pomoc w codziennych zajęciach np.: robienie zakupów, 

sprzątanie, pranie, gotowanie, załatwianie spraw w urzędach itp.  

Z kolei usługi opiekuńcze o charakterze pielęgnacyjnym obejmują: 

zabiegi higieniczne takiej jak: mycie, kąpanie, ubieranie, dozowanie 

leków, karminie itp. Usługi te są bezpłatne albo odpłatne w części lub 

całości. Zasady odpłatności za usługi opiekuńcze ustalają gminy  

w drodze uchwały, a ich wysokość uzależniona jest od dochodu osoby 

korzystającej z usług opiekuńczych oraz od kosztu i liczby godzin 

świadczonych usług opiekuńczych. W trudnych sytuacjach życiowych 

świadczeniobiorcę można zwolnić od opłat za usługi. Zarówno usługi 

opiekuńcze jak i usługi specjalistyczne są zadaniem własnym gminy  

a więc ich finansowanie pochodzi z budżetu gminy (Dz.U. z 2005 r., 

Nr 189, poz. 1598 z późn. zm.). 

W stosunku do osób, które mają zaburzenia psychiczne ofero-

wane są specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi. Są one zadaniem zleconym gminie i finansowanym  

z budżetu państwa i realizowane na podstawie Rozporządzenia Mini-

stra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjali-

stycznych usług opiekuńczych (Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994  

r. o ochronie zdrowia psychicznego w części dotyczącej specjalistycz-
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nych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi  

mówi o zakresie pomocy (Dz.U. z 2005r.).  

Świadczenia w postaci specjalistycznych usług opiekuńczych, 

w tym również dla osób z zaburzeniami psychicznymi, przyznaje 

Ośrodek Pomocy Społecznej ustalając: zakres usługi, okres i miejsce 

realizacji usługi.  

Ośrodek Pomocy Społecznej może realizować usługi samo-

dzielnie lub w ramach zlecenia usługi z „podmiotem uprawnionym”  

o których mowa w art. 25 ustawy o pomocy społecznej „Organy ad-

ministracji rządowej i samorządowej, zwane dalej „organami”, mogą 

zlecać realizację zadania z zakresu pomocy społecznej, udzielając 

dotacji na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zleconego za-

dania organizacjom pozarządowym, o których mowa w art.  

3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku pu-

blicznego i o wolontariacie oraz podmiotom wymienionym  

w art. 3 ust. 3 tej ustawy, prowadzącym działalność w zakresie pomo-

cy społecznej, zwanych dalej „podmiotami uprawnionymi”. To roz-

wiązanie jest zgodne z aktualnie funkcjonującym paradygmatem  

w polityce społecznej dotyczącym kontraktowania zadań i realizacji 

wielosektorowej, pluralistycznej polityki społecznej w oparciu o pro-

dukcję i dostarczanie usług przez różnorodnych dostawców z sektora 

publicznego lub innych sektorów niepublicznych: pozarządowego, 

kościelnego, nieformalnego, biznesowego
 
(Grewiński, 2009). 

 

Tabela 2. Usługi opiekuńcze w Polsce w latach 2000-2008 

 
Źródło: Opieka długoterminowa w Polsce. Opis, diagnoza, rekomendacje, 

Warszawa 2010, s. 89. 
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Z danych zawartych w powyższej tabeli oraz poniższego wykresu 

wynika, że rośnie w Polsce liczba osób korzystających z usług  

opiekuńczych oraz usług opiekuńczych specjalistycznych. W 2000 

roku było to ponad 86 tysięcy osób, a w roku 2008 to już liczba prze-

kraczająca 92000. W przypadku usług specjalistycznych z 4106 osób 

w 2000 r. nastąpi wzrost beneficjentów do 5619 osób w roku 2008. To 

pokazuje zarówno tendencję wzrostową, jak i rosnące koszty z tym 

związane. Wzrasta także liczba pracowników OPS, zajmujących się 

usługami opiekuńczymi. Przy czym nie jest znana ogólna liczba  

pracowników sektorów niepublicznych świadczących usługi opiekuń-

cze, znamy jednak statystyki dotyczące ile osób obsługuje specjali-

styczne usługi w sektorach niepublicznych – jest to 2126 

pracowników.  
 

Wykres 1. Liczba osób, które skorzystały z pomocy w formie usług 

opiekuńczych w latach 2002-2008 

 
 
Źródło: Opieka długoterminowa w Polsce. Opis, diagnoza, rekomendacje, 

Warszawa 2010, s. 89. 

 

Usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze, są 

przyznawane przez ośrodek pomocy społecznej w miejscu zamieszka-

nia osoby zainteresowanej. W tym celu konieczne jest przedłożenie 

zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia, uzasadniające korzystanie 

z usług opiekuńczych i zalecaną przez lekarza pielęgnację. Po zgło-

szeniu, pracownik socjalny przeprowadza wywiad środowiskowy.  
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W ciągu 30 dni zostaje podjęta decyzja administracyjna o formie  

i zakresie przyznania pomocy. 

Wiele zadań z zakresu usług opiekuńczych realizują także inne 

instytucje pomocy społecznej, aniżeli tylko ośrodki pomocy społecz-

nej.  

Dzienne Domy Pomocy Społecznej (DDPS) należą do lokal-

nych ośrodków wsparcia osób starszych. Wspierają one osoby osa-

motnione, starsze, przewlekle chore, niepełnosprawne, w prowadzeniu 

samodzielnego życia. Ich zadaniem jest nie tylko świadczenie usług 

pielęgnacyjno-opiekuńczych, ale także pomoc w aktywizacji i integra-

cji tychże osób z najbliższym otoczeniem i środowiskiem lokalnym. 

Placówki te czynna są w dniach roboczych, w godzinach ranno-

popołudniowych (zazwyczaj takich samych w jakich czynna jest 

większość biur i zakładów pracy). W czasie tego, zazwyczaj ośmiogo-

dzinnego, pobytu zapewniane jest wyżywienia, dostęp do urządzeń 

zapewniających utrzymanie higieny. Usługi opiekuńcze, to pomoc  

w podstawowych czynnościach życiowych, prowadzenie terapii  

mającej na celu podnoszenie sprawności psychofizycznej,  

a także pomoc w załatwianiu różnego rodzaju spraw, kontakt z pla-

cówkami służby zdrowia. Zadaniem domu jest także przeciwdziałanie 

poczuciu osamotnienia i izolacji społecznej swych podopiecznych, 

poprzez organizowanie imprez i uroczystości (świątecznych i innych) 

przeznaczonych zarówno dla podopiecznych domu, jak i imprez inte-

grujących ich ze środowiskiem lokalnym. Pobudza się także środowi-

sko sąsiedzkie, by włączało się w życie i problemy  

osób znajdujących się na jego terenie. Świadczone są także usługi 

opiekuńcze oraz całodzienne wyżywienie dla klientów domu w miej-

scu ich zamieszkania. 

W Dziennych Domach Pomocy Społecznej, ze względu na ich 

szeroki wachlarz usług, zatrudniona kadra musi posiadać odpowiednie 

kwalifikacje, umożliwiające im realizacje wyznaczonych zadań.  

Pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej przyznawany jest we-

dług ogólnych kryteriów dostępności usług. Dostępność DDPS  

kształtują następujące czynniki: sytuacja zdrowotna i/lub wiek świad-

czeniobiorcy, poziom jego dochodów, wysokość odpłatności, miejsce 

zamieszkania. Usługi w DDPS są przyznawane na wniosek  

osoby zainteresowanej (opiekuna ustawowego albo innej osoby  

za zgodą zainteresowanego) w drodze decyzji ośrodka pomocy spo-
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łecznej, w oparciu o orzeczenie lekarza o stanie zdrowia i wywiad 

środowiskowy pracownika socjalnego. Uzyskanie skierowania zależy 

również od wolnego miejsca w placówce znajdującej się w rejonie 

zamieszkania osoby zainteresowanej. Decyzja ośrodka pomocy spo-

łecznej o przyznaniu świadczenia realizowanego w ośrodku wsparcia 

wydawana jest w trybie administracyjnym. Opłatę za pobyt w takim 

ośrodku wsparcia ustala podmiot kierujący w uzgodnieniu  

z osobą kierowaną, uwzględniając przyznany zakres usług.  

Osoba nie ponosi opłat, jeżeli jej dochód jako osoby samotnie gospo-

darującej lub dochód na głowę w rodzinie nie przekracza kryterium 

dochodowego. 

Prowadzenie ośrodków wsparcia, w tym DDPS –ów, z wyłą-

czeniem ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 

jest zadaniem własnym gminy lub powiatu finansowanym z ich  

budżetu. Gmina lub powiat może zlecać prowadzenie takich  

jednostek innym podmiotom, o których mowa w art. 25 Ustawy  

o pomocy społecznej. Z danych MPiPS za 2008 rok wynika, że  

w Polsce funkcjonowało razem 1493 ośrodków wsparcia o charakte-

rze lokalnym i ponadlokalnym. Z usług tych ośrodków skorzystało  

ponad 94 tysiące osób. Poniższe tabele przedstawiają dane dotyczące 

liczby poszczególnych ośrodków wsparcia w podziale na  

ośrodki o charakterze lokalnym i ponadlokalnym (prowadzone przez 

gminy lub na jej zlecenie).  

 

Tabela 3. Ośrodki wsparcia o charakterze lokalnym 

 
Źródło: Opieka długoterminowa w Polsce. Opis, diagnoza, rekomendacje, 

Warszawa 2010, s. 93. 
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Tabela 4. Ośrodki wsparcia o charakterze ponadlokalnym 

 
Źródło: Opieka długoterminowa w Polsce. Opis, diagnoza, rekomendacje, 

Warszawa 2010, s. 93. 
 

W Polsce od 2003 roku pojawił się nowy typ instytucji wspiera-

jący osoby niesamodzielne w postaci Rodzinnych Domów Pomocy 

Społecznej. Obecnie funkcjonuje ich tylko 9 na terenie całego kraju.  

Rodzinny Dom Pomocy Społecznej stanowi specjalną formę 

usług opiekuńczych i bytowych świadczonych przez osobę w jej miej-

scu zamieszkania (w ramach działalności gospodarczej) dla nie mniej 

niż 3 i nie więcej niż 8 osób, wymagających wsparcia w tej formie. 

Osobę wymagającą całodobowych usług bytowych i opiekuńczych 

kieruje się na pobyt stały lub okresowy do rodzinnego domu pomocy 

na jej wniosek lub – za jej zgodą – na wniosek opiekuna prawnego 

złożony w ośrodku pomocy społecznej właściwym ze względu na 

miejsce zamieszkania tej osoby. Decyzję w sprawie skierowania do 

Rodzinnego Domu Pomocy Społecznej oraz koszt pobytu zostaje 

wydany w postaci decyzji administracyjnej przez kierownika OPS 

(Wyrwicka, Łukasik, 2010), niestety niechętnie zawierają umowy  

z osobami prawnymi na zakup usług w Rodzinnych Domach Pomocy 

Społecznej. Stąd tez ich liczba jest bardzo niewielka.  

Osoby, które wymagają całodobowej opieki ze względu na 

wiek, chorobę lub niepełnosprawność mają prawo do pobytu w Domu 

Pomocy Społecznej (DPS). Art. 20 ust.1 ustawy o pomocy społecznej 

mówi, iż „Dom Pomocy Społecznej zapewnia całodobową opiekę 

oraz zapewnia niezbędne potrzeby: bytowe, edukacyjne, społeczne  

i religijne na poziomie obowiązującego standardu (...)” (Dz.U. 2009r. 

Nr 175 z późn.zm.). 

Domy, w zależności od kategorii osób, dla których są przezna-

czone, dzielą się na domy dla:  
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-  osób w podeszłym wieku;  

-  osób przewlekle somatycznie chorych;  

-  osób przewlekle psychicznie chorych;  

-  osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie;  

-  dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie;  

-  osób niepełnosprawnych fizycznie.  

Domy Pomocy Społecznej stanowią alternatywę do środowi-

skowej formy wsparcia dla osób, które wymagają całodobowej opieki 

z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności oraz nie są w stanie 

samodzielnie funkcjonować w środowisku domowym, a jednocześnie 

nie można zapewnić im niezbędnej pomocy w formie usług. 

W kolejnych ustawach i rozporządzeniach od 1990 roku obser-

wujemy zmiany w definiowaniu typów domów pomocy społecznej.  

W Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 2 lutego 1993 

roku w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 1993r. Nr 13 

poz. 63) wyróżniono typy domów w zależności od zakresu świadczo-

nych usług, dzieląc je na: 

-  domy stacjonarne, tj. stałego pobytu, zapewniające całodobową 

opiekę; 

-  domy półstacjonarne, czasowego pobytu, np. dzienne domy 

pomocy społecznej czy noclegownie, zapewniające pobyt lub 

usługę przez część doby. 

Ważną regulacją było Rozporządzenie MPiPS z dnia 23 kwiet-

nia 1997 roku w sprawie domów pomocy społecznej
 
(Dz. U. z 1997r. 

Nr 44 poz. 277), w którym określono standardy podstawowych usług 

świadczonych przez domy pomocy społecznej. Dotyczyły one warun-

ków lokalowych, kwalifikacji personelu oraz zasad funkcjonowania 

DPS. W rozporządzeniu określono również standard działalności  

Domu Pomocy Społecznej, do którego zaliczono: 

-  usługi bytowe – zapewnienie miejsca zamieszkania, wyżywie-

nia, odzieży, środków czystości; 

-  usługi opiekuńcze – pomoc w codziennych czynnościach, 

usprawnianie i aktywizowanie, pomoc w rozwiązywaniu spraw 

osobistych mieszkańca; 

-  działania wspomagające – terapia zajęciowa, wspomaganie  

samorządności mieszkańców, swoboda praktyk religijnych, 

podtrzymywanie kontaktu mieszkańca z rodziną i środowiskiem 
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lokalnym, stymulowanie, o ile jest to możliwe, aktywności  

zawodowej mieszkańca i ewentualnego jego usamodzielnienia; 

-  usługi zdrowotne – dostęp do lekarza, świadczenia pielęgnacyj-

ne, rehabilitacyjne, zaopatrzenie w leki, artykuły sanitarne  

i ortopedyczne. 

Rozporządzenie MPiPS z dnia 15 września 2000 roku w spra-

wie Domów Pomocy Społecznej (Dz.U. z 2000r. Nr 82 poz. 929) 

stosowało standard realizowanych usług oraz rodzaje domów pomocy 

do zmian wynikających z procesu reformowania administracji pań-

stwa, opieki zdrowotnej oraz ubezpieczeń zdrowotnych i społecznych, 

a także pomocy społecznej.  
 

Tabela 5. Liczba miejsc i liczba mieszkańców w podziale na typy 

domów pomocy społecznej 

 
Źródło: Opieka długoterminowa w Polsce. Opis, diagnoza, rekomendacje, 

Dane wewnętrzne MIPS za lata 2000-2008, Warszawa 2010, s. 98. 
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Tabela powyżej przedstawia dane dotyczące liczby domów pomocy 

społecznej w latach 2000-2007 według podziału na typy domów.  

W roku 2007 w ramach nowelizacji Ustawy o pomocy społecznej 

dopuszczono możliwość łączenia niektórych typów Domów Pomocy 

Społecznej. Obecnie DPS może być prowadzony łącznie dla:  

-  osób w podeszłym wieku oraz osób przewlekle somatycznie 

chorych;  

-  osób przewlekle somatycznie chorych oraz osób niepełno-

sprawnych fizycznie;  

-  osób w podeszłym wieku oraz osób niepełnosprawnych fizycz-

nie;  

-  osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz dzieci  

i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie.  

W takich przypadkach Dom Pomocy Społecznej musi świadczyć 

usługi na poziomie obowiązującego standardu odpowiednio dla  

każdego typu domu.  
 

Wykres 2. Liczba ponadgminnych domów pomocy społecznej od 

1990 roku 

 
Źródło: Opieka długoterminowa w Polsce. Opis, diagnoza, rekomendacje, 

Warszawa 2010, s. 99. 

 

Z danych przedstawionych na powyższym wykresie wynika, że 

w latach 1990- 2007 ogólna liczba Domów Pomocy Społecznej stale 

rosła. Należy przy tym pamiętać, że w tym okresie DPS-y były doto-
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wane z budżetu państwa. Od 2004 roku sytuacja w tym zakresie  

zaczęła się jednak zmieniać i nastąpiło zmniejszanie się liczby Do-

mów Pomocy Społecznej. Było to częściowo związane z likwidacją 

jednostek, które nie spełniały standardu usług, a częściowo związane  

z szukaniem oszczędności w zakresie finansowania tych jednostek 

przez jednostki samorządu terytorialnego, polegających na łączeniu 

niektórych jednostek i ograniczaniu wydatków na administrację  

i obsługę (jedna księgowość, jedna kuchnia, jedna pralnia itp.)  
 

Wykres 3. Liczba osób oczekujących i umieszczonych w DPS-ach  

w ciągu roku w latach 2000-2008 

 
Źródło: Opieka długoterminowa w Polsce. Opis, diagnoza, rekomendacje, 

Warszawa 2010, s. 104. 

 

Od latach 1990-2007 zmieniała się także stale liczba miejsc  

w Domach Pomocy Społecznej. Zmiany w tym zakresie związane 

były przede wszystkim z wprowadzonymi w 1997 roku przepisami  

w zakresie standaryzacji Domów Pomocy Społecznej. Wiele DPS-ów 

zostało zlikwidowanych, ponieważ nie osiągnęły standardu usług. 

Likwidacja Domów Pomocy Społecznej jest bardzo niepokojąca,  

z uwagi na prognozy demograficzne. Obecnie już brakuje miejsc  

w Domach Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie cho-

rych i dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Wiele osób  

i rodzin oczekuje latami na przyjęcie do placówki. 
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Zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej decyzję o skierowaniu 

do Domu Pomocy Społecznej oraz wysokość opłat ustanawia organ 

gminy właściwej dla tej osoby w dniu jej kierowania, natomiast decy-

zję o umieszczeniu w Domu Pomocy Społecznej wydaje organ gminy 

prowadzącej DPS lub starosta powiatu prowadzącego placówkę.  

W przypadku regionalnych domów, decyzję wydaje marszałek 

województwa, oprócz regionalnych domów finansowanych z docho-

dów własnych samorządu województwa. W tym wypadku decyzję  

o skierowaniu wydaje organ gminy, a decyzję o umieszczeniu i opła-

cie za pobyt – marszałek województwa.  

W nowych przepisach ustalono, że pobyt w Domu Pomocy 

Społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu 

utrzymania. Średni miesięczny koszt utrzymania w DPS-ie oznacza 

kwotę rocznych kosztów działalności domu (z poprzedniego roku) 

wynikającą z utrzymania mieszkańców, bez kosztów inwestycyjnych, 

wydatków bieżących na remonty i zakupy związane z realizacją pro-

gramu naprawczego, powiększoną o prognozowany średnioroczny 

wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, przyjęty w ustawie 

budżetowej na dany rok kalendarzowy, podzieloną przez liczbę miejsc 

ustaloną jako sumę rzeczywistej liczby mieszkańców w poszczegól-

nych miesiącach roku poprzedniego w domu.  

Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca ustalają:  

-  w Domu Pomocy Społecznej o zasięgu gminnym – wójt (bur-

mistrz i prezydent miasta);  

-  w Domu Pomocy Społecznej o zasięgu powiatowym – starosta;  

-  w Regionalnym Domu Pomocy Społecznej – marszałek woje-

wództwa.  

Ustawa o pomocy społecznej różnicuje osoby przebywające  

w DPS-ach pod względem ich uprawnienia do dodatku pielęgnacyjne-

go w zależności od zasad, według których ponoszą one odpłatność. 

Zgodnie z art. 158 tej ustawy mieszkańcom, którzy zostali skierowani 

do Domu Pomocy Społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 r., nie 

przysługuje dodatek pielęgnacyjny, bowiem z budżetu państwa prze-

kazywana jest na każdego mieszkańca dotacja celowa, która uwzględ-

nia także wydatki na ich pielęgnację.  

Od dnia 1 maja 2004 r. możliwe jest podejmowanie działalności 

komercyjnej w opiece nad osobami starszymi i innymi osobami po-

trzebującymi w różnych formach prawno-organizacyjnych. Ustawa 
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dopuszcza bowiem prowadzenie placówek zapewniających całodobo-

wą opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub oso-

bom w podeszłym wieku. Zostało to uregulowane w przepisach 

art.67-69 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Prze-

pisami prawa zostały określone m.in. wymagane standardy prowadza-

nia tego typu działalności. Ta działalność wymaga także zgody, 

zezwolenia wojewody. Wynika to z troski ustawodawcy o poziom 

usług świadczonych przez powyższe placówki i konieczność ochrony 

praw osób w nich przebywających.  

Ważne jest to, że placówek tych nie należy mylić i utożsamiać  

z Domami Pomocy Społecznej, czy też z innymi jednostkami organi-

zacyjnymi samorządu terytorialnego działającymi w zakresie pomocy 

społecznej. W placówkach tych osoby przebywają nie na podstawie 

decyzji administracyjnej wydanej przez odpowiedni organ, ale na 

podstawie umowy cywilnoprawnej z podmiotem, który prowadzi 

placówkę, przy czym pomoc społeczna nie współfinansuje pobytu  

w niej. Ustawa o pomocy społecznej daje również wojewodzie 

uprawnienie do kontrolowania wszelkiego rodzaju placówek zapew-

niających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle 

chorym lub osobom w podeszłym wieku (art. 22 pkt. 10 Ustawy) oraz 

nakładania kary pieniężnej na placówki prowadzące działalność  

w ww. zakresie, bez wymaganego zezwolenia wojewody. 

 

W kierunku wydzielenia systemu opieki długoterminowej 

 

W polskim systemie pomocy społecznej i opieki zdrowotnej co-

raz częściej dostrzega się problem opieki długoterminowej osób star-

szych, które nie są w stanie samodzielnie sprostać codziennej 

egzystencji. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), definiuje opiekę 

długoterminową jako „system działań podejmowanych przez opieku-

nów nieformalnych (rodzina, grupy samopomocowe) i/lub formalnych 

(medycznych, społecznych), mających na celu zapewnienie osobie 

niesamodzielnej utrzymanie najwyżej możliwej jakości życia, zgodnej 

z osobistymi preferencjami i wymaganiami, przy zachowaniu najwyż-

szego możliwego poziomu niezależności, autonomii, uczestnictwa 

oraz godności osobistej” (Fathay, 2002, s. 36). W opiece długotermi-

nowej bardzo istotnym zagadnieniem są profesjonalne usługi pielę-

gnacyjne oraz rehabilitacyjne. Beneficjenci wymagają leczenia 
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farmakologicznego i dietetycznego. Około 80% odbiorców opieki 

długoterminowej to głównie osoby powyżej 65 lat, dlatego opieka 

długoterminowa głównie jest postrzegana jako opieka nad osobami 

starszymi. 

W opiece długoterminowej w Polsce wyróżnia się: 

-  świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze; 

-  opiekę paliatywną i hospicyjną. 

Opieka długoterminowa przeznaczona jest dla osób przewlekle 

i obłożnie chorych, ale takich, które nie wymagają hospitalizacji. 

Przesłanką do udzielenia opieki długoterminowej jest konieczność 

zapewnienia opieki całodobowej i kontynuacja leczenia. Nie każdy 

pacjent będzie kwalifikowany do opieki długoterminowej, która pod-

lega w naszym kraju pod system zdrowia. Ci, których stan zdrowia 

jest zadowalający mogą trafić do domów pomocy społecznej, podle-

gających pod system pomocy społecznej. 

Narodowy Fundusz Zdrowia w 2010 roku finansował świad-

czenia/usługi w zakresie opieki długoterminowej w formie stacjonar-

nej i domowej w/przez: 

1. Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze, któ-

rych zadaniem jest okresowe lub stałe objęcie całodobową pie-

lęgnacją i kontynuacją leczenia osób przewlekle chorych oraz 

osób, które przebyły leczenie szpitalne i mają ukończony proces 

diagnozowania, leczenia operacyjnego lub intensywnego lecze-

nia zachowawczego, a nie wymagają już dalszej hospitalizacji, 

jednak ze względu na stan zdrowia, stopień niepełnosprawno-

ści, brak samodzielności w samoopiece i samopielęgnacji,  

istnieje potrzeba stałej kontroli lekarskiej, profesjonalnej pielę-

gnacji i rehabilitacji, co wiąże się z koniecznością przebywania 

w zakładzie opiekuńczo-leczniczym.  

2. W zakładach opiekuńczo-leczniczych dla pacjentów wentylo-

wanych mechanicznie obejmujących dodatkowo wymóg za-

pewnienia całodobowego, mechanicznego lub ciśnieniowego 

wspomagania oddechu u pacjentów z niewydolnością odde-

chową, którzy wymagają stosowania ciągłej terapii oddechowej 

przy pomocy respiratora, lecz nie wymagają hospitalizacji  

w oddziałach intensywnej terapii. 

3. W ramach usług w oddziale dla przewlekle chorych zapewniają-

cych całodobową opiekę i leczenie osób, które przebyły fazę  
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leczenia szpitalnego w oddziałach opieki krótkoterminowej,  

i które mają ukończony proces diagnozowania, leczenia opera-

cyjnego lub intensywnego leczenia zachowawczego, lecz wy-

magają dalszego pobytu w zakładzie opieki długoterminowej.  

4.  Zespoły długoterminowej opieki domowej dla dorosłych, dzieci 

i młodzieży wentylowanych mechanicznie, które obejmują rea-

lizację usług nad świadczeniobiorcami z niewydolnością odde-

chową, wymagającymi stosowania inwazyjnej, prowadzonej 

przy pomocy respiratora (przez rurkę tracheotomijną), bądź nie-

inwazyjnej (prowadzonej przez różnorodne ustniki, maski czy 

kaski), ciągłej lub okresowej terapii oddechowej, niewymagają-

cej hospitalizacji w oddziałach intensywnej terapii lub pobytu w 

zakładach opieki całodobowej. Wymagającymi jednak stałego 

specjalistycznego nadzoru lekarza, profesjonalnej pielęgnacji  

i rehabilitacji.  

5. Pielęgniarską opiekę długoterminową, domową dla świadcze-

niobiorców przewlekle chorych somatycznie i psychosoma-

tycznie oraz psychicznie chorych z wyłączeniem ostrej fazy 

choroby psychicznej, niezdolnych do samoopieki i samopielę-

gnacji.  

 

Sposób i tryb przyjęcia do zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego 

i opiekuńczo-leczniczego reguluje rozporządzenie Ministra Zdrowia  

i Opieki Społecznej z dnia 30 grudnia 1998 roku w sprawie sposobu  

i trybu kierowania osób do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielę-

gnacyjno-opiekuńczych oraz szczegółowych zasad ustalania opłatno-

ści za pobyt w tych zakładach
.
 (Dz.U. Nr 166, poz. 1265). 

W ostatnich latach obserwujemy w Polsce stałe zwiększanie się 

liczby zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-

opiekuńczych co pokazuje poniższa tabela. Warto zwrócić uwagę na 

dynamiczny przyrost samych zakładów jak i liczby miejsc do dyspo-

zycji.  

 

Tabela 6. Liczba łóżek oraz liczba zakładów opiekuńczo-leczniczych 

w Polsce w latach 1999-2008 
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Źródło: Opieka długoterminowa w Polsce. Opis, diagnoza, rekomendacje, 

Warszawa 2010, s. 64. 

 

Profesjonalizacja działań socjalnych na rzecz osób starszych  

– w kierunku rozwoju usług i służb społecznych 

 

Tempo w jakim starzeje się nasze społeczeństwo jest narastają-

ce. Mimo wciąż tradycyjnej roli rodziny nasila się problem niemożno-

ści zapewnienia opieki osobom chorym i przewlekle chorym.  

W polityce społecznej należy uwzględniać coraz większą niewydol-

ność opiekuńczą rodziny i szukać innych innowacyjnych rozwiązań. 

Jak w wielu dziedzinach życia, tak i tu musi nastąpić ścisła współpra-

ca wielu sektorów głównie medycznego ze społecznym. Obok wysoko 

wyspecjalizowanych instytucji, zakładów opieki długoterminowej, 
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opieki paliatywno-hospitacyjnej muszą znaleźć się specjaliści – leka-

rze geriatrzy, pielęgniarki środowiskowe, opiekunowie osób starszych 

i asystenci osób niepełnosprawnych. Potrzeba aktualnie odpowiednie-

go przygotowania służb społecznych i pracowników socjalnych  

dostarczających usługi na rzecz osób starszych, ale także potrzeba 

rozwoju usług, które mamy w deficycie jako oferta dla seniorów.  

Profesjonalizacja pomocy społecznej wobec osób starszych za-

owocowała powstaniem wielu wyspecjalizowanych instytucji oraz 

wprowadziła w obręb pracy socjalnej czterech nowych zawodów: 

asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, opieku-

na w domu pomocy społecznej, opiekuna osoby starszej (Zasada-

Chorab, 2004). Uprawnionymi do kształcenia służb społecznych są 

szkoły policealne. Ukoronowaniem tych procesów, które doprowadzi-

ły do powstania tych nowych zawodów, było Rozporządzenia Mini-

stra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2001 roku. 

Dotyczyło ono zmiany już istniejącego rozporządzenia, w którym pod 

symbolem 346 wpisany został zawód: „Pracownicy pomocy społecz-

nej i pracy socjalnej”. Dlatego tak ważną sprawą jest profesjonalne 

kształcenie służb społecznych, aby były one przygotowane do przeję-

cia nowej roli i aby mogły w przyszłości rozwijać się usługi społecz-

ne, których nie mamy jeszcze w Polsce. 

Tymczasem zapotrzebowanie na usługi społeczne i socjalne  

w Polsce na rzecz osób starszych będzie coraz większe. Brak poczucia 

bezpieczeństwa, autentycznych relacji między ludźmi, atrofia rodziny 

powoduje, że coraz więcej jest między nami osób osamotnionych. 

Wiele osób starszych ma także nierozbudzone potrzeby społeczne  

i ograniczone środki finansowe co skutkuje tym, że nie rozwijają się 

usługi, które są obecne na zachodzie Europy.  

Należałoby zatem podjąć wyzwanie rozwoju różnorodnych, 

zindywidualizowanych działań na rzecz osób starszych, na wzór tego 

co dzieje się w wielu państwach zachodnich. Przykładem takich usług 

może być usługa „Złap oddech” dostępna w wielu krajach Unii Euro-

pejskiej (m.in. w Hiszpanii, Szwecji, Wielkiej Brytanii) polegająca na 

tym, że osoby mieszkające ze starszą osobą zależną mogą raz do roku 

otrzymać wsparcie od instytucji publicznej, polegające na sfinanso-

waniu miejsca pobytu i opieki osoby zależnej w publicznej instytucji 

opieki. Alternatywnie mogą otrzymać środki na sfinansowanie opie-

kuna dla osoby zależnej, który będzie przychodził bezpośrednio do 
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domu. W tym czasie osoba sprawująca opiekę może udać się na urlop, 

wypoczynek. Usługa przysługuje raz w roku do 30 dni.  

W Polsce, usługi takie były już wprowadzane pilotażowo, jed-

nak z przyczyn finansowych i organizacyjnych nie weszły do główne-

go nurtu polityki pomocy społecznej.  

Innym przykładem usługi, która z powodzeniem stosowana jest 

w krajach skandynawskich, Hiszpanii czy we Włoszech jest usługa 

„Jeden Guzik”. Polega ona na tym, że osoby chore, starsze, samotne, 

niepełnosprawne, pozbawione opieki otrzymują specjalne urządzenie, 

zainstalowane na stałe na ich ciele w postaci dużego elektronicznego 

guzika. W przypadku złego samopoczucia, omdlenia czy z innego 

powodu po naciśnięciu guzika, zainstalowanego na tym urządzeniu 

wysyłany jest sygnał do operatora, któremu podlegają lokalne służby 

sanitarne i ratownicze. Operator publiczny lub niepubliczny wysyła 

natychmiast karetkę pogotowia lub sanitariuszy, którzy zazwyczaj są 

niepublicznymi podwykonawcami takiej usługi. System wspomagany 

jest przez GPS, tak aby szybko namierzyć poszkodowanego.  

Są to oczywiście tylko przykłady wielu usług, które są rozwi-

nięte w państwach Europy Zachodniej, ale które nie występują  

w polskim systemie wsparcia społecznego dla seniorów. Oczywiście 

oprócz poszukiwania dobrych praktyk usług społecznych dla seniorów 

oraz możliwości finansowania tych usług w Polsce konieczna jednak 

będzie nowa, lepsza ich organizacja, koordynacja i zarządzanie usłu-

gami społecznymi. Aktualnym trendem w realizacji polityki pomocy 

społecznej na świecie staje się bowiem integracja usług, polegająca na 

osiąganiu maksymalnej współpracy różnorodnych służb społecznych 

w celu poprawy skuteczności i dostępności świadczeń dla seniorów, 

którzy bardzo często mają różnorodne dysfunkcje i potrzebują kom-

pleksowego, całościowego wsparcia. Integracja usług polega na koor-

dynacji służb i świadczeń, ale także na współpracy, partnerstwie  

i współdziałaniu różnorodnych podmiotów polityki społecznej, dlate-

go jest bardzo związana z problematyką partnerstw międzysektoro-

wych. Z doświadczeń wielu państw wynika, że dzięki integracji usług 

uzyskuje się z jednej strony oszczędności w wydatkach, z drugiej 

strony różnorodne grupy beneficjentów mają ułatwiony dostęp do 

pełnej, kompleksowej pomocy społecznej. Celem integracji usług 

społecznych jest to, aby klient (szczególnie osoba starsza, schorowa-

na, mniej mobilna) w jednym miejscu (na wzór „Jednego okienka” 
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przy zakładaniu nowej firmy) otrzymywał kompleksowe wsparcie, 

odpowiadające jego różnorodnym potrzebom. Integracja usług może 

dotyczyć różnorodnych zadań z zakresu polityki społecznej –pomocy 

społecznej, zdrowia, opieki długoterminowej, reintegracji społecznej, 

rehabilitacji, opieki sanitarnej, edukacji (zob. Tomczyk, 2011) i usług 

opiekuńczo-pielęgnacyjnych.  

 

Zakończenie 

 

Społeczeństwa państw wysokorozwiniętych starzeją się w coraz 

większym tempie. Obecnie rozwój medycyny spowodował, że wielu 

osobom, cierpiącym na wielorakie schorzenia można skutecznie prze-

dłużać życie. Ważne, by szło to w parze z jego jakością, a mówiąc  

o jakości życia osób starszych i chorych należy wziąć pod uwagę 

rozwój szeregu usług społecznych, które pozwolą na korzystanie se-

niorów z pełni życia. Wyzwaniem staje się wzmocnienie rodziny jako 

podstawowej komórki społecznej poprzez rozwój usług towarzyszą-

cych, aby mogła ona wspierać osobę starszą w chorobie, opiece, czy 

innych funkcjach społeczno-życiowych. Starzenie się społeczeństwa 

staje się jedną z podstawowych kwestii społecznych. Brak samodziel-

ności coraz większej populacji ludzi i ich potrzeby związane z opieką 

instytucjonalną są ogromnym wyzwaniem dla polityki społecznej. 

Należy podjąć się trudu sprostania zadaniom i optymalizacji opieki 

nad osobami starszymi poprzez rozwój zintegrowanych usług spo-

łecznych i socjalnych oraz poprzez wsparcie rodziny, która opiekuje 

się osobą starszą. W Polsce, jak wynika z treści tego artykułu, mamy 

rozbudowany, chociaż sfragmentaryzowany, zinstytucjonalizowany 

system wsparcia seniorów, ale brakuje rozwiniętych usług społecz-

nych, które wspierają seniora w rodzinie. A to obecnie jedno z naj-

ważniejszych zadań w przypadku nowoczesnej polityki prowadzonej 

na rzecz osób starszych i ich rodzin.  
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*** 

Introduction 

 

Ageing is a universal process pertaining to the world’s popula-

tion although its advancement varies in different countries. In some of 

them, Poland for example, a “double” characteristics of the process is 

observed, meaning the percentage of the older adults in the society 

increases whilst the same is simultaneously experienced in the eldest 

old. Yet, the 20th century along with its demographic and social 

changes introduced the notion of the Third Age, a phase described as 

“healthy retirement”, accompanied by a new lifestyle, new potential 

and a unprecedented meaning of ageing, ones the world had never 

seen before (Rowles, Manning, 2011, p. 148). And as it had not seen 

it, therefore – in the vast majority of countries – the world has not 

developed either social institutions or answers enabling the fulfilment 

of social roles sufficient enough to meet the expectations of those 

willing to live an active life after reaching retirement age. This incon-

sistency between the expectations of ageing populations and the capa-

bilities of social institutions to meet them, is called a structural lag 

(Riley, 1988).  

Hence, the population ageing requires institutional accommoda-

tion to new phenomena generated by the process. The more so, the 

forthcoming generations of elders, being today in their young or mid 

adulthood will not agree with the social perception of ageing in 3D 

stigma (where D means: disability, disease and death (Eyers, Parker, 

Brodaty, 2012). The population ageing can be perceived both  

as a catastrophy and as a challenge or an opportunity to develop new 

social relationships in constantly changing demographic conditions. 

The (demographic) ageing has a dual bottom nature: “it cannot be 

perceived solely positively or negatively as it is neither a good or bad 
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phenomenon, therefore the perception of ageing is not one-

dimensional” (Woźniak, 2012, p. 23). In the1990s it was more and 

more common to observe “antinomy” between the institutional world 

and socio-demographic processes. Social security systems in the de-

veloped world stopped their guarantees, particularly when faced with 

a frailty risk (distinct from ageing, diseases, disability and “non-

health” risks). The frailty risk results from extending lifespan and 

generates a demand for support and care (most frequently) in the ad-

vanced old age phase. 

Various countries have shaped sundry types of “care culture”, 

with different roles played by public and private institutions, family 

and elders (Krzyżowski, 2013). Independently, in many EU countries 

it is the family that is the main frail older adults care unit. Krzyszkow-

ski (2011) alleges contemporary data concerning scale of family care 

in Europe. It appears that ⅔ of care needs are supplied by family and 

the circle of the closest people, 13% draws on public systems, 11% 

from private ones, 3% from volunteers.  

National care systems transformations are connected with care 

tasks decentralization. Typically, it is the local authorities to be in 

charge of supporting informal carers policies (e.g. Finland), alterna-

tively it is made possible for family to choose a form of care them-

selves, via allowance system or cheques for formal carers 

(Krzyszkowski, 2011; Perek-Białas, 2011). The last mentioned is the 

example of Italy where the cheques are used to pay to immigrants 

taking care of Italian elders (Perek-Białas, 2013). In EU national poli-

tics the prime support recipient is the elderly, not their informal carer. 

Nonetheless, law and practice of social services’ actions define family 

carers’ roles in a broad care system. Twigg and Atkin (1994,  

in: Arksey, Glendinning, 2010) point at four relation types observed 

between carers and social services’ representatives (primary workers 

and GPs). “Carer as a resource” is the first type of a relation, in which 

carer is treated instrumentally, like an object, and the care provided by 

them seems obvious; caring for the carer’s psychophysical condition 

is important only in terms of the extent of provided care (Arksey, 

Glendinning, 2010, p. 145). Therefore, to keep carers on duty, they are 

offered help, in forms of support groups or “care packages” (Philips, 

2009). The second type introduces “carer as a co-worker”, who is 

treated as a semi-professional, yet the relations between the carer and 
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the social worker are not based on partnership. The third type: “carer 

as a co-receiver/co-client” places carer’s interest and wellbeing in the 

scope of social policy’s goals. To some extent, it “emancipates” from 

the care relation and becomes the main recipient. In the fourth type, 

there comes “a replaced carer”, when informal care is taken over by 

formal, public services. However, Nolan, Grant and Keady (1996, in: 

Philips, 2009) by contrast, indicate one other type – “an expert carer”, 

which recognizes carer’s vital knowledge and practical skills concern-

ing care recipient, and distinguishes positive aspects in care relation-

ship. In different care cultures, carers’ roles in a social services’ lens 

may vary, yet in countries where family is the prime (or realistically 

speaking the only) agent supporting frail elders, carers are most often 

regarded as “a resource”. 

Simultaneously, literature on the subject underlines that whilst 

establishing social policies’ programmes and strategies, the necessity 

to select prime support recipient is repeatedly ignored. For instance, in 

Great Britain’s National Strategy for Carers from 1999, regardless of  

a belief about legitimacy to support informal caregivers (perceived as 

most effective support provided to dependent people), no pertinent 

actions were developed. The range of caregivers’ support is still too 

modest, and the quality too low. Arksey and Glendinning (2010) claim 

it is caused by difficulties with interests and rights reconciliation as 

regarded to the dependents, their carers and social workers in every-

day practice. There seems to be a certain ease among social workers 

and policymakers as to assume harmonious cohesion of interests and 

needs between caregivers and care recipients. It does not have to be 

the case – focusing on carers’ party solely may lead to neglecting 

perspectives, interests and concerns experienced by disabled people or 

frail elderly adults. It may as well marginalize the mutuality mecha-

nism grounding numerous care relationships (Arksey, Glendinning, 

2010, pp. 143-144).  

Constantly then, in great deal of countries family carers of de-

pendent persons do not receive adequate support. Recurrently, as in  

a professionally active phase of life in most cases, carers are faced 

with considering alternatives: staying on the job market (present and 

future income to look into) or caring for frail elderly (reduction of 

present and future income to take notice of). The British example 

implicates that despite programme’s declarations and provisions (in-
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cluded in “National Strategy for Carers”), policies towards carers and 

employment are of competing interests. In consequence, this advances 

carers’ poverty and exclusion (Arksey, Glendinning, 2010, pp. 145-

146). 

 

Multi-aspectual character of care: care as a process, types of care 

relation on parent-child ground, possible jeopardy 

 

Lack of supportive actions towards informal carers broadly cor-

relates with absence of an intensified diagnosis comprising not only of 

the number, socio-demographic and professional features of carers, 

but also the care itself – as a process and a task – conveys an impres-

sion of unrecognition. The care service is an inexplicit notion, howev-

er in the event of informal care, it may be simplified and abbreviated 

for a single or serial actions, separate and incoherent. Hence, we pro-

pose to analyze care as a dynamic process, developing over time, 

with variable packets of undertaken actions, determining shifts in 

places of care provision, generating certain dynamics of playing 

parts of a care giver and recipient. Demonstrating complexity and 

processual character of care, acknowledges and allows to frame local 

and personal strategies corresponding with frail older adults and their 

carers’ needs.  

The processual character of care is being sighted progressively 

in numerous proceedings. Remr (2012, p. 201) for instance, interprets 

family care as “a long-term process that is anchored in the structures 

of the family (…) and often draws on informal social networks of 

neighbours, friends, and acquaintances (…), as well as formal home-

care providers (e.g. registered social services agencies)”. He under-

lines that care process connected with supporting dependent people is 

hard to predict or plan for: it is unknown when the care needs occur, 

how long the care will take (2 weeks, 2 months or many years), nor 

what particular skills or competences could be required and activated. 

The processual character of care allows its perception thorough both  

a mixed composition of various actions and dynamics of carer and 

recipient’s roles. Aneshensel (et al., 1995, in: Remr, 2012) demon-

strate three essential transformation phases of dependent person car-

er’s role. They are: role acquisition phase – acceptance of being the 

prime carer (role gaining), role enactment – anchoring in the role 
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(constituted role) and role disengagement – role’s “leave behind” and 

abstraction. There appears a variability in a range and type of carer’s 

obligations, in each of these phases. On the one hand, optional shifts 

and movements may relate to patterns and practices of care provision, 

on the other – to care provision’s place. In many instances, the first 

phase – role acquisition – is preluded by “proto-care” phase, which is 

not a provision per se, yet a series of lesser tasks, simple services, 

isolated actions, unsystematically undertaken at times – incidental – 

and described commonly as “help”, “supervision” or “check-ups” 

whether “things are right” and “what’s needed”. All phases are charac-

terized by inner dynamics, every one teems with great many perplexi-

ties (connected with deciding for care giving’s place: 

recipient’s/carer’s home or hospital; connected with deciding for care 

method or making one’s mind in respect to own activities, besides 

caring obligations). Moreover, every phase is akin to a revision of 

social circles – by limiting carer’s social life in favour of rising con-

tacts with age-related professionals.  

Entering the carer role is dictated by a number of reasons.  

Although motivations for engaging in the care might become signifi-

cant in the light of planning the actions in difficult situations. Already 

quoted Remr (2012), basing on his own research scrutinized among 

Czech families caring for the frail elders, indicates that considering 

the (previous and current) relations with the recipient, it is possible to 

distinguish four different types of family carers:  

Type I. Carers who accepted their role and the caregiving brings them 

substantial satisfaction, which translates to harmonious relations  

between the carer and the recipient (these were mostly women and 

householders); 

Type II. Carers who were in general satisfied with the care, neverthe-

less conflicts and stresses with recipients arose from time to time 

(mostly these were persons with low incomes and younger people  

– under 30); 

Type III. Carers who did not experience any satisfaction from caregiv-

ing, but accepted the care due to previous good relations and they 

were hoping to preserve them (mostly these were persons with higher 

education and incomes);  

Type IV. Carers whose relations with the charges were confrontation-

al, tense and caregiving did not bring any satisfaction. These persons 
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accepted the role due to the circumstances, social pressure, personal 

values. These were ⅓ of the surveyed and recruited mostly from elder-

ly people, housewives and persons who were mostly responsible for 

performing the household activities. 

The sense of satisfaction from the performed care activities and 

good relationships with the recipient might impinge the decisions 

undertaken in the face of their decreased health and increased caring 

load. Persons with confrontational or neutral relationships were more 

prone to utilize external services and in the result, to place frail elder 

in long-term care facilities (LTCFs). 

During the discussion on the complexity of caring aspects it is 

difficult not to take account of the trains connected with the dynamics 

of the family system and the relationships between the carer and the 

frail older adult. The micro perspective (family level – the dyad: de-

pendent elder and their informal carer) enables effective and actual 

insight to the matter of caregiving and is a natural addition to the  

inquiries and activities from the macro (national) and meso (local 

government and authorities) levels. Thus the researchers explore not 

only the bi-generational relations (carer – recipient) but also the rela-

tions of complete “generation rows”. And so, Anderson and Sabatelli 

(2011, p. 260) deem that in the deliberations on the capabilities and 

possibilities of the dyads of adult children and their elderly parents to 

adopt to the challenges of the ageing process, it is reasonable to call 

upon the family’s intergenerational legacy
1
. They also state that care 

fulfilment is historically anchored. Assuming the interactive perspec-

tive, the authors claim that entering the care situation is connected to 

the both parties’ relation history, which might facilitate or make diffi-

cult the very caregiving relationship. This means that the family life 

can be characterized collaterally by change and continuity of the rela-

tions, which in turn may accompany or hold back the adaptation to 

bespoken changes. The aforementioned intergenerational legacy is 

perceived as a basic factor determining the very consideration of pos-

sibility to undertake caregiving, but also as a characteristic release of 

its’ perception and experience. Thus, Anderson and Sabatelli (2011, 

pp. 260-265) propose a model consisting of three types of relation-

ships in the caring situation: 

                                                           
1
 Own accentuation. 
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Type I: The Mutual relationship – found in the families where 

intergenerational relationships are characterized by respect, empathy, 

trust and sensitivity towards mutual needs. In the family systems 

based on mutuality, carers reinforce the feeling of dignity and value of 

the older adults with limitations, but do not take over any of the func-

tions he or she can perform on their own (Carter, McGoldrick, 2005, 

in: Anderson, Sabatelli, 2011). This leads to preserving integrity and 

individuality of the frail elderly person and at the same time reinforc-

ing the intergenerational intimacy. Emotional closeness and autonomy 

are both possible. Conflicts are solved openly and constructively. 

Children – in the role of carers recognise themselves as independent 

individuals, with own views, whereas parents – in the role of care 

recipients, do not try to hold power over their children anymore, but 

treat them as equals. Authority issues are overworked. 

Type II: The Hierarchical-passive relationship – found in 

families, where authority issues are not overworked properly, the 

parent generation tries to sustain the position of parental authority, 

whereas children stick to the roles of good daughters or sons. Parents 

perceive their authority as titbit position and may try to commit sabo-

tage children’s endeavours to overwork and change the situation, ap-

pealing to the threats, showing discontent or stir up guilt. Children 

often feel that the only way out, is to continue to yield the parent’s 

will, even if this may mean acting against their own needs or feelings. 

Caring over the parent is perceived as a duty, not a choice. Its fulfil-

ment is often focused on catering for parent’s expectations without 

taking account for the best solution for both parties. What is important 

in particular, children are not able to separate their own feelings from 

parents’, which in turn results in decreased quality of care. Inability to 

make rational decisions and judgments of situations occur, children 

lose themselves in fulfilling the parents’ expectations at the expense of 

their own needs and emotions, often at the expense of their health. The 

needs and emotions of other family members – husband and/or chil-

dren, are not taken into consideration. The hierarchical-passive rela-

tionship results with the paradox in the form of treating parents as 

children and in the stirring of incapacitating guilt and extortion no 

responsibility is ascribed to the parents for making any activities 

which they’re able to make. Accordingly, the competences of the 
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dependent person are substantially decreased, and the mental and 

physical health might worsen. 

Type III: The Hierarchical-rebellious relationship describes 

the situation of families, where the parents’ attitude is similar to that 

described by type II, but the children’s approach is characterized by 

anger and emotional isolation from parents due to the feeling of “im-

prisonment” in the kid’s role, and the feeling of lack of acceptance as 

an adults – in the eyes of the parents. Usually, these children confront-

ed with the necessity to discharge care over parent with limitations, 

turn to brothers and sisters for support, more often than not – retreat-

ing themselves. Although, if retreat is not an option, then the caring 

relationship may stand out by anger and resentment. Neither of the 

parties feels appreciated or respected. Carers are subject to criticism 

and treat their role only as a challenge. The hierarchical-rebellious 

relationship may possibly lead to focusing the interaction around the 

issue parent-child and the child’s expected perception as an adult per-

son. If this happens, parties rather tend to escape than strive for con-

tact. Performing care in such situation is subject not only to the 

obvious conflict but also to the outbreak of emotional and/or physical 

violence. This is not a protective situation that would respond to the 

needs of frail elders at any point (Anderson, Sabatelli, 2011, p. 264). 

Relatively scanty subject literature touching the subject of vio-

lence towards elderly people – lack of “reliable data related to the 

scope of the phenomenon of violence towards elderly people” 

(Woźniak, Brzyska, 2009) or „poor recognition of the problem” 

(Halicka, Halicki, Ślusarczyk, 2012), as well as lack of information 

related to the violence towards people dependent from their carers, 

mixed with the tendency for tabooing the issue should not justify the 

scarcity of activities aimed at supporting informal family carers at the 

macro, meso and micro levels. What’s known from the research re-

ports is the fact that there is direct translation of lack of sufficient 

social support (Anetzberger, 2000; APA, 2006) to the feeling of roles 

overloading, feeling of personal crises (alcohol and other stimulants’ 

misuse), experiencing illnesses, breakthroughs and solstices in the 

own relationship or financial hardships among frail elderly peoples’ 

carers. “Relationship hardships and constant struggle with the parents 

are the factors that contribute to the issues experienced by adult chil-

dren and consequently bring on aggressive behaviours in relations 
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with dependent parents” (Krause, Rook, 2003; Pillemer, Suitor, 1998, 

in: Anderson, Sabatelli, 2011, p. 264).  

Individual choices, depending on the life paths (past and current 

relationships, including the family legacy of the intergenerational 

relationships, current possibilities and conditions – e.g. regarding the 

existence or finance) are modified by the existing institutional solu-

tions. Spatial and financial availability of the protective infrastructure 

(in the form of round-the-clock and daytime settings; community 

support), as well as the availability of non-registered care work sector 

(the presence of carers: migrants and those recruiting from the local 

population), will in the end correct the activities and plans related to 

undertaking the care activities toward frail older adults.  

 

Informal carers in Poland – without assessment/without forecast: 

present state, challenges 

 

Poland is classified in a group of countries, where family plays 

a vital role in providing care services. It is the main yet not the only 

subject providing care to elderly people. System-wise, public care 

services (institutional and environmental) are classified in Poland as 

social assistance. The results of all-Poland survey from 2010 indicate 

that these are the most popular services for elders (Krzyszkowski 

2011). The surveyed social assistance units listed three most popular 

services: ones provided in the place of residence and in the institution 

(72 %) and financial help (52 %), where 20 % of rural social assis-

tance centres even did not have care services in their offer. It is worth 

mentioning that during the past years the supply of care services is 

decreasing (Błędowski 2012a). This denotes that even services found 

as “basic” and “common”, i.e. care, become services less available in 

the system, while the needs increase in society. 

Care services are not accompanied by a relevant development 

of social work performed with older adults by the social workers. In 

2010 such service was offered by 25% of the surveyed social assis-

tance units (Krzyszkowski, 2011). Among applied working techniques 

the following were listed: informing the customer on their eligibilities, 

resources, possibilities, informing on the activities of various institu-

tions; support in obtaining assistance from various public and non-

public institutions. The most commonly used tool was the family envi-



42 

 

ronmental survey, discussion on needs and expectations along with 

collection and analysis of documents. The area of supporting the  

elderly was relatively seldom a subject of organizational and content-

related innovative activity in the social assistance units. In the period 

of 2007-2010, 11% of units fulfilled the project related to the activities 

toward older adults. 

Summarizing the survey results, Krzyszkowski (2011, p. 160) 

concludes “as it seems, a generally poor status of social assistance 

services towards elderly people”. The author explains them both by 

the macro-level factors, i.e. due to the framework of the system (lack 

of support guarantees from the social assistance during ageing, lack of 

characteristics of social work for the elderly people and lack of de-

fined duties for the social assistance), as well as points to the practices 

and understaffing (insufficient number of specialists, professional 

carers). 

The alternative for the services provided in the community, are 

24-hour care services (in nursing homes), which are utilized by less 

than 1% of elderly people (Księżopolski, 2012). The author also un-

derlines that Polish public (provided by authorities) 24-hour care facil-

ities are one of the worst developed among the economically 

developed countries. The stay is paid out-of-pocket by the recipient. In 

case when they are unable to cover the cost, it shall be paid by the 

family (alimony obligation) or the community, to which the recipient 

belongs. Currently (as from 2004) the communities bear the main cost 

of financing the stays in the community nursing homes (Błędowski, 

2012). Thus communities cut down the number of referrals to the units 

or reduce their number (Perek-Białas, 2011). The decrease in number 

of such nursing homes and the number of available places is also re-

lated to the necessity to meet the requirements of standardization  

(introduced by cause of Polish accession to the EU).  

Public sector is the dominant provider of the 24-hour care facili-

ties, it runs 70% of community nursing homes for older adults with 

limitations. Non-governmental sector also holds significant share  

– 26%, whereas commercial sector – 4% (Sobiesiak, 2011). As we 

suppose, the role of non-governmental organization will grow under 

the influence of the possibility to utilize the EU funds related to the 
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European Commission’s demanded „de-institutionalization of care”
2
. 

Willing to implement the EU funds, the local governments and civil 

organizations will focus their activities on the services provided local-

ly. With slight human resources (small number of employees and low 

quality offer) Polish social assistance centres will have to look for 

their partners among non-public service/facilities providers, including 

those from the third sector. 

Regardless of these solutions, some care services are provided 

at frail elder’s place (ageing in place services) through legal and ille-

gal extra familial carers. Some are co-hired by the specialized compa-

nies, some work in so called grey area/black economy (without 

insurance, without social security dues). Specific data is absent, as to 

assess the range of the phenomenon of unregistered care jobs, its qual-

ity and the situation of the caregiver and recipient. Some information 

is brought by the qualitative research regarding the labour immigrants 

in Poland (Krajewska, 2012; Lasota, 2008). A tendency of “ethnic 

segregation” of the household care jobs seems quite clear, i.e. most of 

the female immigrants come from Ukraine and Belarus (Krajewska, 

2012). They are “cheaper” than Polish female carers, who in turn 

depart to the Western Europe to obtain employment in the same sec-

tor
3
. The research shows a number of issues generated by the character 

of female immigrants hired for care jobs provided in place. First of all, 

immigrants look for work through informal networks which from the 

very beginning “hides” the employment relationship. Work secrecy 

generates further threats, such as overloading the migrant with the 

household activities (more tasks that previously agreed with the Polish 

employer), no free time (especially when the caregiver lives together 

with the recipient), social isolation, being subject to violence (Lasota, 

2008; Krajewska, 2012). All these are topped with arduous issues of 

stay legalization (the necessity to renew the stay visas every 3 months) 

or fear of deportation in case of illegal stay disclosure. Economic 

pressure (gaining employment in order to provide for family in their 

                                                           
2
 http://deinstitutionalisationguide.eu/wp-content/uploads/2013/05/Common-

European-Guidelines_Polish-version.pdf [retrieved 28.07.2013];  

http://deinstitutionalisationguide.eu/wp-content/uploads/2013/05/Common-

European-Guidelines_Polish-version.pdf [retrieved 28.07.2013]. 
3
 So called „care chains” emerge. 
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own country) makes the immigrants accept the malpractices and sel-

dom resign from work. Krajewska (2012) calls the existing legal sta-

tus of immigrants’ work in the care sector as “policy of no policy”. 

She also underlines that the process of Polish society ageing and  

decrease of caring potential of families will result in the necessity to 

implement formal incentives for hiring immigrant caregivers. 

Family caregivers remain actually outside the public support 

system. In the opinion of Krzyszkowski (2011)– based on the accumu-

lated data from already quoted all-Poland survey from 2010 – social 

care units are not able to present them with any offer.  

This should not be surprising: (in the declarations of the sur-

veyed units) the target groups of the support were lonely, isolated 

people without any support from their family. The above mentioned 

all-Poland survey results confirm the data obtained during our own 

field research in four communities located in different regions of 

Poland in 2010 (comp. Racław (ed.), 2011). We stated then that the 

family carers were „invisible subjects” in the local practice of activi-

ties and the public system reacts at their lack or extreme insufficien-

cy. The caregiving itself provided by the relative, friend and 

neighbour, enormous carer’s effort put in the reorganization of  

everyday life and restructuring the whole household are impercepti-

ble in the local support systems. Whereas the representatives of the 

units belonging to different sectors mythologized the caring possibil-

ities of modern local families (in such way that the socio-

demographic changes were not applicable and the relative’s territori-

al networks were still thick and cohesive, the bonds between family 

members were based on strong standards) (Racław, 2011a). The 

“family mythologized” in the role of care “giver” for the frail elderly 

can be interpreted as validation of the instrumental approach to the 

carers in the role of unpaid workforce (“carer as a resource”).  

Although such conduct will not pay in the long run; it is neither 

effective or efficient due to the transformations of starting family 

patterns and also due to the socio-cultural changes (increased num-

ber of persons not entering the partner or marital relations, decay of 

marriages, decrease in fertility, migrations, cultural transformations 

weakening the moral imperative to care for older adults with  

limitations) (comp. Racław, 2012). 
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The paradox of the “mythologized family” as an entity with 

high internal coherence, able to and capable of providing care,  

results only on its relatively long “being”. For over a century there 

have been opinions expressing denials of possibilities in undertaking 

the care functions towards the elderly. For example, during the in-

terwar period, Krzywicki (1926) emphasized small capacity of work-

ing families in providing care for the elderly. Instability of 

employment, low wages and the necessity to focus on obtaining and 

maintaining employment and the migrations limiting the support 

acquired from the family circles disabled the children (workers) 

provision of any kind of help towards their own parents. Thus, the 

issue of caring capacity is not a new one, resulting only from trans-

formations of lifestyles in the age of post-modernism. Entangled 

with the issue of hired work in the industrialized societies, selling 

their own effort for insecure salary is a solidified problem. For this 

reason, we assume that modernizing societies and those developing 

the framework of institutional support in the form of welfare state 

managed somehow to “hide” this issue. In 20 and 21 century, along 

with the dynamic increase of charges and the financial issues of 

public care services the issue was disclosed (or it disclosed itself) 

under the notion of “decrease of care potential of the societies” and 

social and economic costs of older adults care. Our assumptions can 

be applied not only to Poland, but to the majority of EU countries. 

So we are facing the situation when the practice of formal and 

public support is not accompanied by development of “family orien-

tation” (simultaneous and “tandem” support of the carer and the frail 

elderly), although the family is now and was in the past (both in 

Poland and in other EU countries), a significant subject providing for 

the needs of older adults with limitations. The discussion on care 

issues in the ageing society arises. The necessity for “institutional” 

support of voluntary support activities given by relatives, especially 

when they transform social care practices due to the migration pro-

cess (comp. Krzyżowski, 2013). Although practice shows that the 

existing institutional activities in many counties on different conti-

nents are characterized rather by disempowerment than empower-

ment of the family care givers (Savage, Carvill, 2009).  
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„Instead” or „together”? The potential of social convoys: friends 

networks, neighbours and acquaintances as allies for the better-

ment in the functioning of the frail elderly and their carers  
 

As “the capability of family care over their frail elderly are 

gaining on limitation” and “additionally informal carers’ problems are 

frequently deepened by lack of cooperation with institutions and pro-

fessionals providing benefits and services in the field” (Błędowski, 

2012, p. 453), then where to seek hope for the frail elderly care and 

ways of supporting it? Which recourses to call forth?  

We have already mentioned the problem of social exclusion  

experienced by informal carers. The issue is connected with social 

isolation generating the risk of violence as caused by dependency and 

burden or it may be as well violence after-effect. „(…) Social support 

and relations are crucial for carers and for the elderly. Social network 

loss or lack of social control may in turn lead to emergence of vio-

lence” (Tobiasz-Adamczyk, 2010, p. 42). The author underlines that 

the situation and quality of life of the elderly as well as the risk of 

emerging violence “are strictly dependent on «resources» (accumula-

tion of prior resources, derived from previous life stages) held by the 

elderly in a society. The resources (health, material and social ones), 

in other words health potential reaches their late adulthood, financial 

and material reserves and social networks capable of providing social 

support (family, friends, neighbours, faith groups, health and social 

assistance institutions) condition not only health needs and care quali-

ty implementation but also decide about the available support when 

chronic illness, disability or incapability of DLA (daily life activities) 

occur” (Tobiasz-Adamczyk, 2010, p. 42). 

For majority of practitioners, researchers and theoreticians, we 

daresay the list of subjects comprising social support could by  

enumerated in a single breath. The list is cut-and-dried for most older 

adults and their families, too. Yet, what is the real potential behind it 

today and hereafter? We tend to perceive care discourse – in Poland at 

the very least – to be not risen enough in terms of peer group’s posi-

tion and statue along with its potential and capital. Hrynkiewicz 

(2012) emphasises the urgency in implementing systemic solutions 

that would enable replacing family members in frail elderly care. The 

care “will be (has to be!) replaced increasingly with the one provided 
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by people from outside the family or with the one provided by an 

institution” (Hrynkiewcz, 2012, p. 13). 

The majority (72%) of adult Poles think of their old age, over 

one third (34%) does it often or quite often (Omyła-Rudzka, 2012). In 

the reflections of the surveyed people, substantial anxieties concerning 

this stage of life emerge. Among others, these relate to illnesses, in-

firmness, memory loss (73%), loss of independence, burdening and 

being dependent on others (56%), poor living conditions, financial 

issues (32%) but also loss of the loved ones and solitude (32%), un-

certainty who they’re to spend the rest of their lives with and who will 

take care of them (18%). The quoted survey as well takes into account 

the intentions for organizing life in the time when inability to live 

independently emerges. It appears that only every seventh adult Pole 

(15%) finds living with children, grandchildren or further relatives 

appealing. Almost two thirds (64%), regardless of the social-

demographic affiliation would prefer to age in (own) place with the 

option to take advantage of occasional support of family, friends and 

neighbours. It is worth noticing that such scenario is by far pre-

ferred by the 65+ persons, whereas the least preferred among the 

group of 18-24-year-olds. These would like to organize their old age 

in the multi-generational families, surrounded by children, grandchil-

dren and further relatives. 8% consider the possibility to pay for con-

stant help while ageing in (own) place. Solutions, such as sharing  

a place with age-mates or staying at the nursery home weren’t popular 

at all. Expectations are convergent with current realities. Closely to 

three quarters (74%) of people above 60 run self-reliant household. 

38% of these are single, widows and widowers, 36% live with their 

life partner. 15% live with their own children or parents, whereas 11% 

share multi-generational families or extended families (further rela-

tives) (Wądołowska, 2010). However, the analysis of the discussed 

research report results that the issue of social withdrawal is diversi-

fied. So, whereas according to the declarations, almost half (45%) of 

the people in the retirement age
4
 meets with the other members of 

their family beyond their household, one third (34%) does it – still 

according to the declarations – once or twice a month, but 18% con-

tact their families in person a couple of times a year. The most funda-

                                                           
4
 In 2010 the official retirement age for women was 60 and for men 65 years. 
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mental source of satisfaction for the elderly people is family, then  

a little fatherland bonds: the place of living and relations with friends 

and closest acquaintances come second (Wądołowska, 2010). 

The situation of the mentioned 38% of people in the age of 60+, 

running one-person households facing issues with self-sufficient liv-

ing might be extremely difficult. These persons are mainly exposed to 

insufficient social support and in the end to relatively quicker pace of 

unfavourable health changes, as compared to their age-mates sharing 

two- or more persons households. A bit later research (Kowalczuk, 

2012) shows that the sense of solitude afflicts substantially more often 

the older ones and those struggling economically. Among the 65+, the 

solitude is experienced by almost a quarter (24%) of the surveyed. The 

table below shows vital differences related to the circle of people who 

Poles tend to spend their spare time with. It clearly shows that after 

turning 24 years of age, the frequency of meetings with close ac-

quaintances and friends drops significantly, whereas the amount of 

time spent with the closest family and/or partner, increases. Among 

the 65+, only 2% declared they spend their spare time with friends, 

70% were in the environment of their closest family and/or partner, 

whereas 20% “were rather alone”. 
 

Table 1. Circle of people to spend spare time with 

How did you spent your spare time 

most often during the past 12 

months? 

Responses according to the age of the 

surveyed 

18-

24 
25-

34 

35-

44 

45-

54 

55-

64 
≤65 

in percent 

With the closest family,  

partner* 
46 75 83 71 73 70 

With the closest acquaintanc-

es/friends 
34 8 4 10 6 2 

Rather alone 6 2 6 5 12 20 

With closest family and farther 

relatives 
1 5 4 12 7 6 

In the broad circle of acquaintances 

and non-relatives**  
14 9 4 1 2 1 

* Combined categories „In the circle of closest family (family, siblings, chil-

dren)” and “Mostly with the closest family (husband/wife, boy-

friend/girlfriend, partner)”. 
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** Combined categories “Among many relatives” and “In the broad circle of 

people among whom I do/did not know too many. 

Source: Kowalczuk, 2012, p. 7. 

 

Indicated data emphatically illustrate the role of peer group in 

the cycle of life and its weakening with the passing years of an indi-

vidual. Such situation has taken place for many generations. Although 

from the perspective of social-cultural changes, emphasized formerly 

in the text, the possibility to reassess the individual approaches to 

extra family social relations, including friendship in the so called 

“third and fourth age” shall be considered. „Adult Pole can count on 

disinterested help of three persons on average” (Kowalczuk, 2012,  

p. 9), although the number of friends usually reduces after reaching 

85, where the caring needs whet (Davidson, 2006; Knight, Sayegh, 

2009). Sometimes it happens that social networks
5
, including friend-

ships proliferate, though the contribution to such situation is the social 

and civil engagement of elderly people (Chambré 1993; Rotolo 2000, 

Kaskie, Imhof, Cavanaugh, Kulp 2008; Pazderski, Sobiesiak-Penszko, 

2012) or – which is scarce in Polish conditions – the decision on start-

ing living in the society created or adopted for changing needs of the 

elderly people (Rosochacka-Gmitrzak, 2011, 2012). Meanwhile, the 

friendships are extremely crucial during the whole lifespan, albeit due 

to the fact that they simply contribute to the sense of life satisfaction: 

the more “high-quality” friendships in life, the better satisfaction  

from the life itself. The quality of friendship in the old age is particu-

larly important. Having at least one friend or a person one can confide 

in, becomes a characteristic confrontation bumper against some roles 

or social statuses’ loss, connected e.g. with retirement  

(Cavanaugh, Blanchard-Fields, 2011). There’s yet another very im-

portant reason for which friendships are so important in the old age.  

Certain older adults are afraid of becoming a burden for their families 

(let us remind that 56% of adult Poles are afraid of losing their  

                                                           
5 The notion of social network is used after Antonucci et. al. (1996), who 

understand it as a structural characteristics of social bonds with reference for 

the numerical amount, age, sec, possible relation degree and the frequency of 

contacts. Social networks may be created by family members: life partners, 

children, grandchildren (and – more often – great grandchildren), friends, 

acquaintances, neighbours. 
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independence, being a burden and in general being dependant on other 

s), in the end they turn to their friends, which assist them in sustaining 

their independence. Such a friendship function at the later stages of 

life can be characterized by the rule of reciprocity and the chance to 

repay is extended in time, according to the needs; although it is rather 

obvious for both parties (Cavanaugh, Blanchard-Fields, 2011).  

Subject literature calls on two theoretical approaches  

helpful in extending the analysis of dependent/frail people  

and their informal carers’ situations. First of them is the theory of 

social-emotional selectiveness, the second one – the theory of con-

voys. It was considered for years that the shrinking network of social  

contacts, including friendships, with the increasing age is related to 

the fact of dying of consecutive persons from the one’s  

circle of friends. Nevertheless, in the opinion of Carstensen, Mikels 

and Mather (2006, p. 345-350), social behaviours and  

attitudes of elderly people in the discussed context are far more com-

plex. They claim that upholding of the social contacts is backed  

up by a spectrum of targets, to which they class - among others – the 

search of information, the awareness of their identity or  

emotional regulations. The scope and intensity of importance of these 

targets are described by their theory of social-emotional  

selectivity, which describes why the elderly people do not exhibit any 

tendencies for exchanging the lost acquaintances and friendships.  

It is favoured by higher intensity of selective attitude than in case of 

younger generations, which is further imposed by the reduced number 

of possibilities to enter into new friendship relations, especially  

when one considers the emotional bonds (Carstensen, Mikels, Mather, 

2006).  

The selectivity of choosing the persons to the social network  

– family members, friends or neighbours may result from  

purposeful limitation of the circle, so to be able to spend as much time 

and pay as much attention to those individuals who are most  

valuable for older adults (Erber, 2013). Although this attitude should 

not be equated with the desire to retreat from social relations, its con-

sequences determine the grade and type of social resources (social 

networks), which can be called upon in order to accomplish  

individual social-emotional needs. Furthermore, the commitment or 

recourse to someone belonging to the network or any of them as  
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a whole depends on the type of task, characteristics of the  

person helping in accomplishing the task, their accessibility, the peri-

od of their engagement as well as the degree and strength of this inter-

action (Hooyman, Kiyak, 2011). In the opinion of the referenced 

authors, friends and/or neighbours admirably verify themselves in the 

issues requiring emotional support exhibited spontaneously. The fol-

lowing attitudes are discussed here: visits, during which one  

might have a small talk, help or assistance using means of transport or 

managing the transport on their own; “dropping in” to each other or 

run errands. As reported by Hooyman and Kiyak (2011),  

even the persons experiencing chronic illnesses and health issues can 

accompany their mates offering listening, talking, advice or the  

called upon emotional support. Nonetheless, in the opinion of the 

authors, the families seem to be the best-equipped resource  

for accomplishing the tasks of long-term personal care. However, 

what is worth emphasizing, it is friends, and not other family mem-

bers who comprise the “critical asset” in the circumstances of 

change or losing key social roles, such as entering the widowhood or 

retirement. Authors call upon the example of a widowed woman, who 

prefers to confront her loss with someone from the circle of  

friends instead of family members from whom she expects rather the 

reinforcement of identification loss related to the role of wife and 

excessive condescension or the attempts to minimize the  

experienced loss than effective understanding and company in experi-

encing the loss of lifetime partner (Hooyman and Kiyak 2011, p. 371). 

Analyzing the issue of peer social networks of the  

elderly people, Erber (2013) emphasizes that even these small ones 

are perceived as important at the emotional level. She is also con-

vinced that the importance and significance ascribed to the peer social 

networks depend on the availability of wife/lifetime partner  

or adult children. The higher the availability of someone from the 

family members, the lower the tendency to seek for the support of the 

of the peer social network and vice versa. 

The second theoretical approach broadening the analyses of 

situations of frail elderly people and their informal carers is the  

convoys theory. Convoy is a metaphor illustrating various support 

circles accompanying the individual during one’s life span (Phillips, 

Ajrouch, Hillcoat-Nalletamby, 2010). 
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Diagram 1. Social convoys – support circles accompanying individual 

during one’s life span 

 

 
Source: Erber, 2013, p. 274. 

 

Similarly as in case of social networks members, the support 

circles (convoys) may include family members, friends and acquaint-

ances. The theory of convoy roots from the study of D. Plath, the an-

thropologist, entitled „Long Engagements” (1980), in which he 

proposes to perceive life as the course/run or a sequence of various 

relationships of an individual with the significant others, which shape 

one’s identities and life’s experiences
6
. A convoy is comprised of 

bespoken significant others, who support and encourage individuals to 

achieve maturity and shape the experience of getting old by provid-

ing support. Convoys are “mutually influential”, which means that by 

shaping an individual, at the same time they influence other members, 

both in terms of successes and failures. Characterized by dynamism, 

they are subject to changes during the life span but their fundamental 

role is providing support.  

Wider audience heard about the theory of convoys thanks to the 

article of Kahn and Antonucci from the same year 1980, in which the 

authors emphasized the influence of convoys on health and well-being 

of individuals and the fact that they are rooted in the needs of support. 

                                                           
6
 Informing on the fact on deriving Plath’s theory from the Japanese context, 

it is emphasized that it is a universal notion, suitable for applying it in other 

cultural and national analyses (Phillips, Ajrouch, Hillcoat – Nalletamby, 

2010).  

The closest most important persons,  

the most significant “others”  

 

Important, but more distant persons 

 

Less important but still significant  

persons  
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Again, an issue of mutuality emerged – support is sufficient and ade-

quate to a degree which is allowed by both the characteristics of the 

convoy and the individual (Ajrouch, Blandon, Antonucci, 2005; An-

tonucci, Birditt, Akiyama 2009). Investigating the nature and function 

of the informal support, Hooyman and Kiyak (2011, p. 340) empha-

size the fact that supportive social networks consisting of members of 

family, friends and acquaintances, contribute to active ageing and 

more resilient ageing individuals.  

 

Summary  

 

The quoted and called upon herein studies describe the catego-

ry of mutuality (including the reciprocity). We have noticed (it is 

just our theory requiring further investigations), that the mutuality – as 

a balance between the support taken and given – is far less empha-

sized when it comes to the family relations than neighbour-friend 

relations. But also the lack of mutuality in some period might be  

a consequence of long-term investment in the support bank – as it is 

described by the Antonucci et al. (1996), in which one pay their sup-

port contribution as long as the strengths allow, so as to “withdraw” it 

from others, when the strengths run out. If we would like to stay with 

the bank analogy, one might pose a question on the interest of the 

deposit. Woźniak (2012, p. 27) is convinced that „the scope of reci-

procity is not limited in time: the obligation to return the «gift» still 

remains until the «debt» is paid in full – differences in power and 

prestige may increase or decrease the profit or loss”.  

Therefore, in case of the intergenerational exchange it is still 

valid to search for an answer to the question „who is the socio-metric 

star (…) and whether it is always the middle generation, which of the 

generation gives most and receives/demands relatively less?” (Woźni-

ak, 2012, p. 27). The interchanges of support within one generation, 

especially in case of extra family relations, meaning relations beyond 

the marital and partners’ relations seem to be – at least for the time 

being – free from such burdens. We are convinced that it is worth 

having them in mind – Woźniak (2012, p. 61) predicts that till 2020, 

the intergenerational solidarity in Poland will waver. Will it grow 

within the same generations? Maybe so. Indisputably though, espe-

cially in the time of crisis it is advisable to „diversify the pocketbook”. 
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In other words, the more extra family convoys one manages to accrue, 

the more possible it is that they would not experience the devouring 

feeling of solitude in the old age; unless one would themselves decide 

to step back from the social life.  

Although Arendt (2000) claims that in order to become a man 

among other people, one has to stand out and take the initiative. If one 

chooses to lead an active life – and get old “actively”, one shouldn’t 

retreat from the conversation and action. We interpret the action and 

becoming a human being as related to sustaining the social contacts 

and interpersonal communication. In any case, Arendt (2000) assumes 

the “conversation” as a kind of activity. We believe the ideas related 

to the active or positive ageing are important for substantial mass of 

modern older adults and – getting more and more numerous – forth-

coming ageing generations.  

Nevertheless, we are also close – to some extent – to the ideas 

of Jacoby (2011) portraying invalid beliefs strongly promoted in 21 

century (and somewhat earlier) than “90” might turn to a new “50” 

and the “medicine” for ageing will soon be delivered to the local 

pharmacies all over the world. The author asks for the validity of lon-

gevity in the world totally unfit for it. Similarly as Gillespie Cook and 

Halsall (2012), we notice that in our approach to ageing, our society 

should take into consideration various scenarios of last decades or 

years of life, those including ageing being burdened with the depend-

ency from others, too. Because ageing is, and may be, varied, as var-

ied may be the other stages in the human lifespan.  

For many frail elderly adults, family might become the group 

where they will seek the “intimacy, emotional support and love”, 

which are called by a family sociologist and demographer Cherlin 

(1996, p. 19) as “private face of the family”. Whereas public face 

produces goods and services taking care of their frail older and/or 

dependent members. Both layers of family activity – private and pub-

lic – serve to the broader society (Gross, 2004). Depreciation of the 

fact, makes the influence of the social policy on the care situation 

unrealistic. Policies, which would realistically respond to the chal-

lenges of ageing populations, aware of the consequences of decreasing 

caring potential of families and the reducing areas of intergenerational 

solidarity should be willing to prevent the increasing “internality” of 

particular generations. We share Drozdowski’s (2012, p. 18) opinion 
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that the “generational isolations/detachments” – as this is perceived by 

the author, may lead to the situation when generations try to guarantee 

the reductions or privileges only for their own generations. Though 

the author perceives it as a profit for the idea of civil society, without 

defining of which type. 

In our attempt to go one step forward, we propose these policies 

combine the potentials of (weakening) intergenerational and genera-

tional (present within one generation) solidarity. The recognition and 

appreciation of the already described social convoys – the circles of 

possible extra familial support in the form of consolidated supportive 

activities, may prevent from distancing generations and building much 

more solid care supply base in future. Such policies shall recognize 

the complex characteristics of care (as a social action) and the caring 

approach (its relational character and dynamics, the involvement of 

the role of the carer and the recipient). Only this way the prepared 

formal support may answer the individual order and the cultivated in 

many local societies quasi-policies towards elderly people
7
 (Racław, 

Rosochacka-Gmitrzak, Sobiesiak, Zalewska, 2011) may become real 

support for them and their relatives. At the moment, the Ministry of 

Labour and Social Policy approved „Long-term Policy for Seniors in 

Poland” – national strategy for the years 2014-2020. We hope it starts 

an actual creation of “space for ageing” (comp. Wilińska, 2013)
8
 and 

it will not counteract it but accept and support it.  
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BEATA STACHOWIAK 

SENIOR ANNO DOMINI 2050 

 

 

 

*** 

Wprowadzenie 

 

Blisko pięćdziesiąt lat temu w literaturze naukowej zaczęły  

pojawiać się pierwsze publikacje na temat społeczeństwa informacyj-

nego. Już wówczas przewidywano szereg zmian, które nastąpią  

w życiu jednostek, rodzin, a także większych zbiorowości. W kilka lat 

później Antoni Kępiński trafnie zauważył, że „lęk przed starością stał 

się obsesją ludzi cywilizacji technicznej”. Myśl ta nie straciła na swo-

jej aktualności, co więcej jej przesłanie stało się jeszcze silniejsze. 

Generacja baby boom jako pierwsza w historii nie może pogodzić się  

z tym, że młodość nie jest stanem permanentnym i jak każda faza 

życia człowieka przemija. Ludzkość również po raz pierwszy znalazła 

się w uwarunkowaniach kultury prefiguratywnej, w której starsze 

pokolenia muszą przystosowywać się do wzorców wytworzonych 

przez młodsze generacje. Tym samym zmieniło i nadal zmienia się 

życie starszych osób. W roku 2014 zmiany te nie są tak wyraźne, ale 

w optyce roku 2050 obraz jesieni życia rysuje się diametralnie inaczej. 

 

Sytuacja demograficzna w 2050 roku
9
 

 

Według prognoz demograficznych sięgających roku 2050 Eu-

ropa rysuje się jako jedyny kontynent, na którym nastąpi spadek licz-

by ludności. Fakt ten będzie głównie konsekwencją dwóch zjawisk: 

starzenia się społeczeństw europejskich oraz niskiej dzietności nie 

gwarantującej w większości państw zastępowalności pokoleń. Sytua-

cja demograficzna Polski nie odbiega od europejskiego scenariusza. 

                                                           
9
 Dane wykorzystane w tej części artykułu pochodzą z publikacji: Głównego 

Urzędu Statystycznego, Eurostatu, Biura Ludnościowego Organizacji Naro-

dów Zjednoczonych, danych demograficznych CIA. 
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Obecnie polskie społeczeństwo spełnia już kilka kryteriów  

zaawansowanej starości demograficznej. Mediana wieku wynosi 38,7 

lat
10

, a prognozy dla roku 2050 nie przynoszą dobrych wieści. W za-

leżności od przyjętego wariantu płodności wiek środkowy dla Polski 

waha się od 48 do 52 lat. Co przekłada się, że na to, że połowa obywa-

teli Polski będzie miała co najmniej około pięćdziesięciu lat. Z roku 

na rok zwiększa się w Polsce udział ludności w wieku 65+, w roku 

2012 wynosił on 14,2%
11

, dla porównania w roku 1965 wskaźnik ten 

wynosił dla Polski zaledwie 7%. Natomiast w roku 2035 ma on wzro-

snąć do 23,2%, a w roku 2050 do 30%. Skali starzenia się polskiego 

społeczeństwa dowodzi także malejący udział ludności w wieku do 14 

lat, w roku 1966 wynosił aż 30,6%, a w roku 2012 zaledwie 15%. To 

jeszcze nie koniec tendencji spadkowej, wkrótce partycypacja dzieci 

do 14 lat ma obniżyć się do 12% w roku 2050. Ten mroczny obraz 

demograficzny Polski jest przede wszystkim wynikiem niskiego 

współczynnika dzietności
12

. Od lat dziewięćdziesiątych utrzymuje się 

on na poziomie nie gwarantującym zastępowalności pokoleń. W roku 

2012 wynosił on zaledwie 1,21, obecnie Polska znajduje się na 212 

miejscu na 224 państw świata pod względem dzietności. Całości po-

nurej przyszłości demograficznej mieszkańców Polski dopełniają 

informacje dotyczące emigracji, według ostatniego spisu ludności na 

emigrację udało się w ostatnich latach ponad dwa miliony osób,  

z czego blisko 70% stanowią osoby w wieku produkcyjnym mobil-

nym. Należy również dodać, że prognozy demograficzne dla Polski 

nie uwzględniały emigracji w latach 2005-2012. 

Dane te nie przemawiają do wielu osób. Być może dlatego, że 

nie odzwierciedlają relacji rodzinnych. A z danych demograficznych 

wynika jednoznacznie, że polskie rodziny starzeją i zmniejszają się, 

jeszcze w połowie lat sześćdziesiątych statystyczne starsze małżeń-

stwo miało ośmioro wnucząt, dzisiaj ma ich zaledwie dwoje. W roku 

                                                           
10

 Według kryteriów demografów do osiągnięcia przez zbiorowość statusu 

społeczeństwa starego demograficznie wystarczy poziom 34 lat. 
11

 Według kryteriów WHO przekroczenie poziomu 10% klasyfikuje dany 

kraj wśród państw o zaawansowanej starości demograficznej. 
12

 Współczynnik dzietności jest to liczba dzieci przypadająca na jedną kobie-

tę w wieku rozrodczym tj. w wieku od 15 do 49 lat. Zastępowalność pokoleń 

jest zagwarantowana przy współczynniku równym 2,15. 
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2050, według prognoz ludnościowych statystyczni Kowalscy będą 

mieć zaledwie jedną wnuczkę bądź wnuka. Te niepokojące procesy 

demograficzne wpływają na jakość życia osób starszych, przede 

wszystkim dlatego że zmieniają się niekorzystnie parametry dotyczące 

potencjału opiekuńczego
13

 oraz potencjału pielęgnacyjnego
14

. Dla 

Polski wskaźnik opiekuńczy nad rodzicami w roku 1975 wynosił 2,6, 

w roku 2012 wzrósł do 7.15. Prognozy wskazują na to, że w roku 

2050 ma wynosić 20,5. Podobnym parametrem jest współczynnik 

potencjału pielęgnacyjnego, jeszcze w roku 2000 wynosił on dla Pol-

ski 5,1, w roku 2012 zmalał do 3,8, w roku 2050 ma się zmniejszyć do 

1,7. Dane te ukazują jeden z podstawowych problemów, jaki pojawia 

się w perspektywie roku 2050, a mianowicie zapewnienia opieki  

sędziwym obywatelom Polski. 

 

Senior w rodzinie anno Domini 2050 

 

Współczesne procesy demograficzne, a także rozwój społeczeń-

stwa informacyjnego wpływają na funkcjonowanie rodziny, w tym 

także na życie osób starszych. Zmiany te spowodowane są większą 

mobilnością członków społeczeństwa informacyjnego, powolnym 

wypalaniem się modelu rodziny nuklearnej, spadkiem dzietności, 

upowszechnieniem modelu małżeństwa typu DINK
15

 czy też rodzin 

patchworkowych. Zmiany nie tylko dotyczą życia osób starszych, ale 

także dzieci, młodzieży, małżonków, powstają nowe relacje między 

między krewnymi i powinowatymi, które jest trudno zdefiniować  

- zjawisko to ma miejsce szczególnie w rodzinach patchworkowych. 

Głównym problemem około roku 2050 stanie się zagwarantowanie 

opieki nad osobami starszymi. Ta skomplikowana sytuacja nie będzie 

wynikać jedynie z niedostatku środków finansowych, ale także niewy-

starczającej liczby osób sprawujących opiekę nad seniorami. W poło-

                                                           
13

 Współczynnik opiekuńczy nad rodzicami jest definiowany jako liczba osób 

w wieku 85 lat i więcej przypadająca na 100 osób w wieku 50–64 lata. 
14

 Współczynnik potencjału pielęgnacyjnego jest liczony jako stosunek liczby 

kobiet w wieku 45–64 lat do liczby osób w wieku 80+. 
15

 DINK – akronim od wyrażenia w języku angielskim double income, no 

kids, który w po polsku oznacza „podwójny dochód, bez dzieci”. 
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wie XXI wieku to zazwyczaj na na jedynaku będzie spoczywać obo-

wiązek opieki nad rodzicami, nie tylko ludźmi sędziwymi, ale i też 

często chorymi. Jedynacy w wielu przypadkach będą osamotnieni  

w opiece nad rodzicami. Sytuacja ta nie będzie dotyczyć nie tylko 

kwestii finansowych, ale przede wszystkim odpowiedzialności zwią-

zanej z decyzjami dotyczącymi rodziców np. wyboru terapii. Już  

w latach dziewięćdziesiątych na podstawie badań psychologów ame-

rykańskich określono, że kwestią budzącą największy lęk wśród jedy-

naków jest dźwiganie tej odpowiedzialności w pojedynkę (Pitkeathey, 

Emerson 1995). Uwarunkowania te jeszcze bardziej będą się kompli-

kowały, gdy osoba opiekująca się rodzicami będzie mieszkać w innym 

kraju.  

Realia współczesnego świata nie sprzyjają osobom starszych, 

już obecnie seniorzy są przekonani o tym, że opieka nad nimi jest 

postrzegana jako ciężar przez resztę społeczeństwa. Tak twierdzi 62% 

respondentów w wieku 65+ w brytyjskich badaniach przeprowadzo-

nych przez YouGov w 2013 roku. Co więcej, aż 47% badanych  

w Wielkiej Brytanii uważa, że jest dyskryminowana z powodu wieku. 

W innych państwach też nie jest lepiej, mają miejsce nawet działania 

ocierające się o łamanie praw obywatelskich. Przykładem w tym 

przypadku mogą być Niemcy, którzy przenoszą część seniorów do 

tańszych domów opieki na Węgrzech, Ukrainie, w Grecji, a nawet na 

Filipinach i Tajlandii (Connolly 2012). Według ujawnionych przez 

dziennikarzy danych proceder ten na koniec 2012 objął co najmniej 10 

tysięcy osób. W tym miejscu rodzi się pytanie, jeżeli obecnie w kra-

jach bogatych, kiedy to jeszcze sytuacja demograficzna nie jest tak 

dramatyczna, dochodzi do takich sytuacji, to co będzie działo się  

w roku 2050? Jaką formę przyjmie ageizm w sytuacji załamywania się 

systemów emerytalnych? Istnieje co prawda pewna możliwość, że 

ubytek ludności będzie wyrównany przez imigrantów, lecz oni będą 

chcieli się osiedlać w państwach opiekuńczych, a nie tych które prze-

żywają trudności. Jednak napływ imigrantów będzie wymagał od 

seniorów anno Domini 2050 przygotowania do wspólnego życia  

z ludźmi pochodzącymi z innych kultur. To nie są wszystkie wyzwa-

nia z jakimi zetknie się osoba w wieku 65+, oddzielnym problemem 

będą wyzwania wynikające z postępu technologicznego.  
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Nowe technologie w życiu seniora w roku 2050 

 

Nowe rozwiązania technologiczne zmienią wymiar, realia, ja-

kość starości, jak i również system opieki nad osobami starszymi. Już 

obecnie mamy do czynienia z uwarunkowaniami kultury prefigura-

tywnej. Fakt ten także zmienia pozycję osób starszych. Doświadczenie 

oraz mądrość życiowa nie są tak cenione, jak miało to miejsce w po-

przedniej epoce. Gama nowych rozwiązań technologicznych jest bo-

gata i zróżnicowana, lecz rzadko spotyka się urządzenia dedykowane 

osobom starszym. Z urządzeń specjalnie zaprojektowanych dla senio-

rów można wspomnieć o laptopie dla osób w wieku 65+. Model tego 

urządzenia powstał w roku 2010
16

, jego twórca Ryan Klinger skon-

struował adaptop konsultując projekt z gerontologami oraz lekarzami 

geriatrami. Ostatecznie powstał nowy produkt przystosowany dla 

seniorów, jednak w Polsce jest on niedostępny. Jedynymi urządza-

niami z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych przysto-

sowanymi dla seniorów oferowanymi w Polsce są obecnie telefony 

komórkowe. 

Przyszłość pod względem zastosowania nowych technologii  

w perspektywie roku 2050 trudno przewidzieć, lecz można zarysować 

pewien przybliżony obraz.  Przykładem może być telemedycyna, 

przewiduje się, że w roku 2050 dostępne będą technologie polegające 

na monitorowaniu stanu zdrowia domowników za pomocą niewiel-

kiego urządzenia zainstalowanego w domu. Urządzenie to, w razie 

potrzeby wyśle sygnał do komputera domowego, który postawi 

wstępną diagnozę, a następnie skonsultuje ją z lekarzem, którego 

holograficzny obraz pojawi się w domu i wygłosi diagnozę  

(Wyke 2003). Telemedycyna stanie się przyszłością medycyny ro-

dzinnej, pozwoli lepiej zagospodarować kadry, jednakże pacjenci będą 

musieli być przygotowani do niej nie tylko sprzętowo, ale także men-

talnie by akceptować takie formy lecznictwa, rehabilitacji oraz opieki. 

                                                           
16

 Adaptop, laptop dla osób w wieku 65+, klawiatura w nim jest pozbawiona 

zbędnych przycisków i małych etykiet, klawisze są większe, tak, aby można 

było w nie trafić nawet niepewną dłonią. Touchpad jest opisany w sposób 

przejrzysty. Więcej informacji o tym rozwiązaniu technicznym można zna-

leźć na stronie internetowej http://www.ryanklinger.com/Adaptop. 

http://www.ryanklinger.com/Adapto
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Kolejnym przykładem zastosowań nowych technologii może 

być powszechne stosowanie robotów czy też androidów w opiece nad 

osobami starszymi bądź chorymi. Obecnie konstruowane maszyny 

dzielą się na dwie grupy: roboty pomocnicze oraz roboty obsługowe
17

. 

Te pierwsze będą wykorzystywane w opiece domowej, będą wspoma-

gać opiekunów między innymi w takich czynnościach jak utrzymanie 

higieny, podawanie leków, karmienie. Roboty pomocnicze mogą być 

wyposażone w dodatkowe funkcje telemedyczne np. telewizyty, tele-

nadzór oraz posiadać urządzenia alarmujące o zmianie parametrów 

życiowych użytkownika. W placówkach opiekuńczych, tj. szpitalach, 

hospicjach oraz domach opieki będą wykorzystywane roboty obsłu-

gowe. Ich możliwości są większe niż robotów pomocniczych są przy-

stosowane do długiej, nieprzerwanej pracy. W przyszłości będą 

częściowo zastępować personel pomocniczy co obniży w pewnym 

zakresie koszty leczenia, rehabilitacji i opieki. Przy malejącym poten-

cjale pielęgnacyjnym w starzejących się społeczeństwach pozwolą na 

efektywniejsze wykorzystywanie ludzi-profesjonalistów oraz całodo-

bowy dostęp do fachowej opieki. Będą także pewnym rozwiązaniem 

w sytuacji zmęczenia oraz wypalenia opiekunów. Jednak należy liczyć 

się ze strony osób starszych pewnym oporem wywołanym niechęcią, 

nieufnością czy nawet lękiem wobec automatów. To rewolucja  

w opiece nad osobami chorymi oraz starszymi, na którą należy się 

przygotować. 

Istnieje niebezpieczeństwo, że nie wszystkie rozwiązania tech-

nologiczne będą zgodnie z prawami człowieka
18

, już obecnie rozwa-

żono w niektórych państwach chipowanie dzieci, aby ułatwić ich 

poszukiwanie w razie porwania lub zaginięcia. Być może takie roz-

wiązania niektórzy będą chcieli stosować w stosunku do osób star-

szych, które mogą mieć problemy z pamięcią. Z pewnością osoby 

starsze będą musiały zmagać się z przeładowaniem informacyjnym, 

nowymi formami uzależnień oraz obsługą nowych urządzeń, progra-

mowaniem ich. A należy pamiętać, że zdecydowana większość z nich 

                                                           
17 Przykładami takich robotów są HANDY1, ISAC, MySpoon, RoboDOMO 

czy też o humanoidalnym wyglądzie NAO. 
18

 Dyskusje na ten temat między innymi toczyły się już w Wielkiej Brytanii, 

w Czechach i wywołały one sprzeciw obrońców praw człowieka. Wszcze-

pienie chipa jest równoznaczne z oznaczeniem człowieka i jego śledzeniem.  
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nie jest konstruowana z myślą o osobach starszych. W roku 2050 

spora część osób będzie zamieszkiwać w tzw. inteligentnych domach, 

rozwiązaniach które obecnie wchodzą na rynek nieruchomości.  

Z pewnością inteligentne domy pomagają być dłużej niezależnym 

nawet w chorobie czy starości. Jednak to czy te inteligentne domy 

będą domami pełnymi ciepła, to zupełnie inna kwestia. 

Reasumując, obserwacja współczesnego świata prowadzi jed-

noznacznie do wniosku, że starość w prawie wszystkich jej wymia-

rach zmienia się. To ogromne wyzwanie dla jednostki, rodziny, 

społeczeństwa, które będzie musiało się zmierzyć z różnorakimi skut-

kami starzenia się populacji. Najtrudniejsze to będzie dla osób star-

szych. Jednym z powodów zdaniem autorki będzie to, że ludzie 

starzejąc się często wracają do lat swojego dzieciństwa oraz młodości, 

a te okresy dla seniora anno Domini 2050 nie przebiegały w cyfrowej 

rzeczywistości. 

 

Podsumowanie 

 

Wyzwania związane ze starzeniem się populacji dotyczyć także 

będą nauk społecznych, będą musiały określić nowy paradygmat 

przygotowania człowieka do życia w starzejącym się społeczeństwie 

oraz aktywnego i godnego starzenia się. To nie tylko przygotowanie 

młodych ludzi do ich własnej starości, ale także kształtowania postaw 

etycznych, ukazywanie wartości ludzi starszych, co już obecnie jest 

wyzwaniem w dobie wszechobecnego kultu młodości, jak i również 

przygotowanie ludzi do współuczestniczenia w starości innych osób. 

Ogromne zadania stoją przed geragogiką, już Henry Ford 

twierdził, że „Każdy, kto przestaje się uczyć jest stary, bez względu na 

to, czy ma 20 czy 80 lat. Każdy kto kontynuuje naukę pozostaje mło-

dy. Najwspanialszą rzeczą w życiu jest utrzymywanie swojego umy-

słu młodym”, myśl ta jest stale aktualna. W roku 2050 postulat 

uczenia się nabierze jeszcze głębszego wymiaru, będzie to bez wąt-

pienia związane z postępem technologicznym. Seniorzy będą musieli 

się uczyć wykorzystywania nowych rozwiązań technologicznych, aby 

nie zostać wykluczeni ze społeczeństwa oraz móc kontaktować się  

z innymi. Obecna sieć uniwersytetów trzeciego wieku może okazać 

się niewystarczająca. Z pewnością takich placówek będzie musiało 

być więcej, ponieważ udział osób starszych będzie dużo wyższy niż 
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obecnie, tym samym będzie większa liczba osób zainteresowanych 

udziałem w zajęciach dla osób starszych. Oferta także będzie musiała 

być bardziej zróżnicowana niż obecnie. Geragogika również będzie 

musiała znaleźć sposób na łagodzenie, a nawet zapobieganie sytua-

cjom kryzysowym w życiu seniorów wynikających z otaczającej ich 

stechnologizowanej rzeczywistości, która może przyczynić się do 

odhumanizowania relacji międzyludzkich. Tym bardziej, jak potwier-

dzają badania psychologów osoby korzystające w nadmiarze z nowo-

czesnych technologii mają problemy w kontaktach interpersonalnych. 

W tradycyjnym ujęciu domu rodzinnego przygotowanie do 

współuczestniczenia w starości najbliższych oraz aktywne i godne 

przeżywanie własnej starości odbywałoby się w sposób naturalny 

przez obserwację. Podobnie jak nabywanie wrażliwości na potrzeby 

osób starszych. Jednak doświadczenie takie jest tylko możliwe do 

przeżycia w rodzinach wielopokoleniowych, które już dzisiaj należą 

do rzadkości. Z pewnością nowe rozwiązania pozwolą być dłużej 

niezależnymi w chorobie czy starości, media społecznościowe lub 

podobne tego typu rozwiązania pozwolą na utrzymywanie kontaktów 

z rodziną czy przyjaciółmi. Lecz czy te inteligentne domy będą do-

mami pełnymi ciepła? Czy roboty nawet te o androidalnym wyglądzie 

zapewniają nam ludzką opiekę. Na ile opieka nad chorymi i starszymi 

odhumanizuje się w okolicach roku 2050? Pytań podobnie jak wąt-

pliwości jest znacznie więcej. 
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BEATA ZIĘBA-KOŁODZIEJ 

DEMOGRAFICZNE I SOCJOKULTUROWE UWARUNKOWANIA  

AKTYWNOŚCI TURYSTYCZNEJ I REKREACYJNEJ SENIORÓW 

 

 

 

*** 

Wprowadzenie 

 

Od wielu już lat zauważa się formowanie nowej, coraz bardziej 

aktywnej i znaczącej grupy klientów usług turystycznych i rekreacyj-

nych. Są to seniorzy – ludzie świadomi, wykształceni, o specyficz-

nych wymaganiach, ale jednocześnie tak zróżnicowani, że 

podejmowanie próby sprostania ich oczekiwaniom staje się zadaniem 

wysoce trudnym. Prawdopodobnie, w przyszłości będzie to najwięk-

sza grupa społeczna korzystająca ze zorganizowanych form turystycz-

no-rekreacyjnych, dla której należy stworzyć odpowiednią ofertę 

odpowiadającą ich potrzebom i możliwościom, zarówno fizycznym, 

jak i finansowym. Zachodzące w kraju zmiany społeczno-kulturowe 

są niemożliwe do zatrzymania, a rynek turystyczny żeby przetrwał, 

musi ukierunkować się na nowego klienta. Przyszłością turystyki 

mogą być wyjazdy rekreacyjno – zdrowotne, stanowiące element 

szeroko rozumianej profilaktyki zdrowotnej, w tym profilaktyki sta-

rzenia się.  

Celem niniejszej publikacji jest prezentacja czynników deter-

minujących uczestnictwo seniorów w obszarze turystyki i rekreacji. 

Podejmując się określonych rozważań, odnosić się będę również do 

kwestii demograficznych i socjokulturowych oraz wychowania jako 

wyznaczników obecnej i przyszłej kultury rekreacyjno-turystycznej 

społeczeństwa polskiego.  

 

Zmiany demograficzne i socjokulturowe warunkujące popyt  

turystyczny 

 

Polska, podobnie jak wiele innych państw Starego Kontynentu, 

jest krajem ludzi starzejących się i starych. Zmiany demograficzne, 

jakie zaszły w ostatnim stuleciu mają liczne przyczyny, wśród których 
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wymienić należy zmiany w modelu współczesnej rodziny, niski 

wskaźnik urodzeń oraz wydłużający się czas trwania życia osób wkra-

czających w wiek emerytalny i już w nim będących, co łączy się nie-

zaprzeczalnie z postępem medycyny i ogólnie – poprawą jakości 

funkcjonowania człowieka we współczesnym, stechnicyzowanym 

świecie. Stan ten powoduje, że większość europejskich społeczeństw 

charakteryzuje wzrost liczby obywateli w wieku poprodukcyjnym,  

a to stawia przed społeczeństwami nowe wyzwania, także w obrębie 

zagospodarowania czasu wolnego seniorów. Turystyka i rekreacja, 

jako znaczące obszary życia człowieka, wymagają podjęcia nowych 

działań, uwzględniających potrzeby i możliwości coraz liczniejszej 

grupy osób starszych, zainteresowanych aktywną formą spędzania 

czasu, realizacją własnych aspiracji i marzeń – na emeryturze. Aktyw-

ność turystyczna ludzi starzejących się nabiera nowego znaczenia  

i generuje nowe kierunki rozwoju gospodarki turystycznej w Polsce.  

Prognozy demograficzne wskazują, że w roku 2030 co czwarty 

Polak będzie w wieku 60 lat i więcej. Nie jest więc przesadą stwier-

dzenie, że ważnym klientem branży turystycznej będzie osoba  

60 +. Już teraz na 37 mln 740 tys. mieszkańców naszego kraju, 7 mln 

273 tys. stanowią osoby w wieku powyżej 60 lat. Przewiduje się, że 

średnia długość życia w 2030 roku wynosić będzie 80 lat – 83,3 pro-

gnoza dla kobiet i 77,6 – przewidywany wiek mężczyzn (GUS, 2013). 

Przy niskim wskaźniku urodzeń, liczba osób starzejących się i starych 

pogłębiać będzie starość demograficzną kraju, a procesy migracyjne, 

dotyczące zwłaszcza populacji w wieku produkcyjnym, powodować 

będą dalszy spadek liczby ludności ogółem i pogłębiać problemy 

związane ze starością. Jednocześnie, to osoby w wieku 50 i 60 + sta-

nowić mogą rzeszę potencjalnych klientów wielu branż usługowych, 

w tym turystycznych. Przewidywania i wspomniane zależności demo-

graficzne przedstawiam w poniższej tabeli.  

 

Tabela 1. Prognoza ludności Polski od 2013 do 2030 roku 

Rok 
Liczba ludności Polski 

ogółem (w tys.) 
Liczba mieszkańców Polski 

w wieku powyżej 60 lat (w tys.) 

2013 37740649 7027338 

2014 37684515 7240313 

2015 37625883 7468239 
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2016 37561254 7695162 

2017 37489319 7922848 

2018 37410510 8142060 

2019 37323724 8345996 

2020 37228846 8539667 

2025 36598015 9254220 

2030 35692989 9596988 

Źródło: w oparciu o dane GUS: www.stat.gov.pl 

 

W obrazie polskiej starości charakterystyczne jest to, że w gru-

pie seniorów zauważalna jest przewaga liczebna kobiet, a im później-

szy wiek, tym większy odsetek w populacji stanowią kobiety samotne 

(zwłaszcza wdowy). Fakt ten jest również istotnym sygnałem dla 

przemysłu turystycznego, ponieważ oczekiwania kobiet różnią się  

i będą się różniły od oczekiwań mężczyzn w zakresie czynnego  

wypoczynku. Potrzeba szukania odpowiedzi na grupę zasygnalizowa-

nych problemów istotna jest z jeszcze jednego powodu, a mianowicie 

na występowanie zjawiska „kurczenia” się populacji ludzi młodych  

w wieku przed i produkcyjnym, co stanowi zagrożenie dla branży 

turystycznej. Obecnie to te grupy są klientami biur podróży i szeroko 

rozumianej infrastruktury turystycznej. W najbliższym jednak czasie 

zapotrzebowanie na kolonie, obozy, zimowe szkoły i wycieczki bę-

dzie malało, podobnie jak popyt na zorganizowane wczasy rodzinne. 

Przyczyn tej nieco pesymistycznej wizji przyszłości upatruję, nie 

tylko w zasygnalizowanych już wcześniej zmianach demograficznych, 

ale także w pauperyzacji społeczeństwa polskiego, braku stabilności 

rynku pracy, bezrobociu i w funkcjonującym jeszcze wśród wielu 

ludzi starszych i dorosłych przekonaniu, że „bez wczasów można 

żyć”, a „odpoczywać można w domu.” Przekonanie to jest nadal ży-

we, szczególnie w rodzinach o niskim statusie socjalnym i opóźnio-

nych kulturowo, zwłaszcza w obszarze pedagogicznym. Poglądy takie 

przekazywane dzieciom i młodzieży oraz brak środków finansowych 

w rodzinie na realizację potrzeb kulturalnych oraz tych związanych  

z odpoczynkiem, powodują, że wielu uczniów nie wyjeżdża na waka-

cje, wycieczki, bo nie ma możliwości, albo nie ma takiej potrzeby. 

Brak możliwości rozbudzania i zaspokajania potrzeb poznawczych 

niszczy u dziecka naturalną ciekawość świata. Jeżeli w jego później-

szym życiu nie nastąpi znacząca zmiana, nadal będzie, „nieaktywna” 

http://www.stat.gov.p/
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na wielu polach swojego życia, także w okresie średniej i późnej doro-

słości. Jednym słowem – do aktywnego spędzania czasu wolnego 

przygotowujemy się od najmłodszych lat. Konsekwencją wychowania 

dziecka do aktywności lub jego zaniechania jest udział dziecka, osoby 

dorosłej, seniora lub jego/ich brak w turystyce i rekreacji. 

Spoglądając na problem szerzej, należy podkreślić, że istnieją 

potencjalne zasoby klientów usług turystyczno-rekreacyjnych. Tworzą 

je te osoby, które „zakosztowały” w dzieciństwie wczasów rodzin-

nych, wycieczek, kolonii i obozów. Można zakładać więc, że wy-

kształcili oni w sobie potrzebę zmiany miejsca i wypoczynku, 

poznawania nowych miejsc i kolekcjonowania wspomnień. Aktywni 

są również dobrze sytuowani ludzie w wieku dojrzałym (czterdziesto-

latkowie), dla których, w wielu przypadkach, podróże i nowe formy 

aktywności, często kosztowne, a bywa, że i ryzykowne, stanowią 

sposób na życie i realizację marzeń, aspiracji poznawczych, albo też 

zwyczajnie, są przejawem snobizmu. Negatywne zjawiska obserwuje 

się wśród „podróżników” zaliczających kolejne kurorty, szczycących 

się, że „zwiedzali” obce, często egzotyczne kraje, niestety często  

z poziomu przyhotelowego basenu. Oczywiście zmiana miejsca  

i bierna forma wypoczynku jest również sposobem na regenerację sił. 

Tak czy inaczej, wspomniana grupa jest na tyle liczna, że pozwala 

obecnie rozwijać się biurom podróży i która, za czas jakiś, stanowić 

będzie wymagającą grupę seniorów – odbiorców szeroko rozumia-

nych usług turystycznych i rekreacyjnych.  

Za słuszne uważam, aby w tym miejscu wspomnieć o dużym 

rozbiciu polskiego społeczeństwa, jeżeli chodzi o stan posiadania oraz 

sposób wydawania środków finansowych, w tym także mocne zróżni-

cowanie w grupie osób starszych. Zaznaczyć również należy, że osoby 

obecnie odchodzące na emeryturę różnią się od osób będących już na 

emeryturze. Inni będą również ci, którzy do grupy seniorów dołączać 

będą w kolejnych dekadach. Zróżnicowanie stylu życia, w tym spę-

dzania czasu wolnego, w grupie ludzi starszych jest bardzo duże  

i zależy od wielu czynników, m.in. od płci, stanu zdrowia i sprawno-

ści fizycznej, wykształcenia, wykonywanego wcześniej zawodu,  

stosunku do starości i własnego procesu starzenia się, jakości kontak-

tów społecznych, zadowolenia i optymizmu, adaptacji do nowych 

warunków codziennego funkcjonowania, stanu materialnego, miejsca 

zamieszkania, głównego źródła utrzymania, od dotychczasowych 
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zainteresowań i aktywności, a także od możliwości środowiska lokal-

nego, a także od samego zainteresowania aktywnością turystyczną  

i rekreacyjną. Niestety, ale istotną barierą w realizacji potrzeb rekrea-

cyjnych osób starszych może być w przyszłości słabe zabezpieczenie 

socjalne, a obecnie – trudności w dostępie do usług medycznych, 

które przekreślać mogą szansę na zdrową i aktywną starość. Nato-

miast, w odniesieniu do ludzi młodych, przeszkodą na realizację ich 

potrzeb związanych z aktywnością turystyczną może być bezrobocie, 

które nie tylko nie pozwala wykształcić określonych zachowań kon-

sumenta usług turystycznych, ale w ogóle przekreśla szansę na godne 

życie w okresie wczesnej i późnej dorosłości. Powyższe wnioski mają 

swoje uzasadnienie nie tylko w statystykach, ale wynikają również  

z obserwacji codzienności i ludzi w niej uwikłanych. Przejawem  

zasygnalizowanych zagrożeń jest współczesny obraz spędzania czasu 

wolnego przez Polaków oraz uczestnictwa w wypoczynku zorganizo-

wanym.  

 

Styl wypoczynku Polaków i determinanty uczestnictwa seniorów 

w turystyce i rekreacji 

 

Przeprowadzone badania dowodzą, że wśród form sposobów 

spędzania czasu wolnego osób w kategorii wiekowej 7 lat i więcej, 

najbardziej popularne są: słuchanie radia, muzyki, oglądanie telewizji, 

udział w spotkaniach towarzyskich, czytanie, czyli wypoczynek bier-

ny. Okazuje się, że ten sposób spędzania czasu dominuje we wszyst-

kich kategoriach wiekowych i zastępuje formy aktywności kulturalnej 

takie jak: kino, teatr, zwiedzanie muzeów, wystaw, zabytków czy 

udział w imprezach kulturalnych (GUS 2010). Badania wskazują 

również, że aktywność ruchowa zależna jest od wieku i maleje  

w miarę wzrostu liczby lat, by w grupie osób starszych sięgnąć zaled-

wie 3% (GUS 2010). 

W odniesieniu do powyższego, należy nadmienić, że emeryci 

nie są grupą jednorodną, a ich zachowania można zamknąć w trzech 

zasadniczych kategoriach, mocno uwarunkowanych czynnikami spo-

łeczno-demograficznymi. Jedną czwartą ogółu emerytów stanowią 

najbardziej aktywni seniorzy, którzy zdecydowanie częściej poświęca-

ją czas na swoje hobby, uczestnictwo w kulturze, podróże po kraju  

i świecie, uprawianie sportu, korzystanie z komputera i Internetu. Do 
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grupy tej należą najmłodsi emeryci (średnia wieku 63 lata), o wyso-

kim statusie materialnym, wykształceni, dobrze oceniający swój stan 

zdrowia. Drugą grupę (również około jedna czwarta ogółu) stanowią 

osoby spędzające czas w mało efektywny sposób. Głównymi rodza-

jami ich aktywności są: oglądanie telewizji, chodzenie do kościoła, 

spotkania ze znajomymi i przyjaciółmi oraz słuchanie radia. Do grupy 

tej należą najstarsi emeryci (średnia wieku 74 lata), najsłabiej wy-

kształceni, o złym statusie materialnym i najgorzej oceniający swój 

stan zdrowia. Osoby te deklarują jednocześnie, że mają za dużo wol-

nego czasu, z którym nie wiedzą co zrobić. Barierą dla podejmowania 

aktywności w tym przypadku jest, jak się wydaje, zły stan zdrowia  

i trudności finansowe. Połowa emerytów wykazuje umiarkowany stan 

aktywności. Przeciętny przedstawiciel tej grupy ma 68 lat i charakte-

ryzuje się średnim wykształceniem, średnim poziomem zamożności 

oraz jako średni ocenia swój stan zdrowia (Omyła-Rudzka 2010). 

Biorąc pod uwagę drugą grupę seniorów, do trudności finansowych  

i zdrowotnych utrudniających aktywność turystyczną i ogólnie-

społeczną, dodać jeszcze można aspekt kulturowy i mentalnościowy – 

najprawdopodobniej osoby te w przeszłości nie zajmowały się aktyw-

nym sposobem spędzania czasu, nie przejawiały większych potrzeb 

kulturalnych, nie wyjeżdżały na wczasy, a czas wolny spędzały  

w domu, w rodzinie czy ze znajomymi o podobnych zapatrywaniach. 

Ważna była dla nich praca, a czas wolny stanowił tylko mały fragment 

ich codzienności. Trudno więc dziwić się, że stan ten utrzymuje się 

również w późniejszym okresie życia.  

 

Formy turystyki a możliwości seniorów 

 

Jedną z form spędzania czasu wolnego jest aktywny wypoczy-

nek, w tym turystyka. Turystyka może być i coraz częściej staje się 

sposobem na życie, umożliwiającym realizację preferowanych przez 

człowieka wartości. Jest ona określonym sposobem poznawania świa-

ta, przeżywania świata, jest sposobem bycia z innymi. Jest realizacją 

wolności. Może być także sposobem twórczości (Przecławski 2004,  

s. 33). Jednocześnie turystyka jest przejawem kultury. Jej elementem, 

funkcją, sposobem przekazu, spotkaniem – „zderzeniem” różnych 

kultur i czynnikiem przemian kulturowych. Przecławski wymienia  

7 typów turystów. Są to: (1) typ poznawczy nastawiony na obcowanie 
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z naturą/kulturą/ludźmi, (2) typ integratywny nastawiony na współży-

cie z grupą, (3) typ zadaniowy nastawiony na konkretne działanie, (4) 

typ rozrywkowy zorientowany na rozrywkę czy wypoczynek, (5) typ 

wyczynowy – uczestnik turystyki kwalifikowanej, (6) typ kontempla-

cyjny, (7) typ „zdrowotny” traktujący turystykę jako formę profilak-

tyki zdrowia (Przecławski 2004, s. 38). W każdym z wymienionych 

typów odnaleźć można osoby starsze, chociaż, niewątpliwie, najmniej 

spotkać ich będzie można w grupie uczestników turystyki kwalifiko-

wanej, która łączy się z wyczynem, charakterystycznym dla działalno-

ści sportowej i wymaga określonych predyspozycji wynikających  

z trwałego zainteresowania jakąś formą turystyki, a także od kwalifi-

kacji łączących się z pewnego rodzaju wtajemniczeniem. Turystyka 

kwalifikowana to najwyższy stopień turystyki, wymagający: znaw-

stwa zasad (np. poruszania się na szlakach górskich, zasad uprawiania 

wspinaczki wysokogórskiej), znajomości terenów dla jej uprawiania 

(np. atrakcyjne akweny wodne dla uprawiania żeglarstwa; atrakcyj-

nych rejonów i warunków dla paralotniarstwa, kolarstwa), znajomości 

i przestrzegania norm społecznych obecnych w turystyce i w wielu 

przypadkach, ogromnej wytrzymałości fizycznej i psychicznej, zna-

jomości posługiwania się specjalistycznym sprzętem (np. żaglówką, 

nartami, sprzętem do nurkowania, sprzętem wspinaczkowym, nartami 

wodnymi czy środkami motoryzacyjnymi). Turysta kwalifikowany to 

pasjonat, u którego potrzeba uprawiania tego właśnie rodzaju turysty-

ki „nie zrodziła się wczoraj”, ale jest najczęściej ciągłością ujawnio-

nych w dzieciństwie czy w młodości zainteresowań i podejmowanych 

czynności. Jest to również działalność wymagająca często dużych 

nakładów finansowych (np. koszt sprzętu do nurkowania i wyjazdy  

w atrakcyjne dla nurkowania rejony). Wiadomo zatem, że nie jest to 

aktywność przeznaczona dla każdego, nie tylko ze względów mate-

rialnych, ale także zdrowotnych i kondycyjnych. Niemniej jednak, 

wśród tej grupy turystów znajdują się osoby starsze i, można zakładać, 

że w przyszłości grupa ta będzie się powiększać. Do wymienionej 

klasyfikacji dodać należy jeszcze jeden typ turysty, a mianowicie – 

typ „pielgrzymkowy”, który, zwłaszcza w naszym kraju, stanowi dla 

wielu starszych ludzi jedyną i niedrogą formę uprawiania turystyki, 

pozwalającej nie tylko na kontakt z drugim człowiekiem,  

ale również na zaspokojenie potrzeb związanych z wartościami trans-

cendentalnymi.  
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Dane wskazują, że w 2012 roku tylko 46% dorosłych Polaków 

wypoczywała przynajmniej dwa dni poza miejscem zamieszkania. 

Przeciętnie poza miejscem zamieszkania wypoczywano 15 dni,  

a najbardziej popularne były wyjazdy tygodniowe. Mniejszym zainte-

resowaniem cieszyły się wyjazdy zagraniczne (40% ogółu wyjeżdża-

jących w celach wypoczynkowych). Większość z osób 

wypoczywających wyjazdy organizowało samodzielnie, bez udziału 

biur podróży czy innych profesjonalnych organizatorów. Najczęst-

szym powodem rezygnacji z wyjazdów turystyczno-wypoczynkowych 

był brak pieniędzy. Z deklaracji badanych przez CBOS wynika, że 

wyjazd w celach wypoczynkowych planowało w 2013 roku 54% do-

rosłych Polaków (Badora 2013, s. 3 ), co wcale nie oznacza, że liczba 

ta została osiągnięta. Na uwagę zasługuje również fakt, że za wyjazd  

o charakterze turystycznym uważa się już dwa dni pobytu poza miej-

scem zamieszkania. Jest to czas łatwy do osiągnięcia, ale nie na tyle 

długi by mówić o dłuższym wczasowaniu, zwiedzaniu czy wypoczyn-

ku w położonej daleko od miejsca zamieszkania strefie. Okazuje się 

także, że aktywność turystyczna Polaków uwarunkowana jest wy-

kształceniem i oczywiście – możliwościami finansowymi. I tak 

„wśród absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, określających 

własne warunki materialne jako złe lub przeciętne, większość z nich 

nie bierze pod uwagę możliwości wyjazdu wypoczynkowego z nocle-

giem, natomiast wśród osób z wykształceniem średnim, żyjących  

w średnich i złych warunkach materialnych, połowa planuje wyjazd” 

(Badora 2013, s. 16-15). Dane te są istotne dla kształtowania kierunku 

usług turystycznych i rekreacyjnych w dalszej perspektywie. Wskazu-

ją bowiem grupy przyszłych seniorów – potencjalnych klientów usług 

branży turystycznej oraz tych, którzy najprawdopodobniej nie będą 

tymi usługami zainteresowani. Poza grupą dobrze sytuowanych eme-

rytów (którzy, biorąc pod uwagę dzisiejsze zarobki i politykę emery-

talną, będą tworzyli niezbyt liczną grupę), większość stanowić będą 

emeryci biedni i średnio zamożni, a także, co należy uwzględnić w 

polityce turystycznej – z jednej strony osoby wykształcone i świado-

me swoich potrzeb, z drugiej zaś – osoby z niskim wykształceniem  

i o niskim statusie społecznym, słabo rozbudzonych ambicjach do 

dłuższego i zorganizowanego wczasowania
19

. 

                                                           
19

 Mam tu na myśli szczególnie dzieci i młodzież żyjącą obecnie  
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Zakładać więc można, że w większości beneficjentami usług 

branży turystycznej nie będą osoby starsze o niskim statusie społecz-

nym i materialnym, dorośli świadczący pracę najemną czy małodo-

chodową, a na pewno już – osoby pochodzące ze środowisk 

marginalizowanych, co, biorąc pod uwagę aktualną mapę zagrożeń 

patologiami życia społecznego, mocno zawęża potencjalnych nabyw-

ców usług sektora turystycznego. Branża turystyczna może jednak 

odnaleźć się w świadczeniu usług dla wielu grup, w tym także dla 

grup wymienionych powyżej. Oferty powinny być kierowane do 

wszystkich, a w przypadku osób o niskim statusie materialnym (ale 

rozbudzonych ambicjach i potrzebach poznawczych) powinny być 

wspierane przez państwo. Rozwiązania takie stosowano już wobec 

emerytów w Hiszpanii i Francji, próbując tym samym wspomóc rynek 

usług turystycznych tych państw (Ossowski, Taraszkiewicz, Formella, 

2012, s. 298). Podobne programy realizowane były i są w naszym 

kraju, np. programy: „Travel Senior”, „Europe Senior Tourism”  

– program skierowany do seniorów z całej UE, „Sunweb Seniors” czy 

„Euroseniors”. Dofinansowanie wczasów dla osób starszych możliwe 

jest w ramach licznych projektów unijnych czy też tych, proponowa-

nych przez Ministerstwo Turystyki i Sportu. Niższy koszt wypoczyn-

ku bywa także inicjatywą samych biur podróży. Coraz częściej na 

stornach internetowych biur podróży pojawiają się oferty wypoczynku 

kierowane wyłącznie do seniorów. Ogłoszenia i projekty kierowane są 

już do osób w wieku 50 +, a wyjazdy organizowane są najczęściej 

poza sezonem. 

Należałoby się jednak zastanowić czy wsparciem państwa nie 

powinny zostać objęte i inne grupy społeczne, np. dzieci pochodzące  

z biednych rodzin czy też całe rodziny o niskich dochodach. To ich 

członkowie w przyszłości mogą zasilić grono beneficjentów branży 

turystycznej, jednakże pod warunkiem, że aspiracje do aktywnego 

                                                                                                                             

w niekorzystnych warunkach socjalnych oraz wychowawczych, które już 

teraz nie mają szans na podróże, realizację swoich marzeń, a aspiracją ich i 

ich rodziców jest ukończenie szkoły i pójście do jakiejkolwiek pracy, by 

tylko zarabiać pieniądze (niekoniecznie z przeznaczeniem ich na własny 

rozwój). Można zakładać, że grupa ta będzie w przyszłości nieaktywną 

turystycznie grupą seniorów, dla której jednakże istotne będzie 

zorganizowane zagospodarowanie czasu wolnego w miejscu zamieszkania. 
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spędzania czasu wolnego zostaną w nich wcześniej rozbudzone, co 

wymaga określonych nakładów finansowych, stworzenia możliwości, 

pokazania szerszych perspektyw. 

Determinantami konsumpcji turystycznej seniorów są potrzeby 

i motywacje związane z posiadaniem określonych rzeczy do których 

zaliczyć można również „produkt” turystyczny. Ich posiadanie zależy 

z kolei, o czym już wspominałam, od możliwości finansowych,  

a w przypadku osób starszych „niestety, wraz z przejściem na emery-

turę możliwości finansowe zazwyczaj ulegają pogorszeniu, dlatego też 

istotnego znaczenia nabiera polityka socjalna państwa oraz działal-

ność rozmaitych instytucji w zakresie turystyki socjalnej, kultury  

i rekreacji” (Śniadek 2007, s. 24). Sposób realizacji czasu wolnego 

przez osoby starsze zależeć może również od wpływu członków ro-

dziny, przyjaciół i sąsiadów, osób z grup w których uczestniczą (np. 

Uniwersytety Trzeciego Wieku, organizacje wyznaniowe), a także 

opiekunów, pracowników socjalnych, wolontariuszy i profesjonali-

stów, którzy wspierają w podejmowaniu decyzji dotyczących korzy-

stania z usług sanatoryjnych, rehabilitacyjnych, czy odnowy 

biologicznej. Działania te, wpisane w rekreację, łączyć się mogą  

z ciekawym programem zwiedzania okolicy i uczestnictwem w życiu 

innych społeczności. Wydaje się jednak, że najważniejszym czynni-

kiem warunkującym podejmowanie przez seniorów aktywności tury-

stycznej i rekreacyjnej są wartości, a także „czynniki organizacyjne  

i infrastrukturalne, oznaczające możliwości korzystania z dóbr oraz 

usług turystycznych: liczba i rodzaj obiektów i urządzeń, ich dostęp-

ność, brak barier, działalność podmiotów oferujących usługi tury-

styczne i rekreacyjne (biura podroży, instytucje kulturalno-

rozrywkowe), a także instytucji organizujących czas wolny osobom 

starszym (domy kultury, stowarzyszenia)” (Śniadek 2007, s. 23). 

Wymienione czynniki z jednej strony warunkują aktywność tury-

styczną i rekreacyjną seniorów, z drugiej zaś – tworzą charaktery-

styczne grupy odbiorców tej właśnie branży usług, w miarę 

zintegrowane i stałe, w których zaczynają dominować potrzeby afilia-

cyjne, związane z kontaktami z innymi osobami o podobnych poglą-

dach i zapatrywaniach na życie.  
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Turystyka i rekreacja jako jedna z form profilaktyki starzenia się 

 

Zmiany w strukturze demograficznej naszego społeczeństwa 

rodzą nowe problemy i stawiają specyficzne wyzwania w obszarze 

profilaktyki, związanej z ochroną zdrowia fizycznego i psychicznego 

oraz z zapobieganiem społecznej izolacji osób starszych. Jednym ze 

środków urzeczywistniania tych założeń jest aktywność turystyczna  

i rekreacyjna. 

W odniesieniu do profilaktyki gerontologicznej, walorów ak-

tywności turystyczno-rekreacyjnej, doszukiwać się można w trzech 

obszarach, a mianowicie w obszarze fizycznym, polegającym na 

usprawnianiu ciała i utrzymywaniu go w zdrowiu; w obszarze psy-

chicznym, odnoszącym się do zapewnienia dobrego samopoczucia 

związanego z zadowoleniem z realizacji własnych zamierzeń oraz  

w obszarze społecznym, nawiązującym do zaspokajania potrzeb afi-

liacyjnych i przeciwdziałaniu społecznej izolacji. Podejmowana przez 

człowieka aktywność, rozumiana jako zdolność do świadomego dzia-

łania, stanowi jego łącznik ze światem i pozwala na opóźnienie proce-

su starzenia się organizmu we wszystkich jego wymiarach: 

biologicznym (fizycznym), psychicznym i społecznym. 

Aktywność, niezależnie od jej charakteru, spełnia wielorakie 

funkcje, m.in.: adaptacyjną, integracyjną, kompensacyjną, kształcącą, 

rekreacyjno-rozrywkową, psycho-higieniczną. Ludzie aktywni łatwiej 

nawiązują kontakty społeczne i dostosowują się do nowych warunków 

życia i miejsca w którym się znaleźli, szybciej odnajdują się w grupie, 

podejmują działania kompensujące brak pracy zawodowej, doskonalą 

swoje predyspozycje i kształcą nowe umiejętności, a także racjonalnie 

wykorzystują swój czas wolny, co pozwala nadać sens życiu, podnosi 

samoocenę i poprawia samopoczucie, tworząc w ten sposób nową 

jakość życia (Szatur-Jaworska, Błędowski, Dzięgielewska
 

2006,  

s. 161). Znaczenie aktywności w wieku późnej dorosłości dostrzegają 

już ludzie młodzi, a w ich wyobrażeniach odnośnie starości własnej 

pojawia się typ człowieka aktywnego fizycznie i społecznie – upra-

wiającego sport, realizującego hobby, oddającego się pasjom, podró-

żującego i szukającego nowych wyzwań, a także planującego 

przyszłość i zmieniającego się wraz z otaczającym go światem (Zięba-

Kołodziej 2010, s. 72).  
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Problem jest jednakże bardziej złożony. Faktem jest, że utrud-

nieniem dla aktywnego uczestnictwa społecznego bywa pogarszający 

się stan zdrowia seniorów, dolegliwości bólowe, osłabienie organi-

zmu, które u wielu z nich powoduje niechęć do wysiłku, nawet, gdyby 

miało to być tylko wyjście z domu, a co za tym – potęguje wyalieno-

wanie społeczne. Następstwo tych wszystkich ograniczeń jest przy-

czyną niskiego poziomu satysfakcji życiowej osób starszych, 

ponieważ, jak wskazują badania, zadowolenie i wysoka jakość życia 

ludzi w późnej dorosłości ściśle korelują z ich zdrowiem i sprawno-

ścią fizyczną oraz są tym wyższe, im bardziej aktywny jest człowiek 

(Leś, Kozdroń, Frysztak 2010, s. 69). Podkreślić należy, że zarówno 

społeczne wyłączanie (się), jak i niska aktywność seniorów, powodu-

jące oddalanie się od życia i zamykanie w samotności są stanami, 

którym można zapobiec, przy współudziale innych ludzi odpowie-

dzialnych za kreowanie społecznego i jednostkowego życia – pracow-

ników socjalnych, przedstawicieli służb medycznych, opiekunów, 

animatorów czasu wolnego, a także osób zajmujących się działalno-

ścią edukacyjną, profilaktyczną oraz rekreacyjną i turystyczną. Ważne 

są tu również osoby najbliższe – rodzina i przyjaciele. 

W polskim piśmiennictwie z obszaru gerontologii społecznej  

i geragogiki, podejmuje się wiele wątków związanych ze społecznym 

i edukacyjnym uczestnictwem seniorów, ale problematyka stymulo-

wania aktywności turystycznej osób starszych podejmowana jest 

znacznie rzadziej, zwłaszcza w kwestii jej organizacji, nowych roz-

wiązań czy dobrych praktyk, realizowanych w naszym kraju i poza 

jego granicami. Pomimo rosnących potrzeb w zakresie aktywnego 

spędzania czasu wolnego osób starszych, krajowy potencjał instytucji 

turystycznych nie jest w pełni wykorzystany. Być może dzieje się tak 

dlatego, że emeryt nie jest postrzegany jako znaczący klient tej bran-

ży, zaś w samej turystyce, jako obszarze ludzkiej działalności, nie 

dostrzega się możliwości zapobiegania przedwczesnej starości, acz-

kolwiek, co podkreślić należy, poglądy te ulegają zmianie. W związku 

z tym, nie wykorzystuje się również socjalizacyjnego aspektu uczest-

nictwa jednostki (Modrzewski 2007, s. 74), wynikającego z faktu 

współuczestnictwa w życiu oraz jej potencjalnego i realnego oddzia-

ływania na uczestnictwo innych osób w kreowaniu rzeczywistości 

społecznej, także tej odnoszącej się do poznawania świata, poprzez 

podejmowanie działań rekreacyjnych i krajoznawczych, czy szerzej – 
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turystycznych. W tym zakresie, wiele dobrego dla profilaktyki staro-

ści, ale także dla rozwoju branży turystycznej uczynić mogą sami 

seniorzy, którzy są specyficzną grupą klientów o stale rosnących wy-

maganiach. W ich stylu życia zaszły daleko idące zmiany, ale prawdą 

jest, że nowy model funkcjonowania polskiego seniora dopiero upo-

dabnia się do modelu życia przeciętnego emeryta z Zachodniej Euro-

py. Przeciętny klient biura podróży w wieku 60 + w Polsce to emeryt 

żyjący w mieście, o dużo wyższych dochodach niż większość osób  

z tej grupy w kraju. Zwłaszcza, jeżeli dotyczy to turystyki zagranicz-

nej czy też ekskluzywnych wyjazdów zorganizowanych, których adre-

satami są osoby o szczególnych zainteresowaniach, np. miłośnicy 

opery. Dużo więcej uczestników w wieku emerytalnym zadawala się 

turystyką krajową, czy tzw. turystyką pielgrzymkową. Jednakże fak-

tem staje się wzrost liczby uczestników w wieku 60 + w różnorodnych 

formach turystyczno-rekreacyjnych. Zauważalna staje się – większa 

dbałość o kondycję fizyczną i wygląd, aktywność towarzyska i kultu-

ralna, a także świadomość zdrowotna i troska o zdrowie. Stąd też,  

w odpowiedzi na potrzeby, powstają liczne ośrodki spa i wellness, 

oferujące zabiegi upiększające i przywracające równowagę psy-

chiczną. Dużym zainteresowaniem cieszą się odpłatne terapie zdro-

wotne w placówkach uzdrowiskowych, z poszerzoną ofertą odnowy 

biologicznej, które poza wzmacnianiem zdrowia tworzą doskonałe 

pole dla budowania nowych relacji społecznych, a tym samym zaspo-

kajają potrzeby afiliacyjne seniorów. Wbrew potocznym opiniom, 

„znaczny odsetek osób starszych również w późnym okresie starości 

zachowuje zdolność do sprawnego funkcjonowania. W starości przy 

braku poważnych chorób i prozdrowotnym stylu życia (właściwa 

dieta, regularna aktywność fizyczna, ograniczenie używek, zdrowy 

sen itp.) organizm wykazuje duże zdolności adaptacyjne” (Górna, 

Jaracz 2010, s. 345), które warunkują wysoką jakość życia na emery-

turze.  

Coraz częściej właściciele biur podróży dostrzegają te zmiany 

oraz tendencje demograficzne i dostosowują swój rynek usług do 

aktualnych potrzeb, ponieważ „(…) ludzie starsi stają się atrakcyjnym 

klientem dla biur podróży. Przykładowo oferta „Travel Senior” kie-

rowana jest do osób w określonym przedziale wiekowym. Turyści, 

którzy z niej korzystają zostają zakwaterowani w jednym, ewentualnie 

dwóch hotelach, co sprawia, że czują się swobodnie. Takie rozwiąza-
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nie pozwala na pełne dostosowanie różnych form spędzania czasu 

podczas urlopu do turystów w określonej grupie wiekowej. Zarówno 

animacje, jak i wycieczki są dostosowane tematycznie do zaintereso-

wań i możliwości osób starszych” (Dziennik Turystyczny 2013). 

Obserwuje się także, że coraz więcej osób starszych w okresie 

zimowym korzysta z zagranicznych wycieczek i wczasów. Prym wie-

dzie Hiszpania, Egipt i Tunezja, ale jest też spora grupa klientów 

usług turystycznych, która co roku wybiera inne, bardziej egzotyczne 

miejsca. Zauważa się, że u seniorów podróże stają się pasją; z zainte-

resowaniem przeglądają katalogi, kontaktują się z doradcami, zadają 

liczne pytania, coraz częściej uczestniczą w wycieczkach objazdo-

wych, pozwalających na szersze poznawanie świata. Wydłuża się 

także czas turystycznego wyjazdu. Coraz częściej są to 2 tygodnie,  

a nawet miesiąc. Przyczyną tego zjawiska są przemiany kulturowe 

oraz to, że „osoby w wieku emerytalnym są bardziej otwarte towarzy-

sko, co szybciej pozwala im na przełamanie bariery językowej w ob-

cym kraju. Powoli zanika stereotyp osoby starszej spędzającej jesień 

życia w domu przed telewizorem” (Dziennik Turystyczny 2013). 

Turystyka i rekreacja stają się zatem narzędziem zaspokajania potrzeb 

społecznych seniorów, umożliwiającym kontakt z drugim człowie-

kiem, dającym szansę na zadowalające relacje i nowe przyjaźnie. 

Bycie wśród innych zapobiega monotonii i społecznej izolacji, pozwa-

la zaspokajać potrzebę przynależności i uznania, czuć się potrzebnym 

i rozumianym przez innych. Przebywanie w grupie osób w zbliżonym 

wieku, przeżywających te same problemy zbliża ludzi do siebie,  

a wspólne tematy i radość wynikająca z bycia z innymi pozwalają  

w pełni korzystać z możliwości jakie stwarza życie, opóźniając tym 

samym proces psychicznego i społecznego starzenia się. Największym 

bowiem problemem osób starzejących się oraz starych jest samotność 

i osamotnienie. Stany te potęgują fizyczne dolegliwości, czyniąc sta-

rość okresem postrzeganym nie jako czas dalszego (ciągłość) rozwoju 

człowieka, ale jako stan zawieszenia, zastoju, czas w którym nic się 

nie dzieje i nic dobrego zdarzyć się nie może; czas oczekiwania na 

śmierć. Jest to oczywiście błędne założenie, u którego podłoża leżą 

społeczne stereotypy.  

Nie zmienia to jednak faktu, że w Polsce osoby starsze nadal 

pozostają grupą najmniej liczną, jeżeli chodzi o zorganizowane wy-
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jazdy zagraniczne i niemałe znaczenie ma tu kondycja finansowa 

przeciętnego polskiego emeryta.  

 

Zakończenie 

 

Aktywność turystyczna i rekreacyjna seniorów ma ogromne 

znaczenie dla tworzenia nowych ram profilaktyki gerontologicznej, 

począwszy od edukacji prozdrowotnej i prorekreacyjnej, poprzez 

tworzenie infrastruktury i warunków dla aktywnego spędzania czasu 

wolnego, po budowanie społecznego kapitału wzajemnego wsparcia 

osób w późnej dorosłości, pozwalającego przeciwstawić się nudzie, 

samotności i osamotnieniu. Część tych działań stanowią, a w przy-

szłości stanowić mogą w dużo większym zakresie, czynności związa-

ne z turystyką i rekreacją. Wzrastające zainteresowanie seniorów 

aktywnym wypoczynkiem jest dowodem na zmieniającą się kulturę, 

przeciwstawianiem się negatywnym stereotypom społecznym doty-

czącym ludzi starych i samej starości, wzrostem świadomości wła-

snych potrzeb i konieczności ich zaspokajania, troski o zdrowie  

i fizyczny wygląd, a także na potrzebę społecznego uczestnictwa, co 

warunkuje dobre samopoczucie. Tak szerokie spojrzenie pozwala na 

wyznaczanie nowych kierunków w dziedzinie usług turystycznych, 

ale również na konieczność podejmowania działań wychowawczych, 

przygotowujących do aktywnego spędzania czasu wolnego. czynności 

te wpisują się w edukację młodych pokoleń oraz tzw. profilaktykę 

gerontologiczną.  
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ALEKSANDRA GROMELSKA 

WYBRANE PROBLEMY OPIEKI ZDROWOTNEJ OSÓB STARSZYCH 

 
 

 

*** 

Wstęp 

 

Współczesne zjawiska i procesy demograficzne determinują 

kształt prowadzonych polityk, zwłaszcza polityki społecznej i gospo-

darczej. Przyśpieszenie starzenia się ludności i zasobów pracy, wywo-

łane wydłużaniem się życia ludzkiego i spadkiem liczby nowych 

urodzeń w ostatnich dziesięcioleciach przyczynia się do powstawania 

nowych problemów społecznych i gospodarczych. Utrzymujący się 

wzrost udziału starszej populacji w ogólnej strukturze ludności wymu-

sza działania ze strony państwa w zakresie dostosowania infrastruktu-

ry i nakładów finansowych na inne dziedziny życia społeczno-

gospodarczego. Wydłużanie się przeciętnego trwania życia ludzkiego 

stanowi również ogromne wyzwanie dla systemu zabezpieczenia spo-

łecznego, a zwłaszcza systemu opieki zdrowotnej. Artykuł stanowi 

próbę oceny przygotowania polskiego systemu opieki zdrowotnej na 

zmiany demograficzne związane ze stale rosnącym udziałem osób 

starszych w społeczeństwie. Do oceny stanu oraz dostępności opieki 

geriatrycznej w Polsce posłużono się danymi statystycznymi określa-

jącymi liczbę lekarzy posiadających specjalizację w zakresie geriatrii 

oraz liczbę łóżek szpitalnych na oddziałach geriatrycznych geriatrów. 

Dla pełniejszego zobrazowania podjętej problematyki wykorzystano 

porównania międzynarodowe, odnosząc sytuację w Polsce do sytuacji 

w krajach sąsiadujących, tj. Czech i Słowacji. Na potrzeby niniejszego 

artykułu za osobę starszą uznane zostały osoby, które ukończyły 65 

rok życia. 
 

Przemiany demograficzne w Polsce na tle zmian zachodzących  

w Czechach i na Słowacji 
 

Problem demograficznego starzenia się społeczeństwa, powią-

zany z feminizacją starości, stanowi ogromne wyzwanie dla państwa  

i społeczeństwa. Do najważniejszych przyczyn tego zjawiska należy  
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z jednej strony gwałtowne zmniejszanie się liczby dzieci i młodzieży, 

będące następstwem głębokiej depresji urodzeniowej od początku lat 

90-tych ubiegłego wieku, jak również poprawa sytuacji w zakresie 

umieralności i wydłużanie się przeciętnego trwania życia. W efekcie 

tych zmian statystyczny mieszkaniec Polski w 2012 r. miał przeciętnie 

38,7 lat. Ze względu na różnicę w długości życia w przypadku kobiet 

parametr ten osiągnął poziom 40,5 lat, a w przypadku mężczyzn 37 lat 

(GUS, 2013, s. 127-136). 

Oczekiwana długość dalszego trwania życia zarówno w przy-

padku kobiet, jak też i mężczyzn w Polsce systematycznie się wydłu-

ża, nadal jednak odbiega nieznacznie od średniej dla UE. 

Starzenie się społeczeństwa to poważny problem przed którym 

stają niemal wszystkie kraje UE, w tym także i Polska. Udział osób  

w wieku 65+ w ogólnej strukturze ludności systematycznie się zwięk-

sza. W Polsce w 2004 r. udział ten ukształtował się na poziomie  

z 13%, a w roku 2012 był już większy o 0,8%. Znacznie silniejszy 

wzrost odnotowano natomiast w badanym okresie w przypadku 28 

krajów członkowskich UE, gdzie wzrost udziału osób w wieku 65+ 

wyniósł średnio 1,4% (tabela 1). 

 

Tabela 1. Udział osób w wieku 65+ w ogólnej strukturze ludności  

w Czechach, w Polsce i na Słowacji w wybranych latach 
Wyszczególnienie Czechy Polska Słowacja Euro 28 

krajów* 

2012 16,2% 13,8% 12,8% 17,8% 

2010 15,5% 13,6% 12,4% 17,4% 

2004 13,9% 13,0% 11,5% 16,4% 

*W roku 2004 i 2010 Euro 27 krajów; 

Źródło: Polska w Unii Europejskiej (2009), GUS, Zakład Wydawnictw Sta-

tystycznych, Warszawa, s. 17-18; Rocznik Statystyki Międzynarodowej 

(2012), GUS, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa, s. 92; Stati-

stics, Proportion of population aged 65 and over, Eurostat, 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database?

_piref458_1209540_458_211810_211810.node_code=tsdde510, 

[27.01.2014]. 

 

W Polsce średnia oczekiwana długość życia w przypadku ko-

biet w wieku 65 lat przesunęła się z 18,3 w 2004 r. do 19,9 w 2012 r., 

a więc o rok i 6 miesięcy. W przypadku mężczyzn zmiana ta była 
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nieco słabsza, gdyż wyniosła rok i 2 miesiące. Statystycznie jednak  

w Polsce zarówno w przypadku kobiet jak i mężczyzn oczekiwana 

długość życia była krótsza od średniej długości życia w UE liczonej 

dla 28 krajów (tabela 2). 

 

Tabela 2. Oczekiwana długość dalszego trwania życia u osób w wieku 

65 lat w Czechach, w Polsce i na Słowacji w wybranych latach 
Wyszczególnienie Czechy Polska Słowacja Euro 28 

krajów 

2012 

Mężczyźni 15,7 15,4 14,6 17,8 

Kobiety 19,2 19,9 18,5 21,3 

2004 

Mężczyźni 14,2 14,2 13,3 16,4 

Kobiety 17,6 18,3 17,1 19,9 

Źródło: Statistics, Life expectancy at age 65, by sex, Eurostat, 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database?

_piref458_1209540_458_211810_211810.node_code=tsdde510, 

[27.01.2014]. 

 

Wydłużanie się dalszego trwania życia będzie powodować 

przyspieszenie procesu starzenia się polskiego społeczeństwa i zmiany 

w relacji poszczególnych grup wiekowych ludności. Przewiduje się, 

że udział osób w wieku poprodukcyjnym 65+ w odniesieniu do osób 

w wieku produkcyjnym 15-64 będzie wynosił w Polsce w 2015  

r. 21,75%, a w roku 2030 wskaźnik ten przekroczy 35%. Dalsze pro-

gnozy dla Polski są zastraszające, przewiduje się, że w roku 2060 

wskaźnik obciążenia demograficznego przekroczy 64% i będzie  

o 12% wyższy od średniej dla UE (tabela 3). 
 

Tabela 3. Prognozowany wskaźnik obciążenia demograficznego – 

(osoby w wieku 65+ w stosunku do osób w wieku 15 – 64) 
Wyszczególnienie Czechy Polska Słowacja UE (27 

krajów) 

2010 21,57 18,96 16,93 25,92 

2015 26,02 21,75 19,14 28,48 

2030 34,32 35,24 31,36 38,33 

2060 55,00 64,59 61,80 52,55 
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Źródło: Statistics, Projected old-age dependency ratio, Eurostat, 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database?

_piref458_1209540_458_211810_211810.node_code=tsdde510, 

[27.01.2014]. 

 

Zmieniająca się struktura wiekowa społeczeństwa rodzi poważ-

ne skutki ekonomiczne i społeczne zwłaszcza dla systemu emerytal-

nego i ochrony zdrowia oraz samego rynku pracy. Niezwykle ważne 

staje się utrzymanie osób starszych w dobrej kondycji zdrowotnej  

w celu wydłużenia ich aktywności zawodowej i społecznej jak rów-

nież osiągnięcia lepszej jakości życia. W Polsce przewidywana dłu-

gość życia w dobrym stanie zdrowia zarówno w przypadku kobiet, jak  

i mężczyzn w wieku 65 lat odbiega od średniej dla UE. W 2012 r. 65-

letnia kobieta mieszkająca w Polsce miała przed sobą statystycznie 7,8 

lat życia w dobrym stanie zdrowia, tj. o 4 miesiące więcej od staty-

stycznego mężczyzny. Gdy tymczasem średnia wartość badanego 

wskaźnika w przypadku krajów UE wynosiła dla kobiet 8,5 lat, a dla 

mężczyzn 8,4 (tabela 4). 

 

Tabela 4. Przewidywana długość życia w zdrowiu osób w wieku 65 

lat według płci w Czechach, w Polsce i na Słowacji w 2012 r. 
Wyszczególnienie Czechy Polska Słowacja Euro 28 

krajów 

2012 

Mężczyźni 8,3 7,4 3,5 8,4 

Kobiety 8,9 7,8 3,1 8,5 

Źródło: Healthy life years and life expectancy at birth, by sex, European 

Commission, Eurostat. 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/health/public_health/data_

public_health/main_tables, [27.01.2014]. 

 

Szybko starzejące się społeczeństwo to problem również sąsia-

dujących z Polską państw. W 2012 r. udział osób w wieku 65+ był  

w Czechach o blisko 2,4% większy niż w Polsce, choć z czasem te 

różnice będą się zmieniać. W 2030 przewiduje się, że w Polsce 

wskaźnik obciążenia demograficznego osiągnie poziom 35,24%  

i będzie wyższy niż w Czechach i na Słowacji.  

Jak wynika z danych statystycznych z 2012 r. przewidywana 

długość życia w dobrym stanie zdrowia w przypadku kobiet w wieku 
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65 lat jest w Czechach o ponad rok dłuższa niż w przypadku kobiet 

mieszkających w Polsce. Podobna różnica występuje w przypadku 

mężczyzn. Najgorszą sytuację odnotowano jednak obecnie na Słowa-

cji, gdzie oczekiwana długość życia kobiet w wieku 65 lat wynosiła 

18,5 lat, z czego w dobrym stanie zdrowia żyły zaledwie 3 lata  

i 5 miesięcy. Natomiast w przypadku mężczyzn oczekiwana długość 

życia osób w wieku 65 lat to 14 lat i 6 miesięcy, z czego zaledwie 

około 3 lata w dobrym stanie zdrowia (tabela 4). 

 

Pacjenci w wieku 65+ jako główni odbiorcy usług zdrowotnych – 

analiza problemu 

 

Jak wynika z prognoz demograficznych przyrost osób starszych 

w Polsce będzie szybszy niż w krajach Europy Zachodniej. W 2060  

r. prognozowany wskaźnik obciążenia demograficznego znacznie 

przewyższy średnią dla UE, jak też i wartości badanego wskaźnika dla 

Czech i Słowacji (tabela 3). Priorytetowym celem stają się więc dzia-

łania państwa nakierowane na utrzymanie i poprawę stanu zdrowia 

osób starszych. Wraz z wiekiem dochodzi do stopniowego ogranicza-

nia aktywności biologicznej organizmu i zmniejszania zdolności do 

regeneracji i przystosowania się do nowych warunków. Zachodzące 

na poziomie komórkowym, tkankowym i narządowym zmiany fizjo-

logiczne prowadzą do sukcesywnego wyłączania organizmu z różnych 

obszarów aktywności. U osób starszych zwiększa się zachorowalność 

na choroby przewlekłe, częstsze jest również współwystępowanie 

chorób somatycznych i psychicznych. Konsekwencją wielochorobo-

wości jest też zazwyczaj wielolekowość, które tworzą tzw. spiralę 

chorób i terapii. Zjawisko to dotyka zwłaszcza osoby starsze i polega 

na konieczności leczenia u coraz większej liczby specjalistów i przyj-

mowania coraz większej liczby leków, co z kolei prowadzi do uszko-

dzenia kolejnych narządów (Wieczorkowska-Tobis, 2010, s. 18-24). 

Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego średnia 

liczba schorzeń przewlekłych przypadających na 1 osobę w wieku od 

60 do 69 lat stanowiła w Polsce w 2009 r. aż 2,8 chorób. W przypadku 

seniorów z najstarszych grup wiekowych między 70 a 79 rokiem życia 

liczba ta rosła do 3,5 schorzeń, a dla osób w wieku 80+ do 3,7 chorób 

i dolegliwości przewlekłych (GUS, 2011, s. 48). Tak duża liczba scho-

rzeń przyczynia się do złej samooceny kondycji zdrowotnej przez 
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osoby starsze i ograniczenia ich sprawności. Badania CBOS  

(2012, s. 4) pokazują, że w 2012 r. wśród osób w wieku 65+  

ponad ⅓ wyraża niezadowolenie ze swojego stanu zdrowia, a zaled-

wie co piąta osoba ocenia swoją kondycję zdrowotną jako dobrą. 

Najbardziej charakterystyczne dolegliwości dla seniorów to 

schorzenia kardiologiczne, okulistyczne, naczyniowe i ortopedyczne. 

Jak wynika z analizy wydatków Narodowego Funduszu Zdrowia oso-

by starsze były najważniejszą grupą odbiorców świadczeń opieki 

zdrowotnej w zakresie leczenia szpitalnego. W 2009 r. średnio 

26,30% pacjentów szpitalnych stanowiły osoby powyżej 65 roku ży-

cia, a NFZ przeznaczył na sfinansowanie ich hospitalizacji 33,6% 

wydatków ogółem. Średni koszt leczenia pacjenta ze starszych grup 

wiekowych był znacznie wyższy niż w przypadku pozostałych osób. 

Seniorzy przebywali głównie na oddziałach związanych z cho-

robami wewnętrznymi, chirurgią ogólną oraz kardiologią. Na 100 

ubezpieczonych, którzy ukończyli 65 rok życia, średnio aż 47 osób 

było hospitalizowanych, co sprawiło, że wydatki poniesione na lecze-

nie 1 ubezpieczonego w tej grupie wiekowej były znacznie wyższe, bo 

wyniosły 1 638 zł na 1 ubezpieczonego, gdy tymczasem w grupie 

wszystkich osób ubezpieczonych średnie wydatki kształtowały się na 

poziomie zaledwie 643 zł. Łączny koszt jednej hospitalizacji pacjenta, 

który ukończył 65 rok życia był również wyższy, gdyż stanowił 5 987 

zł. Gdy tymczasem średnie wydatki na 1 leczoną osobę w roku 2009 

wyniosły 4 688 zł, były więc o blisko 1300 zł niższe (Centrala NFZ, 

2010a, s. 7-21). 

Również analizując udział ubezpieczonych korzystających ze 

świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej zauważalny jest 

przewaga pacjentów ze starszych grup wiekowych. Ponad 90% ubez-

pieczonych kobiet pomiędzy 65 a 75 rokiem życia odwiedziło w 2009 

r. lekarza specjalistę. W przypadku mężczyzn wartość badanego 

wskaźnika jest również wysoka w najstarszych grupach wiekowych. 

Ponad 80% ubezpieczonych mężczyzn pomiędzy 65‐80 rokiem życia 

korzystało z usług specjalistycznych opieki ambulatoryjnej (Centrala 

NFZ, 2010b, s. 9).  

Również bardzo wysoki jest udział ubezpieczonych z najstar-

szych grup wiekowych, którzy skorzystali ze świadczeń lekarza  

w podstawowej opiece zdrowotnej. Około 90% osób, które ukończyły 
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65 rok życia w 2009 r. korzystało z tego rodzaju świadczeń zdrowot-

nych (Centrala NFZ, 2010b, s. 25).  

W świetle tych analiz NFZ szczególnego znaczenia nabiera 

opieka geriatryczna seniorów, która ogranicza konieczność korzysta-

nia przez osoby starsze z usług tak wielu specjalistów. 

Zakres i złożoność problemów zdrowotnych towarzyszących 

procesowi starzenia się rodzi potrzebę sprawowania odrębnej, facho-

wej opieki zdrowotnej nad osobami, które ukończyły 65 rok życia. Do 

prawidłowego diagnozowania i leczenia patologii wieku podeszłego 

niezbędna jest specjalistyczna wiedza na temat patofizjologii i symp-

tomatologii chorób występujących u osób starszych oraz konsekwen-

cji procesu starzenia (Derejczyk, 2005).  

 

Opieka geriatryczna w wybranych krajach: w Polsce, w Czechach 

i na Słowacji – analiza porównawcza 

 

W kontekście zachodzących zmian demograficznych szczegól-

nego znaczenia nabiera więc geriatria, należąca w Polsce wciąż do 

deficytowych specjalizacji, umożliwiająca jednak szersze spojrzenie 

na pacjenta, wczesne rozpoznawanie i leczenie oraz prewencję chorób 

wieku starszego („Rynek Zdrowia”, 2011). 

W 2009 r. na mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia wyłonio-

nych zostało 21 dziedzin medycyny, które uznano za priorytetowe  

i podjęto działania mające zachęcić młodych lekarzy do wybierania 

tych specjalności. Wśród nich znalazła się również niedoceniana do-

tychczas geriatria (GUS, 2012a, s. 90). Jednakże – jak wynika ze sta-

nowiska prof. Katarzyny Wieczorowskiej-Tobis (2011), Prezes 

Kolegium Lekarzy Specjalistów Geriatrii w Polsce – tylko niewielka 

liczba jednostek posiada akredytację na specjalizację z geriatrii, co 

skutecznie uniemożliwia zdobycie fachowej wiedzy geriatrycznej. 

Nadal tylko w wybranych województwach w Polsce istnieje możli-

wość robienia specjalizacji z geriatrii. Takiej możliwości nie ma przy-

kładowo w województwie mazowieckim. 

W 2012 r. w Polsce było 275 aktywnych zawodowo lekarzy ge-

riatrów, co w proporcji do liczby ludności stanowi około jednej 

czwartej średniej europejskiej (Dragan, 2011, s. 6). Warto podkreślić, 

że i tak w tym zakresie nastąpił znaczący postęp. W roku 2005  

w Polsce było zaledwie 175 aktywnych zawodowo lekarzy geriatrów.  
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W okresie 2005-2011 odnotowano więc blisko 57% wzrost. Jak wyni-

ka z danych Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego pod 

koniec 2011 roku naukę w dziedzinie geriatrii w ramach szkolenia 

specjalizacyjnego realizowało 68 osób.  

Do pozytywnych zmian należy również określenie nowych wa-

runków rozpoczęcia specjalizacji, dzięki którym istnieje możliwość 

uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie geriatrii o 2-3 lata szybciej, 

niż dotychczas. Poprawie opieki zdrowotnej nad osobami w wieku 

podeszłym w Polsce służy także realizowany od 2012 r. przez Depar-

tament Pielęgniarek i Położnych Ministerstwa Zdrowia w partnerstwie 

z Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, 

projekt systemowy pn. „Wsparcie systemu kształcenia ustawicznego 

personelu medycznego w zakresie opieki geriatrycznej”. Projekt ten 

współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecz-

nego w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał ludzki”. Celem zaś 

projektu jest podniesienie kompetencji kadr medycznych w zakresie 

opieki geriatrycznej w ramach prowadzonych szkoleń, do których 

przystąpiło około 2000 lekarzy POZ, 2000 pielęgniarek POZ, 1000 

fizjoterapeutów, 200 opiekunów medycznych oraz 200 terapeutów 

środowiskowych (Bień i Broczek, 2012, s. 4-5). 

Kolejna grupa działań na rzecz zwiększenia dostępu i popra-

wienia jakości opieki geriatrycznej w Polsce to inicjatywa Minister-

stwa Zdrowia mająca na celu opracowanie i wdrożenie procedur 

geriatrycznych w opiece szpitalnej i ambulatoryjnej. Efektem tych 

prac było między innymi wprowadzenie od 1 stycznia 2012 r. do 

opieki szpitalnej procedury medycznej pn. „Całościowa ocena geria-

tryczna – COG” (Radziewicz-Winnicki, 2013). Instrument ten umoż-

liwia wielodyscyplinarną ocenę chorego i określenie jego problemów 

na różnych płaszczyznach funkcjonowania. Szczególnie ważna w tej 

metodzie jest ocena stanu zdrowia fizycznego seniora i jego stanu 

czynnościowego, a także ocena jego funkcji umysłowych i ocena 

socjalno – środowiskowa. Kompleksowość i wielodyscyplinarność 

COG sprawia, że możliwe staje się wyodrębnienie zaburzeń klinicz-

nych i funkcjonalnych chorego, ale również jego ograniczeń psy-

chicznych i problemów socjalnych. Tak wnikliwa ocena nie byłaby 

możliwa przy standardowym postępowaniu klinicznym (Krzemie-

niecki, 2009, s. 1-6).  
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Rozwój geriatrii niesie ze sobą zarówno korzyści społeczne, ale 

również i ekonomiczne. Specjalistyczna opieka medyczna nad pacjen-

tami geriatrycznymi przyczynia się znacząco do wydłużenia okresu 

względnie dobrego stanu ich zdrowia, zachowania sprawności fizycz-

nej i psychicznej, ponadto dzięki kompletności i fachowości świad-

czeń medycznych jest w stanie zastąpić wiele wstępnych interwencji 

wąskospecjalistycznych, odciążając tym samym innych specjalistów, 

a także sprzyja redukcji polifarmakoterapii i oszczędności środków  

w systemie opieki zdrowotnej (Bień i in., 2013, s. 33-47).  

Jednakże jak wynika z danych statystycznych do oddziałów  

o najmniejszej liczbie łóżek wciąż należą w Polsce oddziały geria-

tryczne. W 2012 r. w naszym kraju funkcjonowało 20 takich oddzia-

łów dysponując łącznie 672 łóżkami, czyli 0,2 na 10 tys. ludności 

(tabela 5).  
 

Tabela 5. Szpitalna opieka geriatryczna w Polsce w latach 2009-2012 
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2012 672 0,2 232,2 63,6 16 701 4,3 

2011 558 0,1 255,4 70,0 14 244 3,7 

2010 569 0,1 247,4 67,8 14 600 3,8 

2009 585 0,2 250,5 68,6 14 045 3,7 

Źródło: Biuletyn Statystyczny Ministerstwa Zdrowia (2013, 2012, 2011, 

2010), Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, Warszawa,  

odpowiednio: s. 79, 80; 92, 93; 102, 104; 79, 80, 

http://www.csioz.gov.pl/publikacja.php?id=6, [27.01.2014]. 

 

Największa liczba oddziałów geriatrycznych, bo aż 7 zlokali-

zowanych jest w województwie śląskim, 3 w lubelskim, a 2 w opol-

skim. W pozostałych województwach, tj., dolnośląskim, kujawsko – 

pomorskim, lubuskim, łódzkim, małopolskim, podkarpackim i wiel-

kopolskim funkcjonuje zaledwie 1 oddział geriatryczny. Natomiast aż 

5 województw w Polsce nie dysponuje oddziałem geriatrycznym, są to 

województwa: mazowieckie, podlaskie, pomorskie, świętokrzyskie  

i warmińsko – mazurskie (tabela 6).  
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Tabela 6. Działalność stacjonarna oddziałów geriatrycznych w szpita-

lach ogólnych w 2011 r. 
Wyszczegól-

nienie 

Oddzia-

ły 

Łóżka Leczeni Osobodni 

leczenia 

Średni pobyt 

chorego w 

dniach 

Geriatryczny  

ogółem 

20 558 14244 136,7 9,6 

Geriatryczny w poszczególnych województwach: 

Dolnośląskie 1 30 137 1,5 10,8 

Kujawsko -  

pomorskie 

1 21 856 6,0 7,1 

Lubelskie 3 88 3061 28,1 9,2 

Lubuskie 1 25 1093 7,7 7,0 

Łódzkie 1 10 138 1,2 8,6 

Małopolskie 1 48 1382 15,9 11,5 

Opolskie 2 50 1359 12,8 9,5 

Podkarpackie 1 30 798 5,5 6,8 

Śląskie 7 230 4747 51,4 10,8 

Wielkopolskie 1 20 487 4,9 10,2 

Zachodniopo-

morskie 

1 6 186 1,7 9,0 

Źródło: Zdrowie i ochrona zdrowia w 2011 r. (2012), GUS, Warszawa,  

s. 235-256, http://www.stat.gov.pl/gus/5840_12706_PLK_HTML.htm, 

[27.01.2014]. 

 

Średnie wykorzystanie łóżek na oddziałach geriatrycznych 

wyniosło w 2012 r. w Polsce około 232 dni, gdy tymczasem w Cze-

chach było to już 311 dni, a na Słowacji 221 dni (dane za rok 2011). 

Mniejsze wykorzystanie łóżek geriatrycznych na Słowacji wynikać 

może z większej ich dostępności. W Polsce w 2011 r. na 10 tys. 

mieszkańców przypadało zaledwie 0,1 łóżek geriatrycznych (w roku 

2012 odpowiednio 0,2 łóżek) natomiast w Czechach 0,45 łóżek, a na 

Słowacji aż 1,4 łóżek. Również leczeni w trybie stacjonarnym  

w 2011 r. na oddziałach geriatrycznych na 10 tys. ludności stanowili 

w Polsce 4,3 pacjentów, w Czechach 7,6 seniorów a na Słowacji 

36,3 osób (tabele 5, 6, 7, 8). 
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Tabela 7. Szpitalna opieka geriatryczna w Czechach w latach 2009-

2012 
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2012 437 0,42 311,4 15,3 8 033 7,64 

2011 471 0,45 277,1 15,8 6 654 6,34 

2010 418 0,40 277,4 16,5 6 262 5,95 

2009 413 0,39 271,7 16,5 6 284 5,99 

Źródło: Zdravotnická ročenka České republiky 2012, 2011,2010, 2009, ÚZIS 

ČR (2013, 2012, 2011, 2010), 

http://www.uzis.cz/katalog/rocenky/zdravotnicka-rocenka-ceske-republiky 

[27.01.2014]. 

 

Tabela 8. Szpitalna opieka geriatryczna na Słowacji w latach 2009-

2011 
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2011 791 1,4 221,5 9,5 19 715 36,3 

2010 884 1,6 220,4 9,9 18 580 34,2 

2009 875 1,6 209,2 10,2 18 190 33,5 

Źródło: Štatistika hospitalizowanych v SR 2012 (2013), Národné Centrum 

Zdravotníckych Informácií, Bratislava, s. 31, 63, 

http://www.nczisk.sk/en/Publications/Edition_Health_Statistics/Pages/default

.aspx [27.01.2014]; Zdravotnícka ročenka Slovenskej republiky 2011, 2010, 

2009, Národné centrum zdravotníckych informácií (2012, 2011, 2010), Bra-

tislava. 

http://www.nczisk.sk/en/Publications/Edition_Health_Statistics_Yearbooks/P

ages/default.aspx [27.01.2014]. 

 

Tak jak już wcześniej wspominano w Polsce liczba lekarzy geriatrów 

wyniosła w 2011 r. 254 lekarzy, gdy tymczasem w Czechach 433 

lekarzy, a na Słowacji około 150 lekarzy (tabela 9).  
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Tabela 9. Liczba osób w wieku 65+ przypadających na 1 lekarza ge-

riatrę w 2011 r. w Polsce, Czechach i na Słowacji 
 Liczba lekarzy 

geriatrów 

Liczba osób w 

wieku 65+ 

Liczba osób w wieku 65+ 

przypadających na 1 lekarza 

geriatrę 

Czechy 433 1 669 215 3859 

Polska 254 5 230 152 20 592,1 

Słowacja 150 684 555 4563,7 

Źródło: Jak w tabeli 2, 3, 4 oraz Kvetoslava Repková a autorský kolektív 

(2011), Dlhodobá starostlivosť o starších ľudí na Slovensku a v Európe (3), 

IVPR, Bratislava, s. 44. 

 

Niestety biorąc pod uwagę liczbę osób w wieku 65 i więcej lat 

przypadających na 1 lekarza geriatrę sytuacja w Polsce wydaje się być 

katastrofalna. W Czechach na 1 lekarza geriatrę przypada 3 859 senio-

rów, na Słowacji nieco więcej, bo blisko 4 564 osób starszych, nato-

miast w Polsce aż 20 592 seniorów (tabela 9). 

 

Zakończenie 

 

Ogromna przepaść jaka dzieli geriatrę polską od tej dziedziny 

nie tylko w krajach zachodnich UE, ale również i od najbliższych 

krajów sąsiadujących, tj. Czech i Słowacji, sprawia że zasadne staje 

się stwierdzenie o dyskryminacji osób po 65. roku życia w systemie 

ochrony zdrowia w Polsce, zwłaszcza w kontekście dostępu do opieki 

geriatrycznej. Zjawisko to przyczynia się nie tylko do niedostatku  

w profilaktyce, diagnozowaniu i leczeniu chorób wieku podeszłego, 

szczególnie w przypadku stanów wielochorobowych, a przez to gor-

szej kondycji zdrowotnej polskich seniorów, jak również wyższych 

kosztów ich opieki zdrowotnej internistycznej i specjalistycznej. Ge-

riatria, jako specjalizacja medyczna wywodząca się z interny i posze-

rzona o elementy innych specjalności w odniesieniu do chorób wieku 

starszego, poprzez holistyczne podejście do pacjenta – seniora, umoż-

liwia precyzyjną diagnostykę i leczenie chorego przy jednoczesnej 

redukcji zbytecznych kosztów świadczeń u różnych lekarzy specjali-

stów. Kompleksowa opieka geriatryczna sprzyja poprawie sprawności 

fizycznej i umysłowej pacjentów i zmniejszeniu ich umieralności. 

Utrzymanie sprawności funkcjonalnej osób w wieku 65+ stanowi 
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szansę na wydłużenia ich aktywności zawodowej i społecznej i osią-

gnięcie przez tą część społeczeństwa wyższej jakości życia. Co z kolei 

wpływać będzie na poprawę wydajności systemu zabezpieczenia spo-

łecznego.  

W Polsce statystyki dotyczące aktywności zawodowej osób ze 

starszych grup wiekowych są niepokojące. Jak wynika z badań 

Głównego Urzędu Statystycznego (2012b, s.4) na temat jakości ży-

cia i aktywności osób starszych w Polsce w 2011 r. pracowało zale-

dwie 3,5% osób w wieku 65+, z czego przeważającą większość, bo 

2,7% stanowili emeryci. Nieco wyższy był odsetek pracujących osób  

w wieku 60 lat i więcej, tj. 8,5%. Według danych ZUS (2013, s. 31) 

wraz z wiekiem zwiększa się również w Polsce odsetek osób którym 

przyznano renty z tytułu niezdolności do pracy. W 2012 r. około 

44% osób w wieku 55+ uzyskało prawo do świadczenia rentowego.  

Zainteresowanie problemami osób starszych ze strony państwa  

i uwzględnianie ich potrzeb w realizowanych działaniach publicz-

nych, powinno znaleźć szczególne przełożenie w zakresie prowa-

dzonej polityki zdrowotnej. Bez wdrożenia systemowych rozwiązań, 

zmierzających do promowania geriatrii w Polsce, trudno jest ocze-

kiwać pozytywnych zmian w zakresie poprawy podstawowych 

wskaźników zdrowotnych populacji osób w wieku 65+ i zwiększenia 

ekonomicznej efektywności ich leczenia, a liczba osób starszych  

o ograniczonej sprawności może się powiększać. Działania państwa 

powinny być nakierowane na wprowadzanie takich rozwiązań insty-

tucjonalnych, które sprzyjać będą tworzeniu kompleksowych porad-

ni zdrowia seniora (analogicznych do poradni zdrowia dziecka). 

Ośrodki takie, prowadzone przez specjalistów geriatrii, umożliwią 

starszym osobom łatwiejszy dostęp do trafnych i zdrowotnie efek-

tywnych usług. Na wzór kanadyjskiego ośrodka w Halifax w Nowej 

Szkocji polskie centra zdrowia seniora powinny obok funkcji leczni-

czych również prowadzić działalność edukacyjną w zakresie promo-

cji zdrowia, a także działalność psychologiczną (Golinowska, 2012, 

s. 141).  
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TERESA ZBYRAD 

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ DLA SENIORÓW  

– WYZWANIA I PERSPEKTYWY ROZWOJU 

 
 

 

*** 

Wprowadzenie 
 

Domy pomocy społecznej są jedną z najbardziej znanych i roz-

powszechnionych w naszym kraju instytucji dla osób starszych. Na 

przestrzeni lat instytucje te bardzo mocno zakorzeniły się w naszym 

społeczeństwie i stanowią jedno z kluczowych ogniw pomocy spo-

łecznej. Choć ewoluowały przechodząc przez różne etapy mniej lub 

bardziej chwalebne to jednak nie cieszą się dobrą opinią zarówno ze 

strony mieszkańców, jak i społeczeństwa (Zob. Zbyrad 2013, s. 112- 

113; Zbyrad 2014, s. 21-29). Jako instytucje publiczne wykazują wy-

soką przydatność społeczną i cieszą się (mimo wszystko) dużym zain-

teresowaniem, o czym świadczy nie malejąca liczba chętnych do 

skorzystania z ich usług.  

Przyszłość domów pomocy społecznej w obecnym kształcie nie 

jest jednak taka pewna. Wynika to z kilku powodów. Po pierwsze, 

będą wzrastać oczekiwania mieszkańców tych instytucji, gdyż będą tu 

przybywać ludzie z wyższym wykształceniem, świadomi swoich 

praw, o coraz bardziej wyrafinowanych potrzebach. Po drugie, pod-

wyższanie w domach pomocy społecznej standardu świadczonych 

usług będzie generować dodatkowe koszty, których samorządy mogą 

nie udźwignąć. Po trzecie, obecne w wymiarze międzynarodowym 

trendy w zakresie oferowanych form pomocy seniorom wymuszać 

będą pewne zmiany także w naszym kraju. W niniejszym artykule 

spróbuję odpowiedzieć na pytania: Jakie wyzwania stoją dziś przed 

domami pomocy społecznej i w jakim kierunku będą przebiegać 

zmiany? 
 

Stan aktualny domów pomocy społecznej 
 

Według danych statystycznych nieustannie rośnie liczba do-

mów pomocy społecznej, jak i ich mieszkańców. W 1990 roku było 
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100 domów pomocy społecznej dla osób starszych, w których prze-

bywało 8443 seniorów; w 2000 roku liczba tych instytucji podwoiła 

się i wynosiła 199 domów pomocy społecznej z 13330 seniorami, zaś 

w 2010 odnotowano 404 domy pomocy dla osób w podeszłym wieku, 

a liczba ich mieszkańców osiągnęła prawie 20 tys. osób tj. 19980 

seniorów (GUS 1995, s. 273; GUS 2001, s. 280-281, GUS 2012,  

s. 380). Spośród sześciu typów domów pomocy społecznej tj. dla: 

osób w podeszłym wieku, przewlekle somatycznie chorych, dorosłych 

niepełnosprawnych intelektualnie, dzieci i młodzieży niepełnospraw-

nych intelektualnie oraz przewlekle psychicznie chorych i niepełno-

sprawnych fizycznie – liczba domów dla seniorów jest największa. 

Wzrost liczby domów nie świadczy o wzroście liczby mieszkańców.  

Z danych statystycznych wynika, iż w 2011 roku najwięcej wśród 

mieszkańców tych instytucji było osób przewlekle psychicznie cho-

rych tj. 20954, następnie przewlekle somatycznie chorych tj. 19822, 

seniorzy zaś znaleźli się na trzeciej pozycji z liczbą 19655 osoby za-

mieszkujące domy pomocy społecznej (GUS 2012, s. 380). Choć 

liczba mieszkańców w innych typach domów pomocy jest wyższa od 

liczby seniorów, to jednak wzrost tego typu domów świadczyć może  

o wzrastających wymaganiach seniorów oraz o zmieniających się ich 

potrzebach, jak i trendach opieki nad seniorami, których nie zadowala-

ją (jak niegdyś) zatłoczone sypialnie, ale coraz bardziej komfortowe 

(zbliżone do naturalnych) warunki życia w domu-instytucji.  

Domy pomocy społecznej zapewniającą całodobową pomoc 

wszystkim, którzy z powodu wieku, choroby czy niepełnosprawności 

nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu. Instytucje 

te zaspokajają potrzeby bytowe, opiekuńcze, wspomagające i eduka-

cyjne
20

. Najbardziej rozbudowane są usługi wspomagające, które 

obejmują m.in.: udział w terapii zajęciowej, podnoszenie sprawności  

i aktywizowanie mieszkańców domu, zaspokajanie potrzeb religijnych 

i kulturalnych, stymulowanie nawiązywania, utrzymywania i rozwija-

nia kontaktu z rodziną i ze społecznością lokalną oraz zapewnienie 

warunków do rozwoju samorządności, jak i przestrzeganie praw 

mieszkańców (Dz. U. Nr 217, poz. 1837). Rozbudowa standardu usług 

świadczonych przez domy pomocy społecznej w nowych warunkach 

                                                           
20

 Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 

roku w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217, poz. 1837).  
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ustrojowych kraju stała się realnym przejawem zmiany tych instytucji, 

które niegdyś ograniczone jedynie do zaspokajania podstawowych 

potrzeb bytowych mieszkańców zyskały miano totalnych i zamknię-

tych na świat zewnętrzny. Ewolucję domów pomocy tak ocenia Iwona 

Sierpowska: „Na przestrzeni lat zasadniczej poprawie uległa jakość 

usług i ich zróżnicowanie oraz przygotowanie zawodowe personelu. 

Pozytywnie należy ocenić specjalizację placówek i skierowanie ich 

działań opiekuńczych do określonych kategorii adresatów. Współcze-

sne domy pomocy społecznej nie ograniczają się tylko do zaspokaja-

nia podstawowych potrzeb bytowych, ale starają się również dbać  

o potrzeby duchowe swych podopiecznych na przykład poprzez za-

pewnienie rozrywki czy działalności samorządu mieszkańców” (Sier-

powska, 2006, 121-122). 

 

Ocena domów pomocy społecznej i wybrane problemy seniorów 

 

Pomimo zmian, jakie dokonują się w domach pomocy społecz-

nej, instytucje te nie cieszą się dobrą opinią społeczną. Jak podaje 

Elżbieta Tarkowska: „Zamieszkiwanie w takim domu było i jest po-

strzegane w świadomości społecznej jako całkowita degradacja, świa-

dectwo samotności i opuszczenia przez bliskich” (Tarkowska 1997,  

s. 123-124). Na ogół ludzie nie chcą spędzać życia w instytucji:  

„w świadomości przeciętnego Polaka dom-instytucja jawi się nadal 

jako «zło konieczne»” (Halicka 2006, s. 273). Potwierdzają to badania 

(własne) przeprowadzone wśród seniorów, którzy nie planuje swojej 

przyszłości w domu pomocy społecznej (52,8%). Seniorzy mają zbyt 

negatywny obraz tych instytucji, co wyrażają określenia typu: „dom 

starców”, „Przechowalnia dla Ludzi Starych”, „umieralnia”, „dzia-

downia”, „przytułek”. Ponadto seniorzy więcej słyszą opinii negatyw-

nych o tych instytucjach, aniżeli pozytywnych. Wśród opinii 

negatywnych przeważały: „zła opieka”, „złe obchodzenie się ze star-

szymi”, „słaba opieka nad pensjonariuszami”, „brak funduszy”, 

„umieralnik, domy ludzi samotnych”. Natomiast opinie pozytywne 

odnosiły się głównie do opieki: „dobra opieka”, „dobra opieka cało-

dobowa, specjalistyczna”, „panują domowe warunki, dobra opieka” 

(Zbyrad 2013, s. 112-113). 

Badania przeprowadzone wśród mieszkańców domów pomocy 

społecznej przez Annę Leszczyńską-Rejchert także zawierają wiele 
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negatywnych ocen. Mieszkańcy – seniorzy najczęściej krytykują te 

instytucje narzekają na brak intymności, swobody (głównie z uwagi 

na zamieszkiwanie w pokojach wieloosobowych); niewłaściwe kon-

takty z innymi mieszkańcami zwłaszcza z zaburzeniami psychicznymi 

i osobami nadużywającymi alkohol; na pracę personelu i dystans do 

mieszkańców oraz na ciągłe remonty i modernizacje placówki (Lesz-

czyńska-Rejchert 2008, s. 267-269). Ludzie starsi pobyt w domu po-

mocy odbierają jako poniżający, równoznaczny ze społeczną 

degradacją i negacją ich całego dorobku życiowego (Susułowska 

1991, s. 74-75). Według Elżbiety Tarkowskiej negatywne opinie  

o domach pomocy społecznej potęgują poczucie degradacji mieszkań-

ców i niechęć do zamieszkiwania w tej instytucji: „ogólny klimat 

społeczny i ideologia prorodzinna pogłębiają poczucie degradacji, 

związane z pobytem w instytucji pomocy społecznej, które nigdy 

przecież nie były oceniane pozytywnie jako miejsce do życia” (Tar-

kowska, 1994, s. 11). O ile ludzie starsi pozytywnie oceniają standard 

opieki materialnej, jak np. poziom usług opiekuńczych, pielęgniar-

skich czy medycznych, to negatywnie oceniają własny pobyt w domu 

pomocy społecznej. Stosunek ten odzwierciedla następujące zdanie: 

„Ten dom jest dobry, jest nawet bardzo dobry. Byłby jeszcze lepszy, 

gdyby mnie tutaj nie było” (Parlak, 2000, s. 24).  

Niechęć wobec spędzenia ostatniego etapu życia w instytucji 

jaką jest dom pomocy społecznej według Michała Chodorowskiego 

jest zrozumiała i nikogo nie powinna dziwić. Potwierdzają to następu-

jące słowa: „Bo możemy rosnąć w dumę, że starzy ludzie mają swoje 

miejsce w rozpędzonym świecie młodych, bo tworzymy przecież takie 

wygodne, coraz wygodniejsze Domy Pomocy Społecznej, które  

w niczym nie przypominają dawnych ubogich przytułków. Ale czy nie 

powinniśmy zachować trochę krytycznego spojrzenia, a może nawet 

wstydu, że wmawiamy seniorom, w jakim to wspaniałym umieścili-

śmy ich miejscu, a w rzeczywistości jest to miejsce, gdzie niemal 

codziennie doświadczają obecności śmierci? Sacrum śmierci staje się 

w tym miejscu biologicznym porządkiem – umierający „robi” miejsce 

dla następnego. Jak mówi jeden z mieszkańców, Dom Pomocy Spo-

łecznej jest dla niego domem umierania” (Chodorowski, 2010, s. 39). 

Pomimo coraz lepszych warunków lokalowych i jakości świad-

czonych usług, w tym rozwijanych form aktywności życie codzienne 

w domu pomocy społecznej wielu mieszkańców nie satysfakcjonuje. 
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Nie jest to tylko kwestia starości czy niepełnosprawności, ale do-

skwierający brak kontaktów z rodziną, poczucie osamotnienia, etykie-

ta miejsca zamieszkania, poczucie, że „poza murami” ludzie prowadzą 

inny tryb życia zorganizowany według własnego indywidualnego 

planu i pomysłu na życie. Dlatego warto nieco bliżej przyjrzeć się 

wiodącym i niejako ukrytym problemom mieszkańców domów pomo-

cy społecznej.  

Samotność jest jednym z najczęściej wymienianych proble-

mów. Poczucie osamotnienia często towarzyszy starszym mieszkań-

com domów pomocy społecznej. Jest to „samotność wśród innych 

ludzi” (Liszewska 2010, s. 25). Szczególnie trudne dla osób starszych 

jest zerwanie kontaktu z poprzednim środowiskiem. Według Alicji 

Kurcz, umieszczenie w placówce postrzegane jest jako utrata dotych-

czasowej pozycji społecznej, zachwianie poczucia bezpieczeństwa, 

godności i niezależności osobistej oraz poczucie znalezienia się  

w sytuacji gorszej od osób, które zamieszkują we własnych domach  

w kręgu najbliższej rodziny (Kurcz 2003, s. 479). Osamotnienie osób 

starszych w domach pomocy społecznej może być uwarunkowane 

tzw. jakością życia, na którą składają się: baza materialna, sposób 

zorganizowania i funkcjonowania instytucji, charakter relacji między-

ludzkich, jakość świadczonej opieki i umiejętności zarządzania fundu-

szami. Przyjmuje się, iż życie człowieka starszego w przestrzeni domu 

pomocy społecznej zależy od wielu czynników obiektywnych, jak np. 

stan zdrowia i warunki finansowo-bytowe, oraz czynników subiek-

tywnych np. styl życia. Największe znacznie przypisuje się persone-

lowi tych instytucji, gdyż: „osamotnienie mieszkańców i ogólny brak 

poczucia szczęścia są w znacznym stopniu konsekwencją postaw 

personelu wobec podopiecznego, sprawującego nad nim opiekę i od 

wzajemnych interakcji między pracownikami i mieszkańcami” (Miel-

czarek 2006, s. 32). Uczucie samotności osób starszych często tłuma-

czy się stwierdzeniem iż: „śmierć społeczna człowieka starszego 

wyprzedza jego śmierć biologiczną” (Leszczyńska-Rejchert, 2007,  

s. 105). W konsekwencji osoby starsze stają się bierne i zaczynają żyć 

zgodnie ze stereotypem bezużyteczności, nie odpowiadają na oferty 

domu pomocy, izolują się, zamykają we własnych pokojach. Badania 

przeprowadzone przez Alicję Kurcz wśród starszych mieszkańców 

domów pomocy społecznej potwierdzają osamotnienie seniorów. 

Wysoki stopień osamotnienie stwierdzono u 42,5% mieszkańców, 
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średni – 54,8%, niski – 2,7%. Żaden senior nie zadeklarował braku 

osamotnienia (Kurcz 2003b, s. 482-488). 

Relacje pomiędzy personelem a mieszkańcami nie zawsze 

układają się pomyślnie. Starsi mieszkańcy tych instytucji często na-

rzekają na postawy personelu, ogólnie są niezadowoleni z pobytu  

w domu mieszkańcy. Krytyczne opinie o pracownikach zazwyczaj są 

o dużym stopniu ogólności, nie wskazują ani na poszczególne grupy 

pracowników, ani nie precyzują o jakie konkretne niewłaściwe za-

chowania pracowników chodzi. Potwierdza to następująca wypo-

wiedź: „Nie podobają mi się pracownicy, ich brak życzliwości dla 

ludzi starszych, traktują nas jak niewolników, nie czujemy się jak  

u siebie” (Leszczyńska-Rejchert 2008, 275). 

W domach pomocy społecznej zdarzają się formy przemocy  

fizycznej, jak i psychicznej. Oto przykłady przemocy ujawnione  

w 2000 roku, w największym domu pomocy w Polsce, w Górze Kal-

warii: „Biła mnie nogą od stołu”, „zamykała w łazience, żeby nie było 

słychać, jak krzyczę”, „zabierała pieniądze”
21

 (Isakiewicz, 2010). 

Obok przemocy fizycznej, występuje trudna do wykrycia prze-

moc psychiczna. Mieszkańcy często skarżą się na dyskryminację  

w zakresie np. dostępności do jednoosobowych pokoi: „tylko wybrane 

osoby dostają jednoosobowe pokoje” (Żuk 2011, s. 12); czy też korzy-

staniu z dóbr i usług: „nie można we wszystkich na wycieczki jechać. 

Jedne korzystają cały czas, inne w ogóle”, „Są i lepsi, są i gorsi… 

pościel dają im lepszą i jedzenie” (Klimczuk 2011, s. 112-114). Prze-

jawy dyskryminacji są bardziej widoczne, aniżeli przemoc, która jest 

ukryta i realizowana najczęściej poprzez zaniechanie obowiązków. 

Przemoc ukrytą trudno udowodnić: „Często brakuje po prostu świa-

domości, że dane zachowanie jest w pełnym tego słowa znaczeniu 

przemocą” (Liszewska 1999, s. 17). Oto kilka typowych przejawów 

przemocy, którą pracownicy potrafią z łatwością usprawiedliwić: 

„zapomniałam włączyć mu dzwonek; musi być unieruchomiona, bo 

wędruje nie patrząc przed siebie i w końcu spadnie ze schodów i na-

                                                           
21

 Ujawnienie faktów stało się możliwe dzięki pomysłowi dyrektora, który 

polecił zainstalować na korytarzach skrzynki, do których pensjonariusze 

mogli wrzucać skargi i pytania. Główną bohaterką listów była szefowa 

oddziału 5B (za: Isakiewicz, 2010, Domy społecznej niemocy…, 

www.tygodnik.onet.pl). 
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robi nam i sobie mnóstwo kłopotów; zamykamy pana X w pokoju, 

ponieważ nie możemy cały dzień chodzić za nim i kontrolować, co 

robi – jest tyle innych obowiązków; pani Y wypróżniła się złośliwie 

do łóżka, bo uważała, że wczoraj za długo na mnie czekała. No to 

dzisiaj niech naprawdę trochę poczeka, zanim ją umyję i zmienię 

pościel” (ibidem). Przejawy przemocy są tak samo dotkliwe dla 

mieszkańców, jak i przejawy dyskryminacji. Niekiedy sami  

mieszkańcy nie zdają sobie sprawy, że pewne zaniedbania ze strony 

personelu są wyrachowanymi i zaplanowanymi działaniami, które 

trudno w rzeczywistości udowodnić. Wszak każdemu zdarzyć się 

może czegoś zapomnieć, a powszechnie wiadomo, że personel ma do 

obsługi wielu mieszkańców, którym należy poświęcić tyle samo  

uwagi i czasu. 

Personel domów pomocy przejawia dość negatywny obraz 

człowieka starszego, co potwierdzają badania przeprowadzone przez 

Alicję Kurcz. Głównym problemem badań autorka uczyniła obraz 

człowieka starego i starości w percepcji pracowników domu pomocy. 

Opiekunowie seniorów wskazywali na cechy zarówno pozytywne, jak 

i negatywne starości, z tym, że zdecydowanie więcej wymienili cech 

negatywnych. Pracownicy domu pomocy postrzegają osoby starsze 

jako: schorowane i podatne na choroby (100%), nieprzydatne spo-

łeczno-ekonomicznie (98%), nieodporne na stres (89,6%), niepodatne 

na zmiany w otoczeniu (86,2%), niedołężne (79,3%), samotne 

(77,6%), przygnębione i smutne (74,1%), niecierpliwe (67,2%), bojaź-

liwe (67,2%), nietolerancyjne (65,5%), zachłanne (56,6%), niewyro-

zumiałe dla cudzych błędów (55,2%), hipochondryczne (55,2%)  

i egocentryczne (53,4%). Ponadto pracownicy twierdzili, że osoby 

starsze są: kłótliwe, małostkowe, uparte, leniwe, przekorne i złośliwe. 

Zdecydowanie mniej pracownicy zauważają cech pozytywnych. We-

dług badanych osoby starsze są: rodzinni (86,2%), szlachetni (76,6%), 

życzliwi (68,9%), uczciwi (65,5%), dojrzali emocjonalnie (65,5%), 

dojrzali społecznie (53,4%), wielkoduszni (50,4%). Ponad połowa 

badanych pracowników (65%) uważa, że osoby starsze są nieszczę-

śliwe, w tym co dziesiąty pracownik (10%) twierdzi, że zdecydowanie 

nieszczęśliwe. (Kurcz, 2003a, s. 411-419). 

Mieszkańcy domów pomocy społecznej nie są idealni i wiele 

problemów generują sami. Wynikają one bądź z nabytych w przeszło-

ści stylów życia czy nałogów (np. skłonność do alkoholu) bądź z cech 
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charakteru, jak np. kłótliwość czy złośliwość. Potwierdzają to liczne 

wypowiedzi mieszkańców: „Rozczarowałem się, myślałem, że będzie 

całkiem inaczej, ja myślałem, że ludzie są kulturalni, jest cicho, dużo 

śmiechu, a tu pożal się Boże złośliwość, zgryźliwość, niektóre to nie 

wiadomo gdzie były chowane (…). Hałas, brak dyscypliny, pijaństwo, 

chuligaństwo, bicie, tu po południu co się dzieje”, „Pijaństwo, handel 

wódką, burdy, bijatyki, wyzywanie jeden drugiego”, „Nie podoba mi 

się, że przyjmują pijaków, rozrabiaków i że nie można ich się po-

zbyć”” (Zob. Leszczyńska-Rejchert, 2008, s. 270-271). W świetle 

opinii mieszkańców dom pomocy społecznej wcale nie jawi się jako 

wymarzone miejsce na odpoczynek po trudach życia. Problemów jest 

wiele. W miejsce rozwiązania jednych, pojawiają się inne. Wzrastają-

cy standard materialny nie przekłada się na komfort zamieszkania. 

Najbardziej rozczarowani są ci, którzy w tej instytucji poszukują spo-

kojnego miejsca do życia. 

Stan aktualny domów pomocy społecznej wskazuje na pewne 

niepokojące zjawiska, które mogą mniej lub bardziej komplikować 

codzienne życie mieszkańców. Z pewności nie są to instytucje ideal-

ne. Pewne niedoskonałości są możliwe do przezwyciężenia. Wiele 

dysfunkcji tych instytucji wynika z wadliwego systemu prawnego 

bądź z postaw ludzi. A te dwa obszary można korygować. Już sam 

fakt (a raczej konieczność) pobytu w domu pomocy społecznej jest 

wystarczająco niekomfortowy dla seniora. Dodatkowe trudności wy-

stępujące wewnątrz instytucji z pewnością nie będą przyczyniać się do 

budowy pozytywnego wizerunku domu pomocy społecznej. Stan 

aktualny pokazuje, jak dalekie od doskonałości są domy pomocy  

społecznej, i jak wiele jest jeszcze do zrobienia w tych instytucjach. 

 

Zmieniające się potrzeby osób starszych  
 

Domy pomocy społecznej ewoluują dostosowując swe usługi 

do zmieniających się potrzeb seniorów. Instytucje te przeszły pewne 

etapy rozwoju od instytucji totalnych do demokratycznych, od  

zamkniętych do otwartych, od sztywnych zaspokajających w sposób 

masowy potrzeby mieszkańców do bardziej elastycznych wobec in-

dywidualnych preferencji. Zmiany w domach pomocy społecznej są  

w większości warunkowane zmieniającymi się potrzebami mieszkań-

ców, którzy podczas pobytu w instytucji pragną – na ile to możliwe –
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prowadzić taki styl życia, jaki wiedli żyjąc we własnych mieszkaniach 

czy domach.  

Potrzeby osób starszych zmieniają się. Współczesny senior wy-

raźnie różni się zakresem własnych potrzeb, preferencji czy upodobań 

od seniora, który żył jeszcze pół wieku temu. Na przestrzeni lat wiele 

się zmieniło. Nade wszystko zmieniły się warunki życia ludzi: stan-

dard życia, warunki mieszkaniowe, udogodnienia techniczne, telein-

formacyjne możliwości kontaktu z ludźmi, sposoby przemieszczania 

się. Niegdyś ludzie starsi żyli w bardzo trudnych warunkach mieszka-

niowych napotykali na liczne utrudnienia funkcjonalne spowodowane 

niskim standardem życia i brakiem urządzeń ułatwiających prace 

domowe.  

Warunki mieszkaniowe ludzi zamieszkujących na wsi były zde-

cydowanie gorsze od warunków życia w mieście. Z badań przeprowa-

dzonych wśród rolników wyłania się obraz bardzo skromnych, 

pozbawionych udogodnień warunków życiowych: „Badani mieszkali 

przeważnie w drewnianych budynkach, a ich życie „skupiało się”  

w kuchni. Budynki pozbawione były sanitariatów (które znajdowały 

się najczęściej w znacznej odległości od domu) i bieżącej wody (po 

którą chodzili wszyscy sprawni mieszkańcy). W takiej sytuacji istotne 

znaczenie miała sprawność fizyczna: brak sprawności oznacza uzależ-

nienie od dobrej woli i możliwości rodziny, sąsiadów lub państwa, 

którego najmocniejszym atutem w takiej sytuacji jest miejsce na które 

trzeba wyczekiwać czasem wiele lat) w domu pomocy społecznej 

zwanym na wsi «dziadownią»” (Matlęga 1987, s. 14). Sytuacja mate-

rialna osób starszych zamieszkujących miasta była zdecydowanie 

lepsza. Badania wśród seniorów przeprowadzone przez Zofię Wojcie-

chowską w Łodzi ukazują wyposażenie mieszkań w: „sprzęt uznany  

w naszych warunkach za luksusowy, jak pralka, lodówka, telefon”.  

Wyposażenie mieszkań w podstawowy sprzęt prezentowało się nastę-

pująco: pralki i lodówki posiadało 77% badanych, radioodbiorniki – 

88%, telewizory – 77%, telefony -13% (Wojciechowska 1988, s. 8-9). 

Wcześniejsze badania przeprowadzone przez Ludwika Dąbrowskiego 

wśród osób powyżej 90 roku życia wskazują, iż prawie połowa (43%) 

miała dostęp do mediów: „sędziwi starcy mają możność korzystania  

z radia i telewizji” (Dąbrowski 1974, s. 95). 

Warunki życia seniorów różniły się w zależności od przynależ-

ności klasowej. I tak badania potwierdzają różnice warunków miesz-
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kaniowych pomiędzy klasą robotniczą, robotniczo-chłopską i niero-

botniczą: „Gospodarstwa robotnicze są lepiej wyposażone w różne 

instalacje i urządzenia niż robotniczo chłopskie, a gorzej niż nierobot-

nicze. Przewaga dotyczy w szczególności wyposażenia w: gaz 

(68,4%, gdy w gospodarstwach robotniczo-chłopskich 31,2%), ustęp 

(73,2% i odpowiednio 38,7%), zlew (85,3% i 55,2%), wodociąg 

(86,5% i odpowiednio robotniczo-chłopskich 58,3%), łazienkę (66,5% 

i 41,1%), centralne ogrzewanie (48,9% i 28,4%). W stosunku do go-

spodarstw robotniczych przewaga gospodarstw nierobotniczych doty-

czy głównie wyposażenia w telefon (30,4 pkt), łazienkę (19,6 pkt), 

centralne ogrzewanie (18,5 pkt), gaz (17,5 pkt)” (Krupa 1986, s. 7). 

Zasadnicze różnice zarówno w pielęgnacji chorych, jak i do-

stępności do opieki zdrowotnej znajdujemy pomiędzy seniorami  

zamieszkałymi na wsi i w mieście. Z badań przeprowadzonych przez 

Jerzego Piotrowskiego wynika, iż w mieszkaniach komfortowych (tj. 

z pełnym węzłem sanitarnym) mieszkało zaledwie 20% ludzi „przyku-

tych do łóżka”, łącznie 25% miało dostęp do w.c., w mieszkaniach 

większości chorych tj. 60% nie było dostępu do wodociągu, a w 10% 

nawet nie było elektryczności. Toteż pielęgnacja chorych w takich 

warunkach, zwłaszcza w zakresie utrzymania czystości i higieny była 

bardzo trudna. Innym elementem tak ważnym dla osób obłożnie cho-

rych jest kontakt z służbą zdrowia. Z badań wynika, że w owym cza-

sie w rodzinach pozarolniczych co piąty obłożnie chory nie miał 

kontaktu z lekarzem, zaś w rodzinach rolniczych ponad połowa  

tj. 57% „w ogóle nie było u lekarza”. Biorąc pod uwagę wizyty pielę-

gniarskie sytuacja przedstawiała się jeszcze gorzej. Otóż – jak dowo-

dzi autor – „pielęgniarki nie było w ogóle u ponad 60% przykutych do 

łoża poza rolnictwem i u prawie 90% w rolnictwie” (Piotrowski 1968, 

s. 19-23). 

Zainteresowania osób starszych jeszcze kilka dekad temu nie 

były zbyt rozbudowane, a niektóre z nich nawet trudno kwalifikować 

w kategorii „zainteresowań”. Potwierdzają to następujące dane:  

„Tematyka zainteresowań ludzi starych nie jest zbyt bogata i w zasa-

dzie dotyczy: rozmów i wspomnień – 163 osoby, oglądania i słucha-

nia telewizji i radia – 100, krzątanie się w gospodarstwie domowym – 

94, krzątanie się w ogródku – 48, czytanie lektury – 45 oraz drobne 

robótki – 22 osoby” (Dąbrowski 1974, s. 96). Niepokojący wśród 

osób starszych był zupełny brak zainteresowań: „Całkowity brak  
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zainteresowań, który powoduje wyobcowanie ze środowiska stwier-

dzono u 97 mężczyzn (15%) i 245 kobiet (21%)” (Dąbrowski 1978,  

s. 10). Aktywność społeczna seniorów również nie była zbyt rozwi-

nięta: „Aktywność ta przejawia się w przynależności do organizacji 

związkowych i społecznych. 237 osób należały do Polskiego Związku 

Emerytów, Rencistów i Inwalidów, 43 osoby do ZBoWiD. Branżowe 

związki zawodowe skupiają 113 osób, głównie mężczyzn. Badania 

potwierdziły, że właśnie członkowie grupy osób aktywnych społecz-

nie są bardziej sprawni i żyją dłużej” (Dąbrowski 1978, s. 11).  

Warto zwrócić uwagę na wykształcenie osób starszych, które 

wyjaśnia nam zarówno skromne zainteresowania seniorów, jak i niską 

aktywność społeczną. Seniorzy przybywający do domów opieki na 

ogół nie byli ludźmi wykształconymi. Z badań przeprowadzonych 

przez Adolfa Cienkowskiego w 1972 roku w Domu Opieki Caritas  

w Warszawie, wynika iż na 100 przebadanych pensjonariuszy, zdecy-

dowana większość nie przekroczyła poziomu wykształcenia podsta-

wowego, co przekłada się na dane: 7 osób bez wykształcenia, 55  

z wykształceniem niepełnym podstawowym i 28 – podstawowym 

(Cienkowski 1974, s. 98-99). 

Podsumowując potrzeby seniorów żyjących w poprzednich de-

kadach odnajdujemy związki pomiędzy warunkami życia, wykształ-

ceniem i skromnymi oczekiwaniami kierowanymi pod adresem 

domów pomocy społecznej. Zasygnalizowane wyżej warunki życia 

seniorów ukazują nam obraz ludzi starszych, najczęściej dźwigających 

trudy życia, dla których w większości dom pomocy społecznej jawił 

się bardziej atrakcyjnym miejscem aniżeli własny dom. Tym samym 

potrzeby i oczekiwania seniorów nie były wygórowane. Najczęściej 

ograniczały się one w warunkach domu pomocy do zaspokajania po-

trzeb podstawowych (niezbędnych do życia), jak i opiekuńczych. 

Przeważający niski poziom wykształcenia ludzi przybywających do 

domu pomocy przekładał się na ich koncentrację na potrzebach niż-

szego rzędu, które ówczesne instytucje – w swoich założeniach – 

zaspokajały.  

Na związki, jakie zachodzą pomiędzy potrzebami mieszkańców 

domów pomocy społecznej, a posiadanymi uprzednio warunkami 

życia zwracają uwagę prowadzone badania. Materiał empiryczny 

dowodzi, iż stopień zadowolenia z zamieszkania w domu pomocy 

warunkowany jest stopniem zaspokojenia potrzeb fizycznych i psy-
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chicznych oraz sytuacją, jaką dany mieszkaniec posiadał przed przy-

byciem do domu pomocy. Potwierdzają to wypowiedzi mieszkańców, 

które wskazują na zaspokajane przez domy pomocy potrzeby, jak np. 

wyżywienie, pranie, sprzątanie czy zakupy: „dobrze piorą, jeść da-

dzą”, „tu mi dobrze, zakupy mi zrobią”, „dobrze tu nam wygodnie  

z jedzeniem, praniem, spaniem”, „na ogół to dobrze o nic się nie trze-

ba martwić”, „bardzo dobrze, ja w życiu tak nie miałam jak teraz” 

(Leszczyńska-Rejchert, 2008, s. 267). Stopień zadowolenia mieszkań-

ców warunkowany jest także wysokim standardem domu w porówna-

niu z własnym uprzednim miejscem zamieszkania. Zwłaszcza  

w domach oferujących pokoje jedno i dwuosobowe mieszkańcy są na 

ogół zadowoleni. Jako główny powód zamieszkania w domu pomocy 

podają możliwość posiadania własnego pokoju, którego byli pozba-

wieni przed przybyciem do domu. Ważne dla mieszkańców są także 

liczne udogodnienia techniczne, jak np. poruszanie się „bez barier” 

czy posiadanie łazienki (zob. Komorska, Miszczuk, 2000, s. 14-15). 

Potrzeby współczesnych seniorów są o wiele bardziej wygóro-

wane, co wynika nie tylko odmiennych warunków życia, ale też wy-

kształcenia, wiedzy, czy świadomości przynależnych człowiekowi 

praw. Obecnie starość postrzegana jest w zupełnie innym świetle ani-

żeli dawniej. Dążenia współczesnych seniorów prezentują się następu-

jąco: „Wielu seniorów dąży do pogłębienia wiedzy, chce zajmować 

się twórczością (…). Osoby starsze chcą pomagać innym, co zapew-

nia poczucie przydatności. Wielu z nich odczuwa potrzebę bycia ak-

tywnym, chce zachować niezależność, swobodę organizowania 

swojego życia. Ludzie starsi dążą do samodzielnego zaspokajania 

potrzeb bytowych, psychicznych i społecznych, towarzysko-

kulturalnych, a także edukacyjnych. Czynniki te umożliwiają im adap-

tację do starości i równowagę ze środowiskiem, poprawiają samopo-

czucie jednostki, zapobiegają poczuciu osamotnienia, czynią życie 

bardziej atrakcyjnym” (cyt. za: Mielczarek 2010, s. 43). Współczesny 

człowiek stary potrzebuje: „sensu życia, poczucia własnej tożsamości, 

możliwości do tworzenia i przedstawiania własnej osoby, odpowied-

nich warunków przestrzennych, respektu przed swoją osobowością, 

przejrzystości działań wobec swojej osoby, możliwości wyboru, 

wpływu i kontroli, wskazówek orientacyjnych, zaufania do jego kom-

petencji, przekonania, że potrafi coś zrobić. Senior potrzebuje miłości 

(…), prywatności, intymności, poczucia przynależności i bycia zinte-
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growanym, wspólnoty, bycia u siebie, bezpieczeństwa, kontynuacji 

osobistego stylu życia (…), planowania przyszłości, nieustannego 

uczenia się, zadań dających mu poczucie, że jest potrzebny” (tamże). 

Współczesny senior zdecydowanie różni się w swoich potrze-

bach, ale i postawach od swoich rówieśników sprzed pół wieku. Ana-

lizy porównawczej dokonała Ewa Kruchowska. W 1947 roku tak 

pisano o starości: „człowiek żyje przeszłością, a przyszłość go przera-

ża; czuje upadek sił dla spraw teraźniejszych, obojętnieje. Boi się 

śmierci jako czegoś nieuchronnego, a przecież przykrego i broni się 

przed nią (…). Wyobraźnia mniej żywa, namiętności i żądze nie tak 

gwałtowne; brak inicjatywy i pomysłowości, występuje zaś silne  

dążenie do spokoju i wygody. Czasami pojawiają się myśli prześla-

dowcze, złośliwość i podejrzliwość” (cyt. za: Kruchowska 2013,  

s. 59). Tymczasem portret seniora XXI wieku wygląda zupełnie ina-

czej: „Ludzie starsi (…) nie wydawali się być zupełnie zagubieni w 

dzisiejszym świecie. I choć ukształtowała ich inna rzeczywistość, to 

potrafili przystosować się do nowych warunków, korzystać z nowinek 

technicznych, analizować przemiany społeczne. Osoby starsze,  

z którymi się spotkałam marzyły jeszcze o dalekich podróżach czy 

pięknych strojach. Miały potrzebę kontaktu z ludźmi” (Kruchowska 

2013, s. 60). 

Współcześnie głosi się tezy o produktywnym, aktywnym i krea-

tywnym starzeniu się, które zakładają: „stymulowanie działań zapo-

biegających utracie warunków życia i jakości życia oraz dążenie do 

starzenia pomyślnego – charakteryzującego się wysokim poziomem 

samodzielności fizycznej i umysłowej oraz zaangażowaniem i zainte-

resowaniem życiem” (Klimczuk 2013, s. 34). Wskazuje się na pewne 

korzyści dla osób starszych płynące z kreatywności, jak np. poczucie 

samorealizacji i dobrobytu, zwiększenie pewności siebie i poczucia 

własnej wartości, nowe doświadczenia edukacyjne, kontakty społecz-

ne, możliwość dzielenia się wiedzą i dziedzictwem kulturowym  

z młodszym pokoleniem a także poprawa zdrowia psychicznego  

i fizycznego (tamże, s. 35). Szczególnego znaczenia nabiera aktywiza-

cja osób starszych obejmując swym zasięgiem wiele obszarów życia. 

Aktywność seniorów obejmuje aktywizację ruchową, zawodową, 

hobbystyczną, edukacyjną, twórczą, rodzinną, społeczną i kulturalną 

(zob. Leszczyńska-Rejchert 2011, s. 22-23). Ponadto wiele miejsca 

poświęca się aktywności seniorów w Internecie czy też aktywności 



116 

 

seksualnej (dotychczas traktowanej z „przymrużeniem oka” czy też 

jako temat tabu).  

Domy pomocy społecznej wychodząc naprzeciw aktualnym 

wyzwaniom świadczą różnego rodzaju usługi, w tym szeroko pojętą 

aktywizację. Jan Gielas zwraca uwagę, iż aktywizujący klimat wykra-

cza poza sformułowania celu opieki, jakim jest: „czysty, nakarmiony  

i spokojny senior”. Dom pomocy powinien być pełen „szans i niespo-

dzianek”. Chodzi o to, aby dom stwarzał szanse i możliwości aktywi-

zacji, ale też powinien zaskakiwać swoich mieszkańców mnogością 

ofert inspirujących i interesujących. Wiele zależy od samego persone-

lu i aktywności wykraczającej poza standardowe zachowania (Gielas, 

2001, s. 3-6).  

Aktywizowanie mieszkańców domów pomocy społecznej jest  

o tyle trudne, że wśród nich są osoby zarówno nadmiernie aktywne 

tzw. kłopotliwi członkowie, jak i pasywne, obojętne na jakiekolwiek 

oferty kierowane pod ich adresem. Mieszkańców domów pomocy 

można podzielić na następujące grupy: wiecznie niezadowoleni – za-

równo niezadowoleni z siebie, jak i innych, tych członków nie można 

wyłączyć z aktywizacji grupowej, gdyż nie przyniesie to żadnych 

korzyści ani tej osobie, ani grupie; krytycy i krytykanci – oni zawsze 

wiedzą lepiej od innych, uważają się za mądrzejszych i swą wyższość 

chcą okazać; zapaleni mówcy – przemawiają dla samej radości mó-

wienia nie zważając na zmęczenie słuchaczy, ani na to, że meryto-

rycznie nie wnoszą niczego nowego do dyskusji; żartownisie  

– w każdej sytuacji szukają elementów humorystycznych i koniecznie 

chcą wszystkich rozśmieszać; nieśmiali – uważają, że tylko inni potra-

fią coś zrobić, brakuje im poczucia wartości i wiary we własne siły; 

milczący – to ludzie zamknięci w sobie, zwykle unikają wypowiedzi, 

zachowują się w sposób stwarzający wobec nich rezerwę ze strony 

innych (Aktywizacja seniorów, 1996, s. 42-43). 

Analizując postawy mieszkańców domów pomocy społecznej 

Elżbieta Tarkowska dokonała podziału na trzy kategorie, wśród któ-

rych wymieniła m.in. „elitę” są to: „ludzie najbardziej aktywni, samo-

dzielni, prowadzący ciekawy i urozmaicony w warunkach domu 

pomocy styl życia” (Tarkowska 1994, s. 57-58). Przypuszczać należy, 

iż ta kategoria mieszkańców z biegiem lat będzie narastać. Seniorzy 

kwalifikujący się jako elita będą podnosić poprzeczkę wymagań, gdyż 

świadczenie dotychczasowych usług przez dom pomocy społecznej 
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może okazać się niewystarczające dla ludzi pragnących zaspokajać 

potrzeby wyższego rzędu aniżeli tylko podstawowe. 

Ponadto w domach pomocy społecznej wśród mieszkańców 

uwidacznia się hierarchiczna struktura. Istnieją antagonistyczne wobec 

pracowników grupy mieszkańców, kontrolujących zakres obowiąz-

ków czy podważających ich kompetencje zawodowe. Grupy te, znaj-

dują się w opozycji także wobec innych współmieszkańców.  

W hierarchii tej wyróżnia się: liderów – często walczących ze sobą 

nawzajem, jak i z personelem, osoby o postawie roszczeniowo-

pretensjonalnej do wszystkich i wszystkiego; konformistów – osoby 

wyśmiewane przez innych mieszkańców; osoby „mrówki” – wysoko 

stojące w hierarchii DPS, to osoby donoszące alkohol, często spoza 

grupy. To co charakteryzuje poszczególne grupy, to ustalone poza 

obowiązującym regulaminem mieszkańców DPS swoje wewnętrzne 

prawo domu (np. wkupienie się w łaski niektórych mieszkańców po-

przez wspólne wypicie alkoholu) oraz hermetyczność polegająca na 

np. zakazie współpracy z pracownikami w dziedzinie przekazywania  

i informowania o tym, co dzieje się w relacjach interpersonalnych 

mieszkańców (Kuskowski, 2009, s. 40). 

Różnorodność mieszkańców domu pomocy społecznej generuje 

wiele problemów, jak chociażby związanych z codziennym życiem 

obok siebie ludzi o odmiennych potrzebach, poglądach, oczekiwa-

niach. W domu pomocy społecznej: „spotykają się ludzie nie tylko  

o odmiennych osobowościach, ale i obyczajach, rekrutujący się  

z różnych kulturowo środowisk, różnie reagujący na niedogodności,  

a zmuszeni do wspólnego zamieszkiwania, często nie tylko we wspól-

nym domu, ale i pokoju” (Piekut-Brodzka, 1996, s. 25-26). Standardy 

obowiązujące we współczesnych domach pomocy wydają się nie 

nadążać za zmiennością potrzeb seniorów. Wiele problemów natury 

materialnej jest nadal nie rozwiązanych. Wymienić tu można utrzymu-

jące się nadal w tych instytucjach pokoje wieloosobowe (dla 2, 3 oraz 

większej liczby mieszkańców). W pokoju wielodobowym trudno  

zachować prawo do prywatności, intymności, a nawet poszanowania 

podstawowych praw człowieka.  

Wiele do życzenia pozostawiają regulacje prawne, które to 

uwzględniają potrzeby bytowe, edukacyjne (zwłaszcza w przypadku 

dzieci i młodzieży), kulturalne czy religijne. Jednak żadne z rozporzą-

dzeń nie uwzględnia potrzeb seksualnych pensjonariuszy, nie ma ani 
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śladu zapisu, który pozwoliłby kierownikom domów pomocy społecz-

nej zająć jasne stanowisko w tej sprawie, brakuje standardów przewi-

dujących tego typu sytuacje. Co prawda w Rozporządzeniu Ministra 

Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 roku (Dz. U. Nr 217, 

poz. 1837) istnieje zapis, iż: „Dom funkcjonuje w sposób zapewniają-

cy właściwy zakres usług, zgodny ze standardami określonymi dla 

danego typu domu, w oparciu o indywidualne potrzeby mieszkańca 

domu” – to jednak wydaje się, jakoby życie seksualne było wyłączone 

z owych „indywidualnych potrzeb” mieszkańca domu pomocy spo-

łecznej.  

W naszym społeczeństwie nadal silne jest przekonanie, iż osoby 

starsze nie mają potrzeb seksualnych. Tymczasem, według najnow-

szych badań ani klimakterium u kobiet, ani andropauza u mężczyzn 

nie są granicą zniknięcia aktywności seksualnej, są jedynie obniże-

niem poziomu hormonów płciowych, co charakteryzuje się tym, że 

maleje zainteresowanie seksem. Ponadto zakłada się, że popęd płcio-

wy przez całe życie ma wyraźnie indywidualne nasilenie, zaś osłabio-

na seksualność w podeszłym wieku bywa bardzo boleśnie przeżywana 

(Kuskowski 2009, s. 37). Traktowanie potrzeb seksualnych jako tema-

tu „tabu” w domach pomocy społecznej wiąże się z niewłaściwym 

przygotowaniem tych instytucji do potrzeb seniorów. 

Zarówno odkrycia gerontologii, jak i dokonujące się w społe-

czeństwie przeobrażenia nie pozostawiają wątpliwości, iż personel 

domów pomocy społecznej nie może pozostać obojętnym na potrzeby 

seksualne mieszkańców. Okazanie zainteresowania seksualnością 

podopiecznych wymuszają następujące zmiany.  

Po pierwsze, do domów pomocy społecznej przyjmowani są coraz 

młodsi seniorzy. Po drugie, senior jest także odbiorcą reklam i filmów 

przesyconych erotyzmem, które wywierają na niego wpływ. Po trze-

cie, dla współczesnych seniorów małżeństwo nie ma już tej szczegól-

nej i niepowtarzalnej rangi, jaką miało jeszcze dla poprzedniej 

generacji seniorów (zob. Liszewska, 2009, s. 40).  

W domach pomocy mieszka najwięcej samotnych, owdowiałych czy 

rozwiedzionych pań i panów. To oni wcześniej czy później: „będą 

potrzebowały pomocy, zrozumienia, a nawet jakiejś formy prowadze-

nia w zakresie spraw intymnych” (Mielczerek, 2010, s. 176). Stąd tak 

ważne są szkolenia personelu w kierunku przygotowania samego 

siebie do zmierzenia się z sytuacjami, jakże ludzkimi, bo wynikają-
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cymi z naturalnych potrzeb choć różnie nasilających się w poszcze-

gólnych fazach życia człowieka.  

Współczesne domy pomocy społecznej stoją przed poważnymi 

wyzwaniami, związanymi ze zmieniającymi się potrzebami ludzkimi. 

Warunki adekwatne do potrzeb człowieka starszego w połowie XX 

wieku nie odpowiadają preferencjom seniora XXI wieku. Dynamika 

zmian w otoczeniu seniorów będzie mobilizowała instytucje opiekuń-

cze do dostosowania swoich usług do coraz bardziej wrażliwych gu-

stów osób starszych. Mieszkańcy domów pomocy społecznej nie 

różnią się od innych ludzi: odczuwają radości i smutki, popadają  

w uzależnienia, awanturują się, ale też romansują i kochają, co od-

zwierciedla stwierdzenie: „Nie wolno zapominać, że w domach po-

mocy społecznej mieszkają zwyczajni ludzie” (Szarota 2010, s. 365). 

Toteż instytucje te nie mogą tworzyć sztucznego świata oderwanego  

od rzeczywistych potrzeb ludzkich. 

 

Co po domach pomocy społecznej? W kierunku deinstytucjonal-

nej pomocy seniorom 

 

Przyszłość domów pomocy społecznej prowadzi do kluczowego 

pytania: czy instytucje te przetrwają w obecnej formie? Czy może 

nastąpi kres instytucjonalnych form pomocy na rzecz deinstytucjonal-

nych alternatyw? Odpowiedź na te pytania nie jest jednoznaczna. 

Wiele zależeć będzie zarówno od kierunku działań polityki społecz-

nej, jak i zapotrzebowania społecznego na określone formy pomocy.  

Prognozy co do dalszego funkcjonowania domów pomocy spo-

łecznej można przeanalizować biorąc pod uwagę choćby wydatki, 

które polityka społeczna zamierza ograniczać. Utrzymywanie domów 

pomocy społecznej jest kosztowne, a zasada kalkulatywności ekono-

micznej również ma miejsce w polityce społecznej. Przypuszczać 

należy, iż poszukiwanie alternatyw wymuszą wysokie koszty pokry-

wane z budżetu państwa na utrzymywanie domów pomocy społecz-

nej. Obecnie w kosztach utrzymania domów pomocy społecznej 

partycypują: 1) mieszkaniec domu ponosząc do 70% jego dochodów 

(w przypadku osób małoletnich opłatę tę ponosi przedstawiciel usta-

wowy z dochodów dziecka; 2) małżonek, zstępni przed wstępnymi, na 

podstawi umowy, jeśli dochód na osobę w rodzinie jest wyższy niż 

250% kryterium dochodowego; 3) gmina, z której osoba została skie-
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rowana do domu pomocy społecznej, w wysokości różnicy między 

średnim kosztem utrzymania a opłatami wnoszącymi zarówno przez 

mieszkańca, jak i osoby zobowiązanej do ponoszenia opłat (Szochner-

Siemińska, 2011, s. 40). Domy pomocy społecznej będące na utrzy-

maniu samorządów są instytucjami niedochodowymi, co oznacza, że 

nie przynoszą zysków. Jest to kolejny argument mobilizujący do po-

szukiwania innych rozwiązań. Powszechnie wiadomo, że pomoc spo-

łeczna jest nie tylko „droga” w utrzymaniu, ale także znajdujemy  

w niej wiele elementów braku racjonalności w wydatkowaniu środ-

ków
22

. Odwołując się do narastających potrzeb społecznych, należy 

zgodzić się z tym, że pomoc społeczna nigdy nie zadowoli wszystkich 

oczekujących pomocy. Jak podkreślają specjaliści pomoc jest: „niena-

sycona, przypomina „beczkę bez dna”. Z powodu braku środków dla 

wszystkich, pomagając jednym, odbieramy drugim. O tym, w jakim 

zakresie pomagamy decyduje bardziej polityka, niż rzeczywiste po-

trzeby obywateli. 

W poszukiwaniu alternatyw wobec domów pomocy społecznej 

należy uwzględnić dwa kierunki rozwoju. Pierwszy zmierzać będzie  

w stronę ograniczania państwowych domów pomocy społecznej  

i przekazywania ich podmiotom prywatnym i organizacjom sektora 

non-profit. Wyraźnie zaznaczać się będzie podział na bogatych korzy-

stających z komercyjnych ośrodków o wysokim standardzie usług  

i uboższych dla których pozostaną nieco okrojone liczebnie i jako-

ściowo domy pomocy utrzymywane ze środków publicznych. Drugi 

kierunek wyznaczać będzie zwrot ku zasobom środowiskowym i wy-

korzystanie możliwości pomocy w miejscu zamieszkania. Chodzi tu  

o rozwój lokalnych systemów wsparcia seniorów, które Jerzy Krzysz-

kowski określa jako: „integracja środowiskowej organizacji pomocy 

społecznej z otoczeniem” (zob. Krzyszkowski 2008, s. 150). Należy 

spodziewać się rozwoju różnych ośrodków wsparcia dziennego, 

wzmocnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, których 

                                                           
22

 „Kiedyś Prezydent Reagan w rozmowie z Królową Elżbietą zauważył, że 

dwie trzecie środków przeznaczonych na pomoc społeczną trafia do pomaga-

jących, a tylko jedna trzecia dociera do tych, którym pomagamy. Słowem 

pomagający otrzymują więcej niż adresaci pomocy” (Tarkowski, 1998,  

s. 12).  
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celem będzie umożliwienie egzystencji danej osoby bez konieczności 

umieszczania w domu pomocy społecznej.  

Przypuszczać należy, iż pogłębiać się będzie proces dezinstytu-

cjonalizacji w zakresie pomocy seniorom polegający na odchodzeniu 

od stacjonarnych instytucji opiekuńczych. Od niemal czterech dekad 

w Stanach Zjednoczonych (w Polsce od dwóch) realizowana jest poli-

tyka deinstytucjonalizacji, która początkowo była skierowana wobec 

osób niepełnosprawnych. Aktualnie wobec osób niepełnosprawnych 

realizowana jest polityka przejścia „od instytucji do wspólnoty”. Pro-

gnozuje się, że XXI wiek będzie wiekiem samopomocy (zob. Juros, 

1997, s. 18). Tworzące się alternatywy wobec domów pomocy spo-

łecznej wyraźnie wskazują na rozwój takich form pomocy, które 

umożliwią danej osobie jak najdłuższe funkcjonowanie w miejscu 

zamieszkania. Zatem tendencje deinstytucjonalizacji pomocy społecz-

nej coraz bardziej stają się realne. Jak prognozują badacze problema-

tyki: „Do przeszłości należą już silnie scentralizowane systemy 

opiekuńcze, a w ich miejsce pojawia się opieka regionalna,  

bliska klientowi i jego rodzinie. Jej priorytetem i ostatecznym celem 

jest indywidualna asystencja osobie niepełnosprawnej”  

(Lohe, 2007, s. 41-47). 

Przejawem deinstytucjonalizacji już stają się w naszym kraju al-

ternatywy wobec domów pomocy społecznej. Zaliczyć należy do nich 

rodzinne domy pomocy (RDP). Zadaniem tych domów jest zapewnie-

nie całodobowych usług opiekuńczo-bytowych dla nie mniej niż  

3 osób i nie więcej niż 8 osób, które z powodu wieku wymagają 

wsparcia w tej formie. Stwarza to możliwość rozszerzenia przez gmi-

ny oferty usług opiekuńczych nie tylko w oparciu o prowadzone przez 

nie bezpośrednio tradycyjne domy pomocy społecznej. Przewaga 

rodzinnych domów pomocy nad domami pomocy społecznej polega 

przede wszystkim na tym, że seniorzy mają bliższy kontakt ze swoimi 

opiekunami i mogą czuć się jak w normalnych domu – w rodzinie. 

Starsi ludzie mają zapewnioną godziwą opiekę, a rodzina, która 

przyjmuje ich pod swój dach, ma zarobek i zajęcie. Warto zaznaczyć, 

że taka forma opieki jest dobrze odbierana przez samych zaintereso-

wanych. Wszyscy pensjonariusze podkreślają ciepłą, domową atmos-

ferę panującą w takich domach (Baza dobrych praktyk…, 

www.dobrepraktyki.pl). 



122 

 

Inną ofertą dla seniorów są pensjonaty. Przeznaczone są one 

głównie dla osób z tzw. klasy średniej z uwagi na dość wysokie kosz-

ty, które pokrywa pensjonariusz. Pensjonaty oferują dość wysoki 

standard. Pokoje z jedno i dwuosobowe, z łazienkami, telefonem, 

systemem alarmowym. W pensjonatach znajdują się sale do ćwiczeń  

i fizykoterapii a nawet w niektórych gabinet stomatologiczny. Do tego 

fachowa obsługa: lekarz, pielęgniarki, rehabilitanci, terapeuci, a dla 

wierzących także posługa kapłana. Do najbardziej znanych należą 

pensjonaty powstałe w okolicach Warszawy założone przez grupę 

polskich biznesmenów mieszkających wcześniej w USA. Znane są 

pensjonaty „Spokojna Przystań” w Banioszce czy Górze Kalwarii. 

Inwestorami są Polacy przybyli z USA. Są nimi Zofia Susfał i Roman 

Płachta, którzy założyli spółkę i rozszerzają sieć pensjonatów. Budo-

wane pensjonaty są wzorowane ściśle na amerykańskich 

(www.spokojnaprzystan.pl).  

Pewną nowością na polskim rynku budowlanym jest tworzenie 

osiedli dla seniorów pod hasłem „architektura 55+”. Osiedla dla senio-

rów stanowią kolejną formę pomocy alternatywną wobec domów 

pomocy społecznej. Innowatorski w tej dziedzinie pomocy okazał się 

Stargard Szczeciński, gdzie w ramach TBS wybudowano 22 mieszkań 

(8 dwupokojowych i 14 jednopokojowych) ze specjalnymi udogod-

nieniami dla osób w wieku 55 i więcej lat. Przystosowany do osób  

w podeszłym wieku budynek ma zaledwie dwie kondygnacje, a do-

datkowo wyposażono go w windę. Suma trzech mieszkań na każdej 

kondygnacji tworzy segment, z wejściem pomalowanym na wyróżnia-

jący się, jaskrawy kolor, co ma pomóc mieszkańcom w zidentyfiko-

waniu swojego adresu, podobnie jak wypukła numeracja 

zamontowana na drzwiach wejściowych. Same pomieszczenia wyróż-

niają się szerokimi przejściami, dodatkowymi uchwytami w łazien-

kach i toaletach, powierzchniami antypoślizgowymi zastosowanymi w 

częściach wspólnych budynku. Mieszkania wyposażone w udogod-

nienia techniczne mają być także miejscem gwarantującym poczucie 

bezpieczeństwa, tak fizycznego, jak i psychicznego. W odpowiedzi na 

podkreślane przez seniorów poczucie osamotnienia, w budynku prze-

widziano przestrzeń wspólną – świetlicę z częścią kuchenną oraz dwa 

duże tarasy, przeznaczone do spędzania czasu w większej grupie,  

w organizacji czego pomaga animator. Prócz pomocy animatora, na 

posterunku czuwa też lekarz, pielęgniarka oraz wolontariusze. Opieka 
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ma charakter całodobowy. Nie polega jednak na nieustannym towa-

rzyszeniu mieszkańcom, z codziennymi trudnościami seniorzy radzą 

sobie w pojedynkę. Z uwagi na rosnące zapotrzebowanie na tego typu 

osiedla do 2016 roku planuje się budowę jeszcze trzech zespołów 

segmentów, mieszczących łącznie 94 mieszkania (Cały budynek tyl-

ko…, www.bankier.pl). 

Wybrane tylko przykłady alternatyw wobec domów pomocy 

społecznej pokazują nam nie tylko oszczędne ekonomicznie rozwią-

zania (z punktu widzenia budżetu państwa), ale też bardziej przyspo-

sobione dla potrzeb seniorów XXI wieku. Jednak w związku z tym 

czy należy się spodziewać kresu tradycyjnych domów pomocy spo-

łecznej? Nie jest to takie oczywiste. Po pierwsze, proponowane alter-

natywy nie są dostępne dla wszystkich chętnych, z uwagi na fakt, że 

jest ich ograniczona ilość, jak i są one dość kosztowne. Biorąc pod 

uwagę kondycję finansową współczesnych emerytów można spo-

dziewać się, iż nie wszystkich będzie stać na tego typu formy pomocy. 

Po drugie, zapotrzebowanie na domy pomocy społecznej być może 

zmaleje, jednak zawsze znajdą się ci, dla których taka forma pomocy 

okaże się niezbędna. Mam tu na myśli seniorów o niskich dochodach, 

pozbawionych pomocy ze strony rodziny, ludzi chorych, niepełno-

sprawnych, a nawet bezdomnych, dla których szansą przetrwania 

stanie się jedynie dom pomocy społecznej. Choć obecnie jedynie 

8,2% seniorów planuje swoją przyszłość w domu pomocy społecznej, 

to nie jest wykluczone iż spora grupa spośród tych, którzy nie zapla-

nowali tam swojej przyszłości (52,8%) stanie się mieszkańcami tych 

instytucji (zob. Zbyrad 2013, s. 119). Tak więc zupełny kres tej insty-

tucji wydaje się być niemożliwy. Spodziewać się należy, iż umacnia-

jące się alternatywne formy pomocy będą minimalizować 

zapotrzebowanie na domy pomocy społecznej, zwłaszcza ze strony 

seniorów zamożnych, których stać będzie na korzystanie z komercyj-

nych usług.  
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KONTEKSTY DOŚWIADCZANIA STAROŚCI W PERSPEKTYWIE  

POMOCY INSTYTUCJONALNEJ I POZAINSTYTUCJONALNEJ 

 

 

 

*** 

Dokonujące się przemiany społeczno-kulturowe i cywilizacyjne 

we współczesnym świecie w znaczący sposób wpłynęły na postrzega-

nie starości oraz pozycję osób starszych w społeczeństwie. Starość 

bywa przedstawiana jako choroba, ostatni etap życia, uciążliwe zma-

ganie się z rzeczywistością, zazwyczaj w niedołęstwie, bólu, samotno-

ści. Coraz częściej ten naturalny etap życia człowieka jest 

problematyzowany i spychany na margines debaty publicznej.  

W mediach temat związany ze starością pojawia się sporadycznie, 

najczęściej w kontekście niżu demograficznego, przyszłych emerytur 

czy wyborów. Znikome zainteresowanie elit rządzących problematyką 

starości skutkuje działaniami nieadekwatnymi do potrzeb i oczekiwań 

ludzi starszych, których konsekwencje widoczne są w postaci braku 

spójnej polityki państwa na rzecz szukania rozwiązań umożliwiają-

cych zmianę, aplikowanie tzw. dobrych praktyk w obszarze pomocy  

i wsparcia seniorów, wykorzystujących rozwiązania innych państw  

w tym zakresie.  

Starość, ze swoim negatywnym obciążeniem, tj. uprzedmioto-

wieniem człowieka starszego, odebraniem poczucia sprawstwa, swoi-

stym ubezwłasnowolnieniem, nieliczeniem się z indywidualnymi 

potrzebami i zainteresowaniami osoby, z koncentracją na zaspokaja-

niu jedynie potrzeb biologicznych, z pomijaniem społecznego i samo-

realizacyjnego kontekstu egzystencji, widoczna jest w instytucjach 

takich jak m.in. domy pomocy społecznej, hospicja, szpitale. Z kolei 

pozytywna, tzw. pomyślna starość, której doświadcza zdecydowanie 

mniejszy odsetek osób w wieku powyżej 60 lat, bywa utożsamiana  

z aktywnością w klubach seniora, uniwersytetach trzeciego wieku czy 

domach pobytu dziennego, sporadycznie z działaniami na rzecz spo-

łeczności lokalnej, czy szerzej globalnej.  

Postrzeganiu starości i osób starszych nie sprzyjają liczne ste-

reotypy odnoszące się do tej grupy wiekowej, powiązane z takimi 
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określeniami, jak: biedni, „przewrażliwieni na punkcie swojego zdro-

wia, roszczeniowi, bierni; niezbywalną cechą starości jest zły stan 

zdrowia, wycofywanie się z życia społecznego i ograniczenie potrzeb” 

(Szatur-Jaworska 2006, s, 218).  

Trzeba pamiętać, że utrwalaniu negatywnego wizerunku staro-

ści sprzyjają takie czynniki jak brak rzetelnej wiedzy o procesie sta-

rzenia się wśród różnych grup społecznych, w tym także osób, których 

działania są adresowane bezpośrednio do seniorów (pracownicy so-

cjalni, lekarze rodzinni, urzędnicy instytucji takich jak PCPR, MOPS), 

jednowymiarowy i uogólniony obraz osoby starszej, niedostrzeganie 

faktu, że każdy człowiek starzeje się inaczej oraz różnorodności ról 

jakie pełni senior w środowisku społecznym, co sprzyja izolacji, wy-

kluczeniu z obszarów życia związanych z aktywnością pozarodzinną, 

utrwalaniu negatywnego wizerunku oraz samoograniczeniu na skutek 

utożsamienia się z powszechnymi opiniami na temat starości.  

Prezentowany artykuł jest próbą odpowiedzi na kilka pytań ba-

dawczych, które zadaliśmy, za pośrednictwem kwestionariusza ankie-

ty, losowo dobranym osobom w wieku 60 lat i więcej, 

zamieszkującym małe miasto i okoliczne wioski. Podstawowym pro-

blemem badawczym, zawartym w tytule, jest poszukiwanie źródeł 

myślenia o starości i człowieku starszym w naszej kulturze, społe-

czeństwie oraz indywidualnych wypowiedziach badanych w perspek-

tywie pomocy instytucjonalnej i pozainstytucjonalnej. Jest to pierwszy 

etap badań, będący swego rodzaju diagnozą aktualnej sytuacji senio-

rów, który ma służyć szukaniu rozwiązań umożliwiających poprawę 

jakości życia osób starszych. Zakładamy, odwołując się do przeanali-

zowanej literatury z zakresu gerontologii i zrealizowanych badań  

w tym obszarze, że warunki życia, pozycja społeczna, poziom aktyw-

ności, samowystarczalności, niezależności seniora w Polsce pozosta-

wiają wiele do życzenia. Sytuacja ta jest konsekwencją prawie 

nieobecnej spójnej, rzetelnej, efektywnej, adekwatnej do zgłaszanych 

potrzeb polityki państwa na rzecz starszej generacji. Ponadto, adreso-

wane do osób starszych formalne oraz nieformalne rodzaje pomocy  

i wsparcia nie zaspokajają w pełni rzeczywistych oczekiwań odbior-

ców, wskazują na deficyty, braki których przyczyną są m.in. niedosta-

teczny zasób wiedzy i informacji o grupie adresatów, nieobecność  

w działaniach samorządów lokalnych programów z zakresu wycho-

wania do starości i poprzez starość, nieadekwatność zadań realizowa-
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nych przez instytucje powołane na rzecz wspierania seniorów, niedo-

inwestowanie w zakresie szeroko rozumianej polityki na rzecz osób 

starszych i ich rodzin.  

Wśród pytań szczegółowych znalazły się następujące pytania: 

W jaki sposób, przez pryzmat jakich cech, wartości, postaw, zacho-

wań postrzegają siebie osoby starsze? Od kogo oczekują porady  

i wsparcia? Jak adaptują się do nowych sytuacji w swoim życiu oraz 

zmian zewnętrznych, których doświadczają w społeczeństwie? Na ile 

czują się twórcami swojego życia, swoich wyborów? W jakich obsza-

rach egzystencji, funkcjonowania odczuwają wyraźny brak pomocy? 

Jakie role są im bliskie?  

Na powyższe pytania spróbujemy odpowiedzieć w dalszej czę-

ści artykułu, analizując wyniki badań własnych oraz interpretując 

zebrane dane. 

 

Społeczne konteksty doświadczania starości i procesu starzenia się  
 

Starzenie się człowieka można zdefiniować jako „nieuchronny, 

powszechny, długotrwały, zróżnicowany i wielopłaszczyznowy pro-

ces (…), który zależy od człowieka i od czynników społecznych, eko-

nomicznych, biologicznych, psychologicznych, ekologicznych, 

historycznych i kulturowych” (Leszczyńska-Rejchert, 2005, s. 16). 

Jest to proces złożony, zindywidualizowany, podlegający pewnym 

prawidłowościom, na który składają się czynniki zależne od człowie-

ka, kształtowane przez niego (stąd postulat profilaktyki gerontolo-

gicznej, wychowania do starości, w starości i poprzez starość),  

jak i czynniki niezależne od ludzkiej woli (uwarunkowania genetycz-

ne, podatność na choroby, wrażliwość układu nerwowego,  

temperament).  

Nowe podejście do starości, kształtujące się przez ostatnie stu-

lecie, stopniowo (w niektórych państwach proces ten przebiega bardzo 

dynamicznie) zmienia myślenie społeczeństwa na temat tego okresu 

życia. Także badacze z obszaru gerontologii coraz częściej  

podkreślają, dokumentując swoje spostrzeżenia i wnioski wynikami 

badań, że ten etap życia nie musi oznaczać, jak zakładano dawniej, 

bierności, zależności i uprzedmiotowienia człowieka (jeszcze w poło-

wie XX wieku uważano, że procesy biologiczne zachodzące  

w organizmie wraz z procesem starzenia się stopniowo obniżają 



130 

 

sprawność wszystkich narządów, w tym także mózgu, ograniczając 

możliwości rozwojowe). Współczesne podejście nauk humanistycz-

nych, społecznych i medycznych do procesu starzenia się akcentuje 

możliwości rozwojowe człowieka w każdym wieku. W najnowszych 

teoriach podkreśla się odpowiedzialność jednostki za siebie i swój 

własny rozwój, a starość traktuje jako fazę życia o specyficznym po-

tencjale. Każda osoba powinna uzyskać w tym zakresie wsparcie pro-

fesjonalistów przygotowanych do udzielania szeroko rozumianej 

pomocy. 

Starość traktuje się jako etap nowych wyzwań, zadań, a osoba 

starsza w tym kontekście postrzegana jest przez pryzmat szans i moż-

liwości rozwojowych, a nie jak dawniej ograniczeń. Powyższe teorie 

rozwojowe, związane ze starością, wyznaczają nowe zadania do reali-

zacji samym seniorom, jak i wszystkim tym podmiotom i instytucjom, 

których działania adresowane są do starszej generacji. Są to przede 

wszystkim działania o charakterze doradczym, animacyjnym, media-

cyjnym, pomocowym - wspierające rozwój człowieka starszego.  

Zaliczyć można do nich m.in.: pomoc w przewartościowaniu dotych-

czasowego życia w celu wypracowania adekwatnych do potrzeb  

i możliwości technik adaptacyjnych, kształtowanie poczucia  

sprawstwa i wpływu na zdarzenia, pomoc w zaakceptowaniu pojawia-

jących się deficytów i trudności, wypracowanie sposobów radzenia 

sobie z nowymi problemami, wykorzystanie istniejących zasobów,  

animowanie działań związanych z aktywnym wykorzystaniem  

czasu wolnego. 

Nie bez znaczenia pozostaje w tym kontekście teoria całoży-

ciowego uczenia się oraz zachęcania seniorów do tego, by wykorzy-

stywali swoje umiejętności i wiedzę (zdobytą zarówno w sposób 

formalny, jak i nieformalny, pozaformalny) na rzecz społeczeństwa. 

Pomyślna starość, charakteryzująca się samowystarczalnością, nieza-

leżnością, poczuciem sprawstwa, akceptacją pojawiających się zmian 

niezależnych od człowieka, związana jest bezpośrednio, jak wskazuje 

A. Leszczyńska-Rejchert za S. Timmermann (Leszczyńska-Rejchert, 

2005) z procesem edukacji w następujących obszarach:  

-  ekonomicznym (surviving), daje poczucie bezpieczeństwa ma-

terialnego, wyposaża w umiejętności przydatne w roli pracow-

nika, konsumenta; 
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-  praktycznych umiejętności potrzebnych do dalszego życia (co-

ping) pozwalających efektywniej radzić sobie z problemami, 

podejmować decyzje, dostosować się do zmian, ułatwiają pro-

ces adaptacji; 

-  działania na rzecz społeczności (giving), które umożliwiają wy-

korzystanie własnych zasobów, zapobiegają śmierci społecznej, 

pozwalają na konstruktywne spędzanie czasu; 

-  nabywania pełni człowieczeństwa (growing) poprzez przeła-

mywanie stereotypów dotyczących starości zakorzenionych  

w społeczeństwie oraz podniesienie samooceny.  

Koncentracja na powyższych rodzajach edukacji osób starszych 

bez wątpienia pozwala inaczej spojrzeć na człowieka tzw. trzeciej 

zmiany, trzeciego wieku czy będącego w okresie poprodukcyjnym. 

Sądzimy, że wymienione obszary działań powinny zawierać się  

w edukacji do starości, czyli specjalnie przygotowanym programie 

adresowanym do młodych, umożliwiającym rozwój wymienionych 

umiejętności, kompetencji i wiedzy, niezbędnej w procesie pomyślne-

go starzenia się. Natomiast seniorzy powinni mieć stworzone warunki 

do nabywania wyżej wymienionych predyspozycji, umożliwiających 

im między innymi zaspokojenie podstawowej potrzeby jaką jest  

potrzeba szeroko rozumianego bezpieczeństwa fizycznego,  

psychicznego, społecznego.  

Edukacja w kontekście wychowania w starości pełni szereg 

funkcji wobec osoby uczącej się. Wśród najbardziej znaczących moż-

na wymienić funkcję profilaktyczną (zapobiega wykluczeniu społecz-

nemu poprzez możliwość kontaktu z innymi osobami, poszerza 

świadomość związaną z dbaniem o własne zdrowie i kondycję psy-

chofizyczną), funkcję terapeutyczną (bycie z innymi, wymiana poglą-

dów, dzielenie się wiedzą i umiejętnościami), kompensacyjną 

(zaspokaja niektóre potrzeby związane z samorealizacją, poczuciem 

sensu życia, rozwijaniem zainteresowań, przynależności do grupy, 

szacunku do siebie), a także emancypacyjną (umożliwia wgląd  

w siebie, daje niezależność i przełamuje stereotypy, zapobiega wyklu-

czeniu społecznemu i marginalizacji). Tak więc edukacja w starości  

i poprzez starość (obecność człowieka starszego w przestrzeni życia 

publicznego) powinna być traktowana jako priorytetowa w działa-

niach realizowanych na rzecz osób trzeciego wieku.  
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Ponadto edukacja, podejmowana przez osoby starsze w celu 

poprawienia jakości swojej egzystencji, poszerza możliwości związa-

ne z wypełnieniem zadań rozwojowych przypisanych do tego etapu 

życia. Do zadań rozwojowych, charakterystycznych dla starości, zali-

cza się m.in.: przystosowanie do spadku sił fizycznych i pojawiają-

cych się ograniczeń, do straty osób bliskich, spadku statusu 

materialnego i ekonomicznego, utraty poczucia znaczenia i przydatno-

ści, postępującego procesu zależności od innych, pogodzenie z nieu-

chronnością procesu starzenia i śmierci, przygotowanie do 

podejmowania nowych ról społecznych, utrzymywanie kontaktów 

towarzyskich oraz pozytywne rozwiązania eriksonowskiego konfliktu 

pomiędzy integralnością a rozpaczą (ostatecznym, pomyślnym roz-

wiązaniem powyższego dylematu powinno być pogodzeniem z ży-

ciem i akceptacja jego przemijania).  

Gerontolodzy pisząc o starości, wymieniają dwie odmiany tego 

procesu, tj.: starość prawidłowo warunkowaną, fizjologiczną (po-

myślne starzenie się), która jest naturalnym etapem życia, zależnym 

od różnych czynników, m.in. genetycznych, środowiskowych, zdro-

wotnych, trybu życia oraz starość patologiczną, wiążącą się z choro-

bami zakłócającymi równowagę fizyczną i psychiczną organizmu, 

prowadzącą do zaburzeń przystosowawczych i funkcjonalnych, 

zmniejszenia odporności, osłabienia reakcji obronnych, zniechęcenia, 

sprzężenia zwrotnego w postaci niskiej samooceny i motywacji do 

działania, uprzedmiotowienia, wzrostu poczucia zależności od innych, 

braku motywacji do rozwoju, a w konsekwencji pogarszania się stanu 

zdrowia. Tak więc priorytetem w działalności edukacyjnej na rzecz 

osób starszych i tych, którzy kiedyś będą na tym etapie swojego życia, 

jest przygotowanie do procesu starzenia się nie obciążonego patolo-

giami. Trzeba pamiętać, że pomimo pewnych prawidłowości, charak-

teryzujących proces starzenia się, każdy człowiek starzeje się inaczej, 

dlatego powinno się traktować populację osób starszych jako indywi-

dualne jednostki z własnym, niepowtarzalnym bagażem doświadczeń, 

wiedzy, nawyków, postaw i umiejętności.  

W sytuacji pomocy osobom obciążonym patologicznym starze-

niem się niezbędne jest zminimalizowanie dolegliwości fizycznych 

oraz poszukiwanie zasobów umożliwiających kompensowanie bra-

ków, a także kształtowanie motywacji do podejmowania aktywności, 

poszukiwania sensu życia, podejmowania zadań rozwojowych.  
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Tutaj niebagatelną rolę do odegrania mają pracownicy instytucji 

zajmujących się szeroko rozumianą pomocą osobom starszym i ich 

bliskim. Powinni to być profesjonaliści wszechstronnie przygotowani 

do swojej roli, potrafiący animować działania lokalne na rzecz wspar-

cia seniorów, dbający o ich godność i obecność w przestrzeni życia 

publicznego.  

Oferowana osobom starszym pomoc, terapia, wsparcie, doradz-

two zawsze powinno uwzględniać podmiotowy i symetryczny charak-

ter relacji, kontekst wzajemnego uczenia się od siebie, dialogowy 

sposób komunikacji. Osoba radząca się powinna stać się jednostką 

aktywną i odpowiedzialną za siebie i swój los, samodzielnie poszuku-

jącą rozwiązania, doradca natomiast przyjmuje rolę kogoś, kto wspie-

ra a nie udziela jedynie słusznych rad, wskazówek, dyrektyw, recept 

niwelujących problem.  

Jakość życia seniorów związana jest pośrednio z procesem 

przygotowania do starości, który zdaniem A. Chabior dotyczy nastę-

pujących obszarów: biologicznego (dbanie o zdrowie, utrzymywanie 

sprawności fizycznej poprzez aktywność, zdrowy tryb życia), socjal-

nego (godna starość związana jest z warunkami materialnymi, pozio-

mem egzystencji, dostępem do usług, utrzymaniem więzi z innymi), 

psychicznego (obszar ten dotyczy akceptacji starości, dokonujących 

się zmian, nieuchronności śmierci, obniżenia lęków, kształtowania 

pozytywnego myślenie), intelektualnego i kulturalnego (tutaj ważna 

staje się umiejętność wykorzystania czasu wolnego, którego osoby 

starsze mają znacznie więcej niż inne grupy wiekowe, rozwój i zaspo-

kojenie zainteresowań, kształtowanie motywacji do całożyciowego 

uczenia się dla siebie i dla innych) (Chabior, 2000).  

Kontekst przygotowania do starości wskazuje także na potrzebę 

animacji działań w tym zakresie adresowanych do dzieci i młodzieży, 

ponieważ to właśnie na tym etapie rozwoju możliwe jest efektywne 

(długotrwałe) kształtowanie postaw zapobiegających, czy opóźniają-

cych biologiczne, społeczne i psychologiczne skutki starzenia się.  

 

Marginalizacja i wykluczanie osób starszych 
 

Osoby starsze są dyskryminowane, przede wszystkim ze wzglę-

du na wiek, w wielu obszarach związanych ze społecznym funkcjo-

nowaniem. Forma tego rodzaju deprecjacji określana jest mianem 
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ageizmu (pojęcie wprowadzone przez amerykańskiego gerontologa  

R. Butlera w 1969 roku). W dynamicznie rozwijających się ponowo-

czesnych społeczeństwach seniorzy, osoby starsze w wieku poproduk-

cyjnym, postrzegane są jako mniej użyteczne dla systemu i gospodarki 

w porównaniu z osobami młodymi, a ocena ta budowana jest głównie 

na podstawie uogólnionych cech zewnętrznych. W związku z tym 

pomija się ich potrzeby, nawet te znaczące dla procesu pomyślnego 

starzenia się. Mają utrudniony dostęp do rynku pracy, słabszą pozycję 

ekonomiczną (niskie emerytury), co jest niemal jednoznaczne z pomi-

janiem seniorów w roli konsumentów. Warto zauważyć, że w per-

spektywie kilkudziesięciu lat staną się oni grupą najliczniej 

reprezentowaną na rynku. Również elementarna potrzeba, związana  

z poczuciem bezpieczeństwa psychofizycznego, jest zaspokajana  

w sposób niedostateczny na skutek utrudnionego dostępu do lekarzy 

specjalistów, braku profesjonalnych porad medycznych (niewielka 

liczba geriatrów w Polsce) oraz pośrednich działań potwierdzających 

opisywane praktyki wykluczenia bliskiego eutanazji biernej  

(np. zaniechanie działań mogących uratować bądź przedłużyć życie, 

jak praktykowane uzależnienie jakości leczenia i dostępności najefek-

tywniejszych oraz najnowocześniejszych metod od wieku pacjenta). 

B. Synak pisze wprost, że „nigdy chyba świat nie był tak 

sprzymierzony przeciw starszej generacji jak obecnie, nigdy też pozy-

cja człowieka starego nie była tak niska” (Synak, 2000, s. 76).  

Pozycja ludzi starszych (czyli osób po 60 r.ż. według WHO, po 

65 r.ż. według ONZ, w polskim piśmiennictwie gerontologicznym 

osoby w wieku poprodukcyjnym, czyli kobiety po 60 r.ż. i mężczyźni 

po 65 r.ż.) w społeczeństwie zmieniła się na przestrzeni ostatnich 

dziesięcioleci na skutek dynamicznego rozwoju cywilizacyjnego.  

Zdaniem B. Szatur-Jaworskiej status społeczny osób starszych 

zależy od kilku czynników, które pośrednio nawzajem na siebie 

wpływają. Są to czynniki kulturowe (typ kultury społeczeństwa: opar-

ty na mowie lub piśmie), związane z wartościami i normami etyczny-

mi epoki (współcześnie dominuje kult młodości, sprawności, siły, 

nowoczesności, której wyznacznikiem jest elastyczność, brak przy-

wiązania do tradycji, dynamiczność, są to cechy przeciwstawiane 

starości), z sytuacją demograficzną (postęp medycyny pozwala na 

wydłużenie życia, w związku z czym przybywa ludzi starszych żyją-

cych dłużej niż wcześniejsze pokolenia, ponadto wiele państw euro-
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pejskich, na skutek niskiego przyrostu naturalnego, dawno przekro-

czyło tzw. próg starości, wchodząc do grupy społeczeństw starzeją-

cych się), z czynnikami ekonomicznymi (ludzie starsi w Polsce 

zaliczani są do grupy ubogich, zatem nie jest nimi zainteresowany 

rynek konsumpcji, nie podejmuje się badań nad upodobaniami i po-

trzebami pozazdrowotnymi tej grupy wiekowej) oraz politycznymi 

(marginalna obecność problematyki starości w debacie rządowej, brak 

przemyślanych, spójnych i adekwatnych programów adresowanych do 

seniorów, uwzględniających ich rzeczywiste, a nie oparte na stereoty-

pach potrzeby i możliwości) (Szatur-Jaworska, 1991).  

Dawniej osoby starsze darzone były szacunkiem i respektem ze 

względu na bogate doświadczenia życiowe i wiedzę. Pełniły ważne 

funkcje społeczno-doradcze w dziedzinie stosunków politycznych, 

religijnych, obrzędowych, a także wychowawczych. Starość była 

obecna w życiu młodych, którzy zazwyczaj zamieszkiwali w rodzi-

nach wielopokoleniowych i mieli możliwość wspólnego doświadcza-

nia świata, wzajemnego uczenia się od siebie, wymiany myśli, 

poglądów, oswojenia się z poszczególnymi etapami życia, przygoto-

wania do własnej starości. Następujące po sobie pokolenia przekazy-

wały sobie to, co dla nich najcenniejsze, czyli określoną wiedzę  

i umiejętności, wizje działania i ideały, wartości, zasady, reguły po-

stępowania w różnych sytuacjach życiowych, zwyczaje i obyczaje,  

a także sposoby świętowania ważnych wydarzeń rodzinnych, społecz-

nych (Śliwa, 2008). 

W czasach współczesnych, nieobecna w sferze publicznej  

i osobistym doświadczeniu starość bywa powodem zakłopotania, 

wstydu, niezrozumienia oraz lęku. Parafrazując słowa E. Fromma, 

mamy do czynienia z ucieczką od starości, czego dowodem są zabiegi 

ludzi w różnym wieku polegające na tym, by jak najdłużej wyglądać 

młodo, pozorować młodość, która oznacza elastyczność, otwartość, 

niezależność i wolność. Młodość jest pozytywną cechą ludzi, w prze-

ciwieństwie do starości, która niesie pejoratywne skojarzenia. 

Konsekwencją negatywnego podejścia do starości jest margina-

lizacja licznej grupy społecznej, do której należą osoby po 65 roku 

życia. Marginalizacja, ekskluzja, której konsekwencją jest wyklucze-

nie społeczne, oznacza proces prowadzący do ograniczania uczestnic-

twa w życiu społecznym, gospodarczym, politycznym, kulturowym, 

korzystania z określonych dóbr, zasobów, instytucji, przywilejów  
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i praw oraz deprywacji potrzeb grupy ludzi lub jednostek. Wyklucze-

nie z czasem staje się cechą stratyfikacyjną osób, których dotyka. 

„Wykluczenie społeczne jest procesem przeciwstawnym do społecz-

nego uczestnictwa w szerszych zbiorowościach: narodzie, społeczeń-

stwie czy społeczności. Oznacza ono izolację dobrowolną lub częściej 

wymuszoną uwarunkowaniami zewnętrznymi” (Jarosz, 2008, s. 10).  

Osoby starsze, poza wykluczeniem społecznym i marginaliza-

cją, narażone są także na różnego rodzaju przejawy przemocy symbo-

licznej w postaci wspomnianego wcześniej ageizmu. P. Szukalski 

(Szukalski 2008) wymienia określone formy dyskryminacji seniorów, 

które obecne są nie tylko w instytucjach zamkniętych, totalnych, do 

jakich z pewnością należy DPS, szpital itp., ale także w środowiskach, 

które powinny wspierać rozwój osób starszych, a nie prowadzić do 

utrwalania cech stereotypowo przypisanych starości (rodzina, spo-

łeczność sąsiedzka, służba medyczna). Do najczęściej obserwowanych 

przejawów ageizmu autor zalicza: lekceważenie, ośmieszanie, protek-

cjonalność, zaniedbanie, segregację, izolację społeczną, nadużycia 

finansowe. Widoczne są one w zachowaniu i sposobie komunikacji 

werbalnej i niewerbalnej prezentowanej podczas kontaktów z osobami 

starszymi.  

Istnieje wspólna cecha łącząca wszystkie grupy narażone na 

marginalizację i wykluczenie, która zdaniem H. Silvera (Silver, 1995) 

oznacza niekorzystną pozycję w społeczeństwie. Składają się na nią 

następujące elementy: pozbawienie władzy i dostępu do podejmowa-

nia decyzji, mniej praw i możliwości wyboru a więcej ograniczeń, 

mniej możliwości ekonomicznych i niższa pozycja ekonomiczna, 

mniejsze możliwości edukacyjne, zawodowe, wypoczynku, większe 

narażenie na skutki społecznych nacisków i kryzysów, społeczne 

naznaczenie (napiętnowanie) i praktyki dyskryminujące.  

Zdaniem E. Trafiałek (Trafiałek, 2000) i innych badaczy pro-

blematyki starości (B. Synak, M. Orłowska), marginalizacja osób 

starszych następuje stopniowo. Początkiem opisywanego procesu jest 

przejście osoby starszej na emeryturę i w pewnym sensie naturalna, bo 

kulturowo przypisana starości, rezygnacja z pełnienia wielu ról spo-

łecznych (pracownika, pomocnika, doradcy), stopniowe zerwanie 

kontaktów z ludźmi spoza rodziny, ograniczony dostęp do dóbr  

i usług oraz instytucji (kulturalnych, edukacyjnych, socjalnych,  

politycznych).  
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Z prowadzonych badań (Omyła-Rudzka, 2012) na temat pozycji 

osób starszych w społeczeństwie i ich aktywności na rzecz środowiska 

lokalnego, uczestnictwa w kulturze, dostępu do gwarantowanych dóbr 

i przywilejów wynika, że jest to grupa narażona w stopniu wysokim 

na dyskryminację i zagrożona wykluczeniem społecznym. Bardzo 

nikły odsetek osób w wieku 65+ uczestniczy w jakichkolwiek for-

mach kształcenia (zazwyczaj są to osoby biorące udział w spotkaniach 

Uniwersytetu Trzeciego Wieku lub zmuszone sytuacją życiową do 

podjęcia edukacji), niewielki procent seniorów pracuje zawodowo na 

część etatu, a tylko 12% populacji osób starszych aktywnie uczestni-

czy w życiu społecznym, działając np. w organizacjach wolontariac-

kich (dla porównania w Szwecji i Austrii osób starszych 

zaangażowanych w wolontariat jest 90%), równie niski odsetek senio-

rów korzysta z nowoczesnych technologii (komputer). Na opisaną 

sytuację składa się wiele czynników, wśród których na pierwszym 

miejscu można wymienić brak zainteresowania polityków, lokalnych  

i państwowych elit rządzących problematyką starości oraz uleganie 

negatywnemu, stereotypowemu wizerunkowi osoby starszej (nie po-

siada wygórowanych potrzeb, proces starzenia się eliminuje zdolność 

uczenia się, adaptacji do nowych warunków itp.). Takie myślenie 

sprzyja etykietowaniu i tworzeniu specyficznej subkultury osób star-

szych, która „polega na izolowaniu się przez nich od młodszych gene-

racji. (…) Jej członków łączy świadomość przynależności do grupy 

dyskryminowanej, (…) powstała głównie w wyniku wzrostu liczby 

osób starszych z właściwym im stylem życia oraz na skutek działania 

mechanizmów społecznych, które doprowadziły do umieszczenia 

ludzi starszych w ich własnej społeczności.” (Leszczyńska-Rejchert 

2005, s, 86). 

Rozwojowi opisanej subkultury sprzyja wydzielanie miejsc za-

mieszkania przeznaczonych dla seniorów (np. DPS-y),  

organizacji i stowarzyszeń adresowanych do osób starszych  

(UTW, Kluby Seniora, Związek Emerytów i Rencistów) czy  

miejsc spędzania czasu wolnego wyłącznie w gronie określonej  

grupy wiekowej. Wśród skromnych przedsięwzięć na rzecz seniorów, 

jako innowacyjne i sporadycznie realizowane, zazwyczaj w ramach 

funduszy unijnych, pojawiają się propozycje łączenia pokoleń  

dla wspólnych inicjatyw, np. uniwersytety wielopokoleniowe,  
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kluby spotkań, czy pomoc świadczona przez wychowanków Domów 

Dziecka seniorom zamieszkującym DPS-y.  

Obserwowana jest segregacja społeczno-przestrzenna ludzi 

starszych spowodowana zamieszkiwaniem lokali spółdzielczych na 

osiedlach powstałych w latach 70-80 XX w., które zasiedlane wów-

czas przez osoby młode, współcześnie tworzą swoiste getta seniorów. 

Wśród zaniedbań w obszarze działań na rzecz osób w wieku popro-

dukcyjnym, widoczne jest nikłe zainteresowanie polityki społecznej 

możliwością dostosowania lokali mieszkalnych do potrzeb starzeją-

cych się mieszkańców, w celu umożliwienia im pozostania jak najdłu-

żej w znanym środowisku i bycia samodzielnym. Umieszczenie osoby 

starszej w instytucji powinno być ostatecznością, ponieważ zmiana 

miejsca zamieszkania, „wyrwanie” z przyjaznej przestrzeni fizycznej  

i społecznej jest dla seniora zazwyczaj traumą śmiertelną, a nie przy-

wilejem (na miejsce w DPS w Polsce czeka się czasami kilka miesię-

cy). W wielu krajach Europy Zachodniej dostrzega się wagę tego 

problemu oraz wsparcia osoby starszej i jej rodziny w działaniach 

opiekuńczych, pomocowych, pozwalających starzeć się godnie. 

Trzeba pamiętać, że w świetle najnowszych badań psycholo-

gicznych proces rozwoju człowieka może trwać przez całe życie,  

a ciągłe doskonalenie się, inwestowanie w siebie stanowią o jakości 

egzystencji i są podstawą definiowania człowieczeństwa. Jednak, aby 

proces ten mógł swobodnie przebiegać potrzebne są określone warun-

ki umożliwiające korzystanie z potencjału.  

 

Konteksty starości w badaniach własnych 

 

Starość i proces starzenia się posiadają pewne cechy wspólne 

całej populacji osób w określonym wieku (w literaturze przedmiotu, 

jak pisaliśmy wcześniej, uznaje się, że jest to okres życia po ukoń-

czeniu 60 lat). Pamiętać jednak należy, że każda biografia człowieka 

starzejącego się ma swój niepowtarzalny, indywidualny wymiar oraz 

realizuje się w określonych kontekstach społeczno-kulturowych.  

We własnych badaniach sondażowych, w których udział wzię-

ło 43 respondentów, w tym 12 mężczyzn (29% respondentów) oraz 

31 kobiet (71% badanych) powyżej 60 roku życia, chcieliśmy zna-

leźć odpowiedź na pytania dotyczące osób starszych i kontekstów 

ich procesu starzenia się, w tym szczególnie pełnionych ról,  
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postrzegania siebie, poczucia sprawstwa, aktywności, potrzeb, ocze-

kiwanego wsparcia i pomocy.  

Najwięcej osób badanych w naszej grupie reprezentuje prze-

dział wiekowy od 60 do 70 lat (67%), kolejną grupą pod względem 

liczebności były osoby w wieku od 71 do 80 lat (21%), natomiast 

mało liczną grupę stanowili badani w wieku powyżej 80 roku życia. 

Sądzimy, że zarówno narzędzie badawcze, jak i wybrana metoda  

i technika badań nie służą pozyskiwaniu informacji od osób w wieku 

sędziwym, ponieważ wymagają koncentracji na pytaniach, czytania 

propozycji odpowiedzi, a w przypadku pytań otwartych (takie również 

zamieściliśmy w kwestionariuszu ankiety) wpisania odpowiedzi, co 

dla seniorów w podeszłym wieku jest zadaniem nie do wykonania bez 

pomocy innych. Dlatego założyliśmy wyjściowo pomoc asystenta  

w sytuacjach tego wymagających. Asystent ten każdorazowo towarzy-

szył wypełnianiu kwestionariusza ankiety. Najliczniej reprezentowaną 

grupą w badaniach są osoby wchodzące w okres starości, które, jak 

wynika z dalszych wypowiedzi zawartych w ankiecie, nie czują się 

stare, wręcz przeciwnie są jeszcze aktywne zawodowo, dość łatwo 

adaptują się do nowych warunków, nie odczuwają znaczących dole-

gliwości fizycznych, są sprawne i samodzielne, ponadto nie mają 

problemów z czytaniem, pisaniem, koncentracją.  

Większość badanych, tj. 25 osób posiada wykształcenie zawo-

dowe (58%), następnie 9 osób (21%) ma wykształcenie średnie, ko-

lejno 6 osób (14%) – wykształcenie podstawowe, najmniej jest 

natomiast badanych legitymujących się wykształceniem wyższym  

– 3 osoby (7%). Zebrane dane pokazują, że respondenci, kształceni  

w czasach powojennych, posiadają przede wszystkim przygotowanie 

do wykonywania konkretnego zawodu, które w kontekście miejsca 

zamieszkania (głównie są to mieszkańcy wsi – 53% i małych miej-

scowości), było znaczące i umożliwiało podjęcie pracy. Trzeba pamię-

tać, że etos pracy i posiadania zawodu dla ludności zamieszkującej 

wieś był wartością samą w sobie, pozwalającą na samodzielne utrzy-

manie oraz podniesienie prestiżu społecznego i własnej samooceny. 

Status materialny badanych wskazuje, że jest to grupa raczej 

niezamożna (najczęściej wskazywanym przedziałem dochodu, przy-

padającym na jednego członka rodziny, był dochód od 500 do 1000 zł 

– 51%, kolejny wybór dotyczył przedziału powyżej 1000 zł – 26%, 

natomiast najniższy dochód, mieszczący się w przedziale pomiędzy 
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300 a 500 zł wskazało 23% badanych). Nikt z badanych nie wskazał 

na dochód powyżej 1000 zł. Wynik ten potwierdza prawidłowość 

obserwowaną i analizowaną w wielu badaniach dotyczących osób 

starszych, pokazując, że jest to grupa żyjąca na granicy ubóstwa, nara-

żona na uwłaczające ludzkiej godności wykluczenie społeczne i mar-

ginalizację ze względu na brak środków umożliwiających realizację 

elementarnych potrzeb, nie mówiąc już o uczestnictwie w życiu kultu-

ralnym, społecznym. „Chociaż sytuacja starszych mieszkańców pol-

skiej wsi jest zróżnicowana (…) ludzie starsi zamieszkujący wieś są 

najuboższą i żyjącą w najtrudniejszych warunkach grupą ludności 

naszego kraju” (Leszczyńska-Rejchert, 2005, s. 91).  

Ważnym elementem procesu pomyślnego starzenia się jest 

umiejętne wykorzystanie czasu wolnego, którego na tym etapie życia 

posiada się zazwyczaj dużo. Polscy seniorzy nie należą do grupy ak-

tywnie włączającej się w działania na rzecz osób spoza rodziny, nie 

udzielają się w organizacjach charytatywnych, nie biorą udziału  

w życiu szerszej społeczności. W pytaniu zawartym w ankiecie, doty-

czącym przynależności do organizacji działających w lokalnym śro-

dowisku, najwięcej respondentów – 12 osób (27%) zaznaczyło 

aktywność w organizacji działającej przy Kościele, kolejnych 5 bada-

nych deklaruje przynależność do stowarzyszeń/fundacji, następnie  

3 osoby do chóru, 2 osoby należą do Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

oraz 2 do Koła Gospodyń Wiejskich, w wolontariat zaangażowana jest 

tylko jedna osoba. Podsumowując, spośród 43 badanych 25 respon-

dentów (58%) stara się swój czas wolny przeznaczyć na działalność 

społeczną, związaną z rozwojem własnych zainteresowań, edukacją, 

doskonaleniem posiadanych umiejętności. Wynik ten z jednej strony 

napawa optymizmem, ponieważ wskazuje na fakt, że ponad połowa 

badanych część swojego czasu wolnego przeznacza na aktywność 

realizowaną poza domem. Z drugiej strony trzeba pamiętać, że charak-

teryzowana grupa badanych to w większości osoby będące u progu 

starości, sprawne fizycznie, starające się sprostać nowym wyzwaniom 

jakie niesie rzeczywistość. Interesujące było by porównanie zebranych 

danych z respondentami z grupy wiekowej powyżej 70 lat. Należy 

przypuszczać, że im starsze pokolenie, tym mniej chęci i możliwości 

do przejawiania aktywności na zewnątrz. Niski jest udział polskich 

seniorów w działalności o charakterze wolontariatu. Powodem takich 

zachowań może być utrwalona postawa nawiązująca do stereotypu 
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osoby starszej skazującej się na samotność, unikającej kontaktu  

z innymi, zamykającej się w swoim świecie samotności, bólu i cier-

pienia. Wolontariat, w który zaangażowana jest w naszych badaniach 

tylko jedna osoba wydaje się być wskaźnikiem deficytu w obszarze 

funkcjonowania grup wsparcia dla osób starszych, przemyślanego  

i spójnego programu wychowania do starości i w starości, informowa-

nia o możliwościach wykorzystania umiejętności i wiedzy seniorów 

na rzecz lokalnej społeczności. Z raportu „Wolontariat, filantropia  

i 1%. Raport z badań z 2006” (Gumkowska 2007) wynika, że grupą, 

która najchętniej angażuje się w wolontariat w Polsce są osoby w 

wieku 46-55 lat (26%), najmniej natomiast powyżej 55 roku życia 

(18%). Inaczej jest w Stanach Zjednoczonych, gdzie wolontariat osób 

w wieku 60+ jest sposobem na życie i uprawia go co trzeci Ameryka-

nin w wieku emerytalnym.  

W perspektywie naszych badań ważnym środowiskiem, które 

może animować aktywność osób starszych jest Kościół i organizacje  

z nim związane. Szczególnie na wsi powinien pełnić rolę głównego 

animatora aktywności seniorów, rozpoznając potrzeby i możliwości 

mieszkańców.  

W kontekst pytania o aktywność seniorów wpisuje się kolejne, 

dotyczące uczestnictwa badanych w spotkaniach pozarodzinnych. 

Zdecydowana większość, tj. 32 osoby (74%) deklarują, że nie uczęsz-

cza na takie spotkania. Ci, którzy odpowiedzieli twierdząco uczestni-

czą w spotkaniach organizowanych przez znajomych, 

koleżanki/kolegów z pracy, ze szkoły. Takie wyjścia zdarzają się 

sporadycznie, raz, dwa razy do roku. Nieobecność seniorów w sferze 

pozarodzinnej może mieć kilka powodów, np. niechęć samej osoby do 

pokazywania się na zewnątrz, obawa o negatywną ocenę, brak środ-

ków finansowych, problemy zdrowotne uniemożliwiające uczestnic-

two w tego rodzaju spotkaniach, a także marginalizacja osób starszych 

w obszarze życia społecznego, przejawiająca się brakiem ofert i wa-

runków umożliwiających aktywność osobom starszym poza środowi-

skiem rodzinnym.  

Pomyślna starość rozumiana jest jako określona postawa wobec 

życia i procesu przemijania. Charakteryzuje się optymizmem, mimo 

trudności z jakimi zmaga się osoba w podeszłym wieku, akceptacją 

tego, czego nie da się zmienić i podejmowaniem działań umożliwiają-
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cych utrzymanie dobrego samopoczucia pomimo zmian fizycznych 

organizmu.  

Z myśleniem o pomyślnej starości związane jest kolejne pytanie 

dotyczące możliwości i chęci zmiany dotychczasowego życia przez 

seniora. Zdecydowana większość badanych – 38 osób (88%) nie 

zmieniłaby niczego w swoim dotychczasowym życiu, by lepiej funk-

cjonować na emeryturze. Wynik ten może sugerować, że respondenci 

są ogólnie zadowoleni ze swojej sytuacji życiowej, co z kolei może 

oznaczać, że pomimo niedogodności związanych z etapem starzenia 

się i trudnej sytuacji materialnej oraz konsekwencji z nią związanych, 

akceptują swój los, swoje położenie, nowe role społeczne, są prawi-

dłowo przystosowani. W większości – 34 badanych (79%) twierdzą, 

że w starszym wieku można cieszyć się życiem. Jednak trzeba pamię-

tać, że prawidłowemu przystosowaniu się „towarzyszy najczęściej 

właściwy standard życia, materialne zabezpieczenie i poczucie bez-

pieczeństwa emocjonalnego, dobry stan zdrowia, regularne i dość 

częste kontakty z innymi ludźmi, pożyteczna działalność i możliwość 

rozwijania zainteresowań osobistych” (Bromley, 1969, s. 144). 

Ponadto respondenci w zdecydowanej większości, tj. 41 osób 

(95%) czują się odpowiedzialni za swoje życie twierdząc, że mają 

wpływ na zdarzenia, podejmując decyzje, dokonując określonych 

wyborów. Poczucie sprawstwa jest zależne od wielu czynników, które 

zmieniają się z wiekiem. Można zaliczyć do nich ogólny stan zdrowia 

rzutujący na kondycję psychofizyczną i poziom samodzielnego funk-

cjonowania. Również doświadczenia życiowe, bilans sukcesów i po-

rażek, może wyznaczać sposób myślenia o własnej starości  

i osobach/instytucjach odpowiedzialnych za los człowieka.  

Poczucie sprawstwa jest niezmiernie ważne w kontekście do-

świadczania własnej podmiotowości, jest podstawą myślenia o sobie 

w kategoriach bycia niezależnym, wolnym i samodzielnym. Kształtuje 

tożsamość jednostki umożliwiając jej bycie sobą pomimo postępują-

cych zmian fizycznych, pojawiających się ograniczeń i kryzysów. 

W sytuacjach trudnych badani czerpią siłę przede wszystkim  

z wiary w Boga – 29 respondentów (67%) oraz korzystają z pomocy  

i obecności bliskich – 20 ankietowanych (47%). Te dwa elementy, 

wyróżnione przez ankietowanych, pokazują znaczenie duchowości 

jako wartości oraz obecności bliskich w życiu seniorów. W cyklu 

życia rodziny można wyróżnić takie momenty, kiedy starsi udzielają 
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rad i wskazówek młodym, odwołując się do swojej mądrości i do-

świadczenia, jednakże z czasem role się odwracają, wówczas starsi 

potrzebują wsparcia młodych, ich opieki, zaangażowania, bliskości, 

czasu. Dobrze jeśli są w rodzinie takie wzorce, przekazywane pokole-

niowo w sposób naturalny. Wydaje się jednak, że w czasach współ-

czesnych, kiedy model rodziny wielopokoleniowej stracił na 

znaczeniu i aktualności, wsparcie bliskich może okazać się eksklu-

zywnym wyjątkiem, na który mogą liczyć tylko wybrani. Respondenci 

nie zaznaczyli, spośród możliwych kafeterii, odpowiedzi wskazują-

cych na wewnętrzny potencjał jednostki (np. wrodzony optymizm, 

chęć życia, cechy charakteru) lokując możliwość pomocy na  

zewnątrz.  

W perspektywie szukania pomocy znaczące jest to jak zdaniem 

respondentów postrzegani są seniorzy w społeczeństwie. Spośród 

możliwych odpowiedzi badani mogli wybrać maksymalnie dwie (dla-

tego wyniki nie sumują się do 100%). Najczęściej wybierane było 

twierdzenie wskazujące na osoby starsze jako ostoję tradycji i obycza-

jów – 17 odpowiedzi (40%), druga w kolejności licznie wybierana 

odpowiedź – 14 badanych (33%) zawierała się w twierdzeniu  

„darmowa pomoc przy bawieniu wnuków”, kolejna definiowała osoby 

starsze jako niepotrzebny, bezużyteczny balast – 12 wyborów (28%) 

oraz dość liczna grupa odpowiedzi odnoszących się do postrzegania 

osób starszych jako ludzi z innej epoki, nieznających się na niczym – 

11 odpowiedzi (26%). Interpretując uzyskane wyniki warto zwrócić 

uwagę na fakt, że respondenci swój wizerunek społeczny, wraz  

z przypisanymi kulturowo rolami, postrzegają stereotypowo, budując 

zapewne swoje opinie na własnych doświadczeniach społecznych. 

Tak więc w pierwszej kolejności są strażnikami tradycji (co dla mło-

dych niejednokrotnie oznacza zachowawczość, niechęć do zmian, 

brak kreatywności), następnie opiekunami wnuków (bywa, że opieka 

nad wnukami odbiera możliwość realizacji własnych pasji, zaintere-

sowań, planów, zabiera cały wolny czas), natomiast gdy dwie pierw-

sze role nie są możliwe do realizacji osoby starsze czują się 

niepotrzebne i bezużyteczne, nie pasują do współczesności, nie nadą-

żają za dokonującymi się zmianami. 

Pytaniem otwartym pozostaje kim mogliby być ludzie starsi, 

gdyby uwolniono ich społeczny wizerunek od narzuconych ról i ste-

reotypów.  
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Powyższe rozważania uzupełnia kolejne pytanie kwestionariu-

sza ankiety, tj. jakie czynniki wpływają na stosunek młodego pokole-

nia do starszego? Spośród możliwych 6 kategorii odpowiedzi 

(respondenci mogli wybrać maksymalnie dwie), najwięcej osób wy-

brało kategorię odnoszącą się do wychowania w rodzinie – 32 odpo-

wiedzi (74%), kolejne wybory to: postawy społeczne wobec ludzi 

starszych – 21 wyborów (49%), obraz starości przedstawiany w me-

diach – 16 wskazań (37%), wiedza na temat procesu starzenia się – 12 

odpowiedzi (28%) oraz poziom rozwoju cywilizacyjnego – 9 wskazań 

(21%). Tak więc badani są przekonani, że stosunek młodego pokole-

nia do ludzi starszych jest warunkowany wychowaniem w rodzinie, co 

może mieć związek z wychowaniem poprzez starość, czyli obecność 

seniorów w życiu młodszych generacji. Tylko poprzez osobiste do-

świadczenia, wzorce zachowań, odnoszenia się do poszczególnych 

osób w rodzinie, okazywanie szacunku, zrozumienia, poprzez troskę  

i opiekę możliwe jest ukształtowanie pozytywnej postawy wobec 

starości i osób starszych. Nie bez znaczenia pozostaje także wizerunek 

kształtowany przez media oraz obecność osób starszych w sferze 

publicznej, które pozostawiają wiele do życzenia.  

W myślenie o starości, w kontekście indywidualnych doświad-

czeń, wpisuje się następne pytanie zawarte w kwestionariuszu ankiety 

dotyczące możliwości szukania pomocy na zewnątrz, poza rodziną. 

Spośród badanych 49% seniorów wie jakie organizacje, instytucje 

działają na rzecz osób starszych udzielając im pomocy, przede 

wszystkim w obszarze zabezpieczenia potrzeb materialnych i zdro-

wotnych (z tym rodzajem potrzeb najczęściej utożsamiane są osoby 

starsze i jak obrazują wyniki badań również adresaci tych działań 

poszukują wsparcia w wąskim zakresie możliwych ofert pomoco-

wych). Najwięcej spośród badanych – 28% zwróciło się po pomoc do 

Powiatowej Komisji ds. Orzekania o Niepełnosprawności, co może 

wskazywać z jednej strony na złożone problemy zdrowotne badanej 

grupy, z drugiej strony uzyskany wynik może potwierdzać słabe za-

bezpieczenie materialne respondentów, wymagające dodatkowego 

wsparcia w postaci ulg, dopłat do sprzętu rehabilitacyjnego, szerszych 

możliwości w dostępie do specjalistycznych świadczeń medycznych. 

Uzyskane dane są również potwierdzeniem już nie stereotypu, a fak-

tycznej indywidualnej i społecznej kondycji seniorów w Polsce (scho-

rowani, niepełnosprawni, biedni). Kolejną instytucją z którą zetknęli 
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się badani, zwracając się po pomoc, był Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej – 14% respondentów poszukiwało wsparcia pozwalające-

go na zaspokojenie potrzeb materialnych, umożliwiających przeżycie 

(np. dopłata do zakupu leków) lub potrzeb związanych z samodzielną 

egzystencją (np. zorganizowanie pomocy gwarantującej sprawne 

funkcjonowanie gospodarstwa domowego). Następne wymienione 

przez seniorów organizacje to Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

– 7% badanych korzystało z pomocy tej instytucji oraz Caritas lub 

inne organizacje charytatywne – 3%. Zatem paleta możliwych odpo-

wiedzi została zawężona do zaledwie kilku organizacji, prawdopo-

dobnie zlokalizowanych w miejscach zamieszkania badanych,  

do których mają dostęp i które najczęściej kojarzone są z podstawową 

ofertą adresowaną do seniorów (respondenci oczekują pomocy  

w wąskim zakresie). Można przypuszczać, że wybrane instytucje nie 

są zainteresowane poszerzaniem swojej aktywności na rzecz osób 

starszych oraz przygotowane do świadczenia usług wobec tej grupy na 

innych polach poza wskazanymi przez samych seniorów.  

Zmiany demograficzne, prowadzące do wzrostu populacji osób 

starszych, nie przekładają się na konkretne działania adresowane do 

seniorów. Poza dużymi ośrodkami miejskimi, w których obecne są 

m.in. Domy Pobytu Dziennego, Kluby Seniora, Uniwersytety Trze-

ciego Wieku, mniejsze miejscowości nie mają nic do zaoferowania 

osobom starszym, przyczyniając się swoją biernością do wykluczenia 

seniorów z obszarów życia społecznego i skazywania ich  

na samotność.  

Ponadto, w kontekście podjętych rozważań dotyczących moż-

liwości instytucjonalnego i pozainstytucjonalnego wsparcia seniorów 

na tle ich rzeczywistych, indywidualnych potrzeb, zebrane dane po-

twierdzają nieudolność działania instytucji państwowych, i nie tylko, 

które nie są przygotowane do adekwatnego działania na rzecz senio-

rów i ich rodzin. Nie potrafią w porę rozpoznać zagrożeń, kryzysów 

towarzyszących rodzinie w przypadku gdy długo opiekuje się star-

szym, chorym członkiem rodziny, same nie inicjują działań w tym 

zakresie, nie wychodzą naprzeciw potrzebom osób w wieku popro-

dukcyjnym, reagują jedynie wówczas, gdy aktywność jest po stronie 

zainteresowanego.  

Dlaczego tak jest i czy może być inaczej? Odpowiedź na to py-

tanie mogą dać pogłębione badania jakościowe z pracownikami insty-
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tucji powołanych do udzielania szeroko rozumianej pomocy określo-

nym grupom społecznym, w tym także osobom starszym. Sądzimy, że 

aktualna sytuacja instytucji, w których zadania wpisana jest także 

pomoc adresowana do osób starszych, podyktowana jest nieobecno-

ścią problematyki starości w dyskursie publicznym, co z kolei niesie 

konsekwencje w postaci licznych braków i zaniedbań w tym obszarze. 

Do podstawowych deficytów należy zaliczyć nieobecność spójnej 

polityki państwa umożliwiającej rozpoznanie oraz adekwatne reago-

wanie na potrzeby i sytuacje związane z procesem starzenia się społe-

czeństwa oraz jego konsekwencje we wszystkich sferach życia 

człowieka. Skutkuje to niskimi nakładami finansowymi na działania  

z zakresu gerontologii, a co za tym idzie utwierdza w przekonaniu, że 

nie są to sprawy największej wagi, można odłożyć je na później. Nie 

wymagają specjalnych zabiegów w postaci dokształcania, analizy 

dobrych praktyk realizowanych w tym zakresie przez inne państwa 

europejskie, przeszkolenia pracowników, których działania adresowa-

ne są do seniorów. Kosmetyczne zmiany w postaci wypracowania 

standardów funkcjonowania DPS-ów stają się wystarczającym dowo-

dem troski rządu o los samotnych, niepełnosprawnych, schorowanych 

osób starszych. 

Aż 60% respondentów zgadza się z twierdzeniem, że jakość ży-

cia osób starszych zależy od ich charakteru, od tego jakie działnia 

podejmują, jakie są ich wybory życiowe oraz doświadczenia uwarun-

kowane czynnikami wewnętrznymi. Podstawowy rdzeń struktury 

osobowości nie ulega zmianie w ciągu życia jednostki, poszczególne 

cechy tej struktury ulegają pewnej transformacji, stając się bardziej 

wyraziste lub pozostają w defensywie. To właśnie owa niepowtarzal-

ność charakteru, świadcząca o indywidualizmie każdego człowieka, 

jest szansą na dowolne, zgodne z własnymi upodobaniami, opiniami, 

zasadami, myśleniem, wartościami kształtowanie życia, które bez 

względu na stan psychofizyczny jednostki zawsze pozostanie życiem 

niepowtarzalnym i jedynym w swoim rodzaju, którego większość 

badanych (o czym pisaliśmy we wcześniejszych fragmentach niniej-

szego tekstu), nie chciałaby zmienić, gdyby mogła przeżywać je jesz-

cze raz.  

Ostatnie z pytań kwestionariusza ankiety, które poddaliśmy in-

terpretacji dotyczyło wyrażenia zgody, bądź zaprzeczenia twierdze-

niom określającym różne sposoby myślenia o starości. Poniżej 
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przedstawimy te odpowiedzi, które uzyskały największą liczbę wska-

zań. Wszyscy respondenci zgadzają się z powiedzeniem, że trzeba jak 

najdłużej być aktywnym i pożytecznym, co wskazuje na potrzebę 

niezależności seniorów, decydowania o sobie, poczucia sprawstwa, 

doświadczania podmiotowości i sensu życia. Potwierdzeniem tego 

wątku jest kolejny wybór badanych – 83% zgadzających się z tezą, że 

człowiek stary ma prawo żyć własnym życiem. Ten wynik także  

eksponuje potrzebę bycia samodzielnym przejawianą przez badanych 

seniorów oraz prawo do mówienia własnym głosem.  

Przedstawione wyniki badań ankietowych pokazują jak ważną 

pozycję w grupie potrzeb seniorów zajmują te pragnienia, oczekiwa-

nia, które wprost wiążą się z poczuciem sensu życia budowanego na 

podstawie własnej aktywności, wykorzystywania swojego potencjału 

(bycie użytecznym), dopominania się o to, co ważne, życia zgodnego 

z własnymi wyborami, niezależnego i samodzielnego.  

Poddając refleksji uzyskane wyniki badań warto zapytać o roz-

wiązania systemowe – nie tylko te, które pozwolą przygotować się 

ludziom młodym do godnego przeżywania starości, w której możliwa 

jest samorealizacja i samorozwój – ale i takie, które będą im umoż-

liwwiały zachowanie dobrostanu w postaci niezależności, podmioto-

wości, doświadczania sensu życia oraz sprawstwa poprzez aktywność 

własną i zaangażowanie w życie swoje i innych. 

Widzimy tutaj konieczność szeroko pojętej współpracy między 

podmiotami gospodarczymi, samorządowymi, prywatnymi w obsza-

rze wypracowania spójnej, efektywnej, adekwatnej do realnych po-

trzeb i możliwości seniorów polityki państwa, która realizowana 

będzie przez władze samorządowe na terenie poszczególnych powia-

tów i gmin, po rozpoznaniu rzeczywistych potrzeb mieszkańców. 

Konieczne jest profesjonalne przygotowanie pracowników instytucji, 

organizacji, fundacji, stowarzyszeń zajmujących się w swojej działal-

ności statutowej pomocą i wsparciem osób starszych oraz ich rodzin. 

Nie bez znaczenia pozostaje profilaktyka geriatryczna oraz wychowa-

nie do starości, w starości i poprzez starość. Edukacja, zarówno for-

malna, jak i nieformalna (wzory życia w rodzinie, wizerunek osób 

starszych w mediach) ma tutaj do odegrania niebagatelną rolę.  

Starzejące się społeczeństwo nie musi oznaczać wyłącznie pato-

logii, trudności i ograniczeń. Starość zależy bowiem od wielu czynni-

ków, m.in.: rozpoznania realnych potrzeb seniorów, umiejętności 
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reagowania na pojawiające się problemy, myślenia o starości, wyko-

rzystania potencjału tkwiącego w środowisku społecznym i pozytyw-

nego wartościowania tego etapu życia. To szacunek dla eksponowanej 

wielokrotnie w naszym tekście niepowtarzalności każdej starości  

i prawa każdej osoby starszej do godnej realizacji swojego potencjału 

powinny wyznaczać kierunek działań wszystkich instytucji, które do 

tej pory uzurpują sobie prawo do narzucania oraz dokonywania wybo-

ru biernego trwania a nie aktywnego rozwoju, przeżycia a nie życia,  

w imieniu seniorów. 
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KATARZYNA FRONT-DZIURKOWSKA  

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ MIEJSCEM AKTYWIZACJI 

MIESZKAŃCÓW  – BADANIA WŁASNE  

 

 

 

*** 

Wprowadzenie 

 

Gwałtowne starzenie się społeczeństwa jakie możemy obser-

wować w ostatnim czasie jest konsekwencją wydłużającego się śred-

niego okresu życia oraz niskiego przyrostu naturalnego. W naszej 

kulturze niechętnie mówi się o starości i towarzyszących jej proble-

mach. Bez trudu przyjmujemy funkcjonujące w opinii społecznej 

stereotypy dające do zrozumienia, iż osoby starsze są mniej użyteczne 

i powinni być traktowani jako obywatele drugiej kategorii. Zwykle 

starszą osobę uznaje się za chorą, biedną, zaniedbaną, samotną, bez 

jakichkolwiek perspektyw o konserwatywnym myśleniu. Starość czę-

sto pojmowana jest jako osamotnienie, izolacja i nieużyteczność  

a w najgorszym przypadku egzystencja w domu pomocy społecznej. 

Starość to dla wielu okres, który bardzo często kojarzy się z zanie-

dbywaniem człowieka w podeszłym wieku ze strony najbliższych, jak 

również z zakończeniem istotnych form aktywności oraz wycofywa-

niem się z pełnienia licznych ról (Wołk 1999, s. 74-75). Takie  

postrzeganie osób starszych i funkcjonujące w opinii publicznej ste-

reotypy dotyczące Domów Pomocy Społecznej skłoniły mnie do zain-

teresowania się tą tematyką. Celem niniejszego artykułu jest 

przedstawienie aktywności pensjonariuszy DPS.  

Rozpoczynając moje rozważania na wstępie chciałabym wyja-

śnić dwa podstawowe pojęcia związane z prezentowaną problematy-

ką. Pierwszym pojęciem jest aktywizacja rozumiana, jako „zespół 

działań mających na celu włączenie człowieka do udziału w różnych 

dziedzinach życia, inaczej  prowadzenie aktywnego trybu życia. 

Natomiast według „Słownika języka polskiego” aktywizację określa 

się jako czynienie czegoś/kogoś aktywnym poprzez pobudzanie do 

działania. Aby ożywić taką aktywność u osób w podeszłym wieku 

należy ich aktywizować. Stąd aktywizację pojmować należy jako 
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„zespół najrozmaitszych działań zmierzających do opóźnienia i łago-

dzenia procesu starzenia się, z jednoczesnym wyrabianiem w senio-

rach umiejętności stawania się osobami starszymi” (Wołk 1999, s. 74-

74). To owe przygotowanie do starości polega na „odnajdywaniu 

właściwych proporcji – ulegających zmianie wraz z postępującym 

czasem – między przymusem rezygnacji z niektórych dziedzin, obsza-

rów dotychczasowej działalności a niepoddawaniem się i kontynuacją 

aktywnego życia” (Wołk 1999, s. 75). Tak więc można by sądzić, iż  

z aktywizacją powinien wiązać się szacunkiem do seniora, a co za tym 

idzie poszanowanie jego typowych ograniczeń wynikających  

z racji wieku.  

Drugim ważnym terminem jest aktywność pojmowana, jako sy-

nonim życia, stały i dostosowany do możliwości danej osoby wysiłek. 

„To warunek prawidłowego rozwoju, umożliwiający prowadzenie 

twórczego i harmonijnego życia, to podstawa leczenia wielu chorób, 

opóźniając przy tym procesy starzenia. Stanowi obszar działalności, 

umożliwiający człowiekowi wyrażania siebie w dostępnej i indywidu-

alnej formie, zgodnej z jego możliwościami, upodobaniami czy zwy-

czajami” (Kozaczuk 1999, s. 25). „Celem aktywizacji jest więc 

rozbudzenie w ludziach chęci poprawy ich funkcjonowania w jakiej-

kolwiek sferze bądź też poznania (nauczenia się) czegoś nowego; 

uwrażliwienie na potrzeby i ograniczenia innych; rozbudzenie moty-

wacji do współpracy oraz powstrzymanie przed zbytnim rozmyśla-

niem nad samym sobą” (Zaniewska 1995, s. 14-17). „Aktywność jest 

więc zdolnością do intensywnego działania; to energia” (Wielki słow-

nik języka polskiego, 2006), pozwalająca człowiekowi zarówno na 

kontakt jak i porozumiewanie się z innymi ludźmi – tak szczególne 

ważne w okresie późnej dorosłości. Ponadto aktywność umożliwia 

zaspokojenie potrzeb biologicznych, psychospołecznych. Jest nie-

zbędna do prawidłowego funkcjonowania w grupie jak i pełnienia 

licznych ról społecznych. Według literatury przedmiotu aktywność 

można podzielić na trzy typy: 

-  formalną czyli działalność w różnych instytucjach społecznych 

np. w stowarzyszeniach, klubach, w polityce, w pracach na 

rzecz środowiska lokalnego, wolontariat np. w przedszkolach; 

-  nieformalną – polegającą na kontaktach międzyludzkich (rodzi-

na przyjaciele, znajomi, sąsiedzi);  
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-  samotniczą – obejmującą oglądanie telewizji, słuchanie radia, 

czytanie, rozwijanie własnych zainteresowań, hobby/pasje 

(Dzięgielewska 2006, s. 160-164). 

Dodatkowo należało by wspomnieć o aktywnej starości i ak-

tywnym starzeniu się. Po mimo podobnego brzmienia wyrażają jed-

nak różny stosunek do starości. Aktywna starość to nic innego jak 

zjawisko skupiające się na samym okresie starości. Decydujące zna-

czenie odgrywają tutaj zajęcia, na które wcześniej nie było czasu, to 

dobry czas na rozwijanie zainteresowań, poszerzanie wiedzy czy pod-

trzymywanie i nawiązywanie kontaktów międzyludzkich. To okres 

aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym, społecznym. Natomiast 

pojęcie aktywnego starzenia się aktywizuje człowieka do działania. 

Podstawą aktywnego starzenia jest wychodzenie do ludzi „niezamy-

kanie się w czterech ścianach”, to czas rozwijania swoich zaintereso-

wań, utrzymania sprawności zarówno fizycznej jak i psychicznej 

(Gryglewska 2006, s. 47-52).  

W literaturze przedmiotu u podłoża tych pojęć można znaleźć 

założenia ukazujące przyczyny starzenia się człowieka i sposoby ad-

aptacji do tego okresu życia. Pierwszą teorią jest teoria aktywności 

Cavana, która zakłada, że dla utrzymania pozytywnego obrazu same-

go siebie podejmowane powinny być nowe rodzaje aktywności,  

a utracone role zastępowane są nowymi. Dobre samopoczucie jest 

natomiast rezultatem rosnącej aktywności w nowo zdobytych rolach. 

Aktywność: społeczna, fizyczna, intelektualna uznawana jest tu jako 

wartość prowadząca do większej satysfakcji życiowej. Drugą teorią 

jest teoria wyłączenia się, zakładająca stopniowe wycofywanie się 

wraz z wiekiem z dotychczas pełnionych ról. Następuje wówczas 

naturalna redukcja interakcji z otoczeniem. Proces separacji starzeją-

cych się jednostek od systemu społecznego. Skupienie się na sobie  

i swoim wnętrzu przyczynia się do mniejszego zaangażowania  

w sprawy świata zewnętrznego i odejmowania nowych wyzwań 

(Osiecka-Chojnacka 2012, s. 103).  

Jak widać mamy różne ujęcia definiujące aktywność. Jednak na 

podejmowanie jej przez seniorów ma wpływ wiele czynników, wśród 

których można wymienić wykształcenie (im wyższe tym poziom  

aktywności obejmuje więcej obszarów), środowisko lokalne (oferta 

danego środowiska: im większe miasto – tym bogatsza oferta), rodzi-

na (postawy rodziny, rodzaj kontaktów), stan zdrowia i kondycja  
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fizyczna, warunki bytowe i materialne. Wśród osób starszych można 

wyróżnić następujące rodzaje aktywności: 

-  aktywność domowo – rodzinną; 

-  aktywność kulturalna; 

-  aktywność zawodowa; 

-  aktywność społeczno – edukacyjna; 

-  aktywność religijna; 

-  aktywność sportowa i turystyczno–rekreacyjna ? (Kijak, Szaro-

ta 2013, s. 93-94).  

Jak wiadomo w domach pomocy społecznej nie wszystkie rodzaje 

aktywności są możliwe do realizacji bo jest to uzależnione od oferty 

danej instytucji, stanu zdrowia i kondycji fizycznej seniorów, jaki i od 

zaangażowania personelu danej instytucji jak i samych pensjonariu-

szy. Jednak pomimo tego warto wspomnieć iż podejmowanie  

aktywności przez osoby starsze może spełniać szereg funkcji wśród 

których można wyróżnić funkcję adaptacyjną czyli lepsze przystoso-

wanie się do życia w starości, funkcję integracyjną – lepsze przysto-

sowanie się do życia w społeczności mieszkańców DPS-u, funkcję 

kompensacyjną – wyrównywanie braków powstałych w wyniku staro-

ści, funkcję kształcącą – rozwijanie i doskonalenie cech oraz dyspozy-

cji osobowościowych, funkcję rekreacyjną oraz funkcję 

psychogeniczną. Natomiast brak aktywności może przyczyniać się do 

osamotnienia, wyizolowania, postępującej niesprawność czy przed-

wczesnej śmierci osób starszych (Kaczmarczyk, Trafiałek  

2007, s. 116).  

 

Rodzaje i obszary aktywności mieszkańców DPS 

 

Aktywność osób starszych można pojmować, jako formę dzia-

łalności ludzkiej, nakierowaną na osiągnięcie wytyczonego celu  

i zaspokojenia potrzeb. Według T. Tomaszewskiego potrzebę określa 

się, jako „zależność od otoczenia pod jakimkolwiek względem”, 

twierdząc, iż na aktywność człowieka mają wpływ zarówno potrzeby 

związane ze strukturą organizmu jednostki, (których zaspokojenie jest 

niezbędne do utrzymania się przy życiu), jak i te, które wynikają  

z zależności człowieka od innych. Pierwsze z nich to potrzeby biolo-

giczne, drugie zaś społeczne. W katalogu potrzeb autor wyróżnia 
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jeszcze jedną grupę potrzeb – potrzeby kulturalne, będące wynikiem 

zależności człowieka od wytworów kultury” (za: Chabior 1996, s. 48).  

Biorąc pod uwagę potrzeby mieszkańców DPS aktywizacja ma na 

celu przede wszystkim: 

-  podtrzymanie sprawności fizycznej i zdrowotnej poprzez czyn-

ny udział w dostępnych formach terapii; 

-  kształtowanie umiejętności współżycia z innymi ludźmi, 

-  rozwijanie zainteresowań; 

-  gwarantowanie poczucia bezpieczeństwa (komfort psychiczny), 

-  zagospodarowanie czasu wolnego – zapobieganie nudzie i mo-

notonności. 

W literaturze przedmiotu odnaleźć można następujące rodzaje aktyw-

ności przeznaczone dla mieszkańców DPS z uwzględnieniem pozy-

tywnych i negatywnych jej przejawów:  

-  fizyczna: objawy pozytywne (spacery, zabawy ruchowe, rajdy, 

rehabilitacja), objawy negatywne (kiwanie się, samouszkodze-

nia, bierność);  

-  umysłowa: objawy pozytywne (dyskusje, rozmowy, czytanie  

literatury, prasy), objawy negatywne (plotkarstwo); 

-  twórcza: objawy pozytywne (aktywność plastyczna, rękodziel-

nictwo), objawy negatywne (niszczenie mienia, wandalizm); 

-  społeczna: objawy pozytywne (wspieranie innych), objawy  

negatywne (złośliwość, obojętność); 

- uczuciowa: objawy pozytywne (przyjaźń), objawy negatywne 

(nienawiść, agresja); 

-  zawodowa: objawy pozytywne (zaangażowanie), objawy  

negatywne (pozoranctwo); 

-  edukacyjna: objawy pozytywne (uczenie się nowych zachowań 

tych pozytywnych),  

-  religijna: objawy pozytywne (zaangażowanie w ruchy  

religijne), objawy negatywne (ateizm, dewocjonaliom). 

Mieszkańcy DPS przejawiają różne formy aktywności, które  

zależą od ich: 

-  wieku; 

-  zainteresowań; 

-  wykształcenia i rodzaju wykonywanego zawodu przed  

zamieszkaniem w domu pomocy społecznej; 
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-  stanu psychofizycznego; 

-  osobowości; 

-  standardu domu pomocy społecznej; 

-  autorytetu pracowników realizujących program aktywizacji. 

Życie mieszkańców DPS najczęściej koncentruje się wokół czterech 

obszarów aktywności. Są to: 

-  obszar I: samoobsługa, 

-  obszar II: kontakty interpersonalne, 

-  obszar III: wykorzystanie czasu wolnego, 

-  obszar IV: uczestniczenie w zajęciach zorganizowanych. 

Aktywizacja pensjonariuszy DPS wymaga ogromnych nakła-

dów pracy w przygotowanie zajęć aktywizujących, ponieważ w dobo-

rze zajęć należy uwzględnić takie czynniki jak możliwości, 

umiejętności i oczekiwania samych mieszkańców. Dlatego Domy 

Pomocy Społecznej stosują różne formy motywacji. Na terenie Domu 

Pomocy Społecznej „Przystań” w Katowicach i poza nim są organi-

zowane imprezy oświatowo-kulturalno-rekreacyjne. W świetlicach 

propaguje się wspólne oglądanie telewizji, głośnie czytanie gazet, 

rozwiązywanie krzyżówek, wspólne chodzenie do kina, teatrów i na 

wystawy, występy zespołów estradowych, wieczorki taneczne i wy-

cieczki samochodowe. W przypadku mieszkańców niedowidzących są 

tworzone interesujące elementy aktywizowania zmysłu dotyku,  

zarówno na terenie Domu, jak i w jego najbliższym otoczeniu.  

Do sposobów aktywizacji mieszkańców domu pomocy społecznej 

należą: 

1.  aktywizacja poprzez wykonywanie czynności samoobsługo-

wych
23

 – zachęcanie i pobudzanie do zaradności dążą do  

wypracowania u podopiecznego zdolności do wykonywania 

podstawowych czynności samoobsługowych. 

2.  aktywizacja poprzez pracę na rzecz domu – gdzie praca jest 

podstawową formą aktywności. Sprawni mieszkańcy powinni 

być integrowani w aktywności związane z funkcjonowaniem 

                                                           
23

 Do czynności samoobsługowych zalicza się: toaletę, tj. mycie, czesanie, 

kąpiel, używanie środków higieniczno-kosmetycznych; ubieranie: dobieranie 

ubrania stosownie do pory dnia i roku, dbanie o jego czystość i wygląd; 

słanie łóżka; utrzymanie porządku w pokoju; jedzenie; sprzątnięcie po posił-

ku (odniesienie naczyń do kuchni). 
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domu np. pomoc w kuchni, nakrywanie do stołu, częściowe 

sprzątanie własnych pokoi, przynoszenie gazet, pomoc przy  

organizacji imprez kulturalnych, religijnych. 

3.  aktywizacja poprzez udział w terapii zajęciowej – w tym celu 

stosowane są różnorodne metody i formy aktywizacji  

mieszkańców, do których można zaliczyć:  

-  metodę indywidualnego przypadku: polega ona przede wszyst-

kim na otoczeniu opieką i kierowaniu rozwojem poszczegól-

nych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej. Metoda ta może 

mieć zastosowanie w każdym domu pomocy, zarówno  

w stosunku do mieszkańców sprawiających duże trudności, 

wymagających rozbudzenia zainteresowań, jak i tych którzy są 

aktywni. Sens tej metody tkwi w bezpośrednim, osobistym,  

indywidualnym kontakcie terapeuty z mieszkańcami i dobiera-

niu zajęć dla danej osoby uwzględniając jej zainteresowania  

i możliwości psychofizyczne. Jedną z najważniejszych funkcji 

tej metody jest dostarczenie mieszkańcowi DPS doświadczeń  

i motywacji, których brakuje w jego życiu i zaspokajanie jego 

potrzeb. Metoda prowadzenia indywidualnych przypadków jest 

trudna, kosztowna, czasochłonna i pracochłonna. Wymaga od 

realizatorów, tj. terapeutów, pracowników socjalnych – wiedzy, 

umiejętności i doświadczenia osobistego. 

-  metodę pracy grupowej: służy do pracy z mieszkańcami, którzy 

mają określone trudności z funkcjonowaniem w domu pomocy 

społecznej lub łączą ich podobne zainteresowania np. lubią grać 

w karty, rozwiązywać krzyżówki. Praca grupowa stwarza  

warunki, w których jednostki pomagają sobie nawzajem. 

W warunkach Domu Pomocy Społecznej są to: 

-  wspomniane powyżej grupy zainteresowań, skupiające osoby  

o podobnych zainteresowaniach; 

-  grupy rekreacyjne, których głównym celem jest zapewnienie 

odpoczynku, odprężenia. Przykładem tego są grupy zajmujące 

się sportem, uczestniczące w spartakiadach; 

-  grupy wyznaniowe, skupiające osoby o tych samych przekona-

niach religijnych i światopoglądowych; 

-  grupy przyjacielskie, skupiające osoby lubiące przebywać  

ze sobą; 
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-  grupy terapeutyczne, skupiające osoby mające problemy  

emocjonalne, zdrowotne, przystosowawcze itp. 

Istnienie różnorodnych grup jest uzależnione od całej zbiorowości 

domu pomocy społecznej.  

Metodę organizowania środowiska, która polega na organizowaniu 

otwartych imprez jednorazowych lub cyklicznych dla mieszkańców 

danego domu, środowiska lokalnego czy też mieszkańców innego 

Domu Pomocy. Metoda ta pozwala przełamać izolację i osamotnienie, 

zaistnieć w społeczności i budować więzi emocjonalne. Przykładem 

takiej działalności mogą być „jasełka” z udziałem dzieci z miejscowe-

go przedszkola. Dużą rolę w tej metodzie odgrywa wolontariat, które-

go celem jest uzupełnienie opieki nad mieszkańcem (Kozaczuk 1999).  

Jedną z form aktywizacji mieszkańców DPS jest terapia  

zajęciowa
24

. Pojmowana, jako „usprawnienie określonych czynności 

za pomocą zajęć fizycznych lub umysłowych, mających na celu  

przywrócenie w miarę możliwości pełnej sprawności fizycznej i psy-

chicznej”. To działanie wielokierunkowe oparte na wykorzystaniu 

tkwiącego potencjału rozwojowego danej jednostki mającego źródło 

w pierwotnych siłach witalnych organizmu. Terapia zajęciowa spełnia 

następujące zadania: usprawnia fizycznie i psychicznie. Usprawnienie 

fizyczne polega na połączeniu zajęć terapeutycznych z rehabilitacją  

w celu umożliwienia zachowania sprawności fizycznej, pozwalającej 

na samodzielne wykonywanie prostych czynności. Przykładem może 

być uczestnictwo w zajęciach plastycznych, które odprężają i jedno-

cześnie ćwiczą sprawność manualną, natomiast zajęcia muzyczne 

poprawiają nastrój i samopoczucie. Usprawnienie psychiczne ma na 

celu przywrócenie danej osobie umiejętności nawiązywania kontak-

tów interpersonalnych oraz dostosowanie się do środowiska,  

w którym obecnie przyszło jej żyć. Odpowiednio dobrana terapia 

działa na mieszkańca uspakajająco, jak i przekierowuje myśli z choro-

by na wykonywaną pracę.  

W Domach Pomocy Społecznej są stosowane następujące formy: 

1.  zajęcia plastyczne – realizowane w celu umożliwienia wyraża-

nia tych uczuć, których trudno jest wyrazić słowami oraz odre-

agowanie emocji i napięć (Kozaczuk 1999, s. 54); 

                                                           
24

 Za jej pioniera uznaje się doktora Philipea Pinela z Francji. 
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2.  choreoterapia – terapia tańcem, umożliwia wyrażanie uczuć  

i nawiązywanie kontaktów interpersonalnych z innymi uczest-

nikami zajęć korzystnie wpływa na proces leczenia (Smorkow-

ska 1996, s. 2-14); 

3.  muzykoterapia – forma psychoterapii wykorzystująca muzykę  

i jej elementy, jako środek stymulacji, ekspresji emocjonalnej 

oraz komunikacji niewerbalnej w procesie diagnozy, leczenia  

i rozwoju osobowości człowieka (Smorkowska 2004, s. 34-40);  

4.  biblioterapia – to forma terapii, realizowana poprzez czytanie, 

pisanie wierszy, pogadanki, dyskusje, rozmowy, prowadzenie 

albumów czy kronik; 

5.  silvoterapia – kontakt z przyrodą; 

6.  ergoterapia: terapia pracą (Kozaczuk 1999, s. 73-74); 

7.  hortikuloterapia – terapia roślinna, mająca na celu poprawę 

zdrowia, zarówno fizycznego, jak i psychicznego, jest wykorzy-

stywana do celów edukacyjnych, terapeutycznych i rekreacyj-

nych. Stymuluje percepcję zmysłową, widzenie, słyszenie, 

dotyk, smak i węch. Przykładem takiej terapii jest hodowla  

roślin, projektowanie ogrodów, aranżacji kwiatowych, suszenie 

kwiatów i tworzenie z nich różnych kompozycji, jak i uczest-

nictwo w wystawach kwiatów itp. (Szulc 2005, s. 17-21).  

Działania terapeutów podejmowane w DPS powinny prowadzić 

do animowania i organizowania samodzielnych działań podo-

piecznych (…). Podstawową zasadą pracy terapeutycznej  

z ludźmi starymi jest akceptacja ich takimi, jakimi są. Należy 

pozwolić im żyć tak, aby sami czuli się zadowoleni i nie 

uszczęśliwiać ich na siłę nawet w imię słusznych zasad”  

(Jaroszczyk-Steinar 2001, s. 2-3); 

8.  aktywizacja poprzez treningi umiejętności społecznych – jest to 

forma zajęć grupowych, mająca na celu odtworzenie lub pod-

trzymanie umiejętności w zakresie: 

-  samoobsługi (np. mycie zębów); 

-  dbałości o higienę i estetyczny wygląd; 

-  gospodarowanie pieniędzmi; 

-  nawiązywania relacji z ludźmi, współdziałania w grupie; 

-  rozwiązywania problemów; 

-  wyrobienia samodzielności i aktywności. 
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Treningi mają charakter grupowy  grupa liczy zwykle 6-8 osób. 

Spotkania, są prowadzone kilka razy w tygodniu i trwają około 1 go-

dziny. Każdy trening niezależnie od tematyki jest prowadzony według 

schematu: 

-  zapoznanie uczestników z tematem; 

-  zaprezentowanie danej czynności na video lub na żywo;  

-  przeanalizowanie tej czynności; 

-  zachęcanie uczestników do jej wykonania. 

 

Aktywizacja poprzez czynne spędzanie czasu wolnego 

 

Aktywizowanie ludzi starszych nie jest łatwą sprawą, bowiem 

tempo starzenia się powoduje zwolnienie tempa życia, a co za tym 

idzie spadek aktywności i niejednokrotnie pasywność. Pracownicy 

Domów Pomocy Społecznej już w pierwszych minutach kontaktu  

z seniorem starają się objąć go aktywizacyjną opieką, ponieważ 

wiedzą, że aktywność przedłuża życie, dodaje sił do walki  

z chorobą, poprawia samopoczucie. Mieszkańcy DPS dzielą się na 

dwie grupy mieszkańców: jedna grupa składa się z osób, które chęt-

nie włączają się w nurt życia Domu, interesują się oni sprawami 

współmieszkańców, otoczenia, kształtują swoją egzystencję zgodnie 

z własnymi potrzebami. Druga grupa to mieszkańcy niezaintereso-

wani praktycznie niczym i nikim. Postępująca choroba, przeżycia 

minionych lat, cierpienia fizyczne lub psychiczne spowodowały,  

że tym osobom brak motywacji, stracili bowiem nadzieję na  

cokolwiek. Utracili zainteresowanie światem, żyją  

w poczuciu własnej zbyteczności, samotności i niesprawiedliwości?  

(Dobrońska s. 31-33).  

Z reguły u wszystkich ludzi starszych obserwuje się zwol-

nienie tempa życia wynikające z obniżonej wydajności.  

Preferują oni zajęcia niewymagające dużego wysiłku,  

pozwalające na dostosowanie działania do własnych możliwości. 

Są i tacy którzy lubią przyglądać się, czym zajmują się inni .  

Niektóre starsze osoby potrafią godzinami patrzeć przez okno,  

bo mogą obserwować życie tętniące na pobliskiej ulicy. A jeszcze 

inni lubią długo oglądać programy telewizyjne lub w milczeniu 

słuchają audycji radiowych. Pracownicy z długoletnim stażem 
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zauważyli, iż nie należy na siłę aktywizować starego człowieka ani 

wtłaczać go w różnego rodzaju aktywności, na które on sam nie 

wykazuje żadnej ochoty. 

 

Aktywizacja przez rehabilitację 

 

Rehabilitacja współcześnie postrzegana jest jako złożony proces 

społeczno-medyczny, mający ma na celu umożliwienie choremu od-

zyskanie jak największej sprawności. Stosuje w jej zakresie komplek-

sowo środki medyczne, wychowawcze, socjalne i zawodowe. 

Rehabilitacja w Domu Pomocy Społecznej przebiega kilkutorowo. 

Prowadzi się ją w trzech sferach: psychicznej, fizycznej i społecznej, 

co wpływa pozytywnie na psychikę i samopoczucie mieszkańców. 

Szczególnie ważna jest rehabilitacja dla osób starszych bowiem, służy 

zapobieganiu i zmniejszaniu zakresu pielęgnacji i opieki nad miesz-

kańcami. Pacjent w podeszłym wieku jest trudnym podopiecznym. 

Seniorzy uskarżają się na wiele przewlekłych chorób, których nie da 

się wyleczyć. Cierpią również ze względu na różnorodne skutki scho-

rzeń przebytych wcześniej zmian fizjologicznych. U człowieka stare-

go wszystko może stać się problemem: widzenie, słyszenie, zmiana 

odzieży i toaleta ciała, wstawanie z krzesła, schodzenie ze schodów. 

Usprawnianie chorych w podeszłym wieku wymaga na ogół dłuższe-

go czasu niż w pozostałych grupach wiekowych.  

Głównym celem usprawniania jest skrócenie do minimum po-

bytu w łóżku i jak najszybsze usamodzielnienie, szczególnie w zakre-

sie samoobsługi i lokomocji. W zakresie unieruchomienia chorego  

w łóżku dominuje kinezyterapia miejscowa; obejmująca wszystkie 

lecznicze oddziaływania ruchu w celu zwiększenia zakresu ruchów 

kończyn i tułowia, zwiększenie siły określonej grupy mięśni  

i zapobiegania powikłaniom krążeniowo-oddechowym przez ćwicze-

nia oddechowe. W skład kinezyterapii wchodzą również spacery, 

które można realizować szczególnie często wiosną i latem w parkach 

czy ogródkach przyległych do DPS. Bardzo ważne w usprawnianiu 

jest też organizowanie wycieczek, spartakiad, wyjazdów oraz innych 

imprez rekreacyjnych (wyjście do teatru, kina itp.). Takie przedsię-

wzięcia motywują mieszkańców DPS do zadbania o swój wygląd, 

fryzurę i strój. Jest to pewnego rodzaju działanie rehabilitacyjne, ma-

jące na celu przekonanie, że w starszym wieku można też być atrak-
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cyjnym. Oprócz imprez odbywających się poza DPS organizuje się 

imprezy wewnątrz Domów, np. wieczorki taneczne, występy zespo-

łów itp. Integralną część usprawniania osób starszych stanowi również 

fizykoterapia. Ma ona na celu łagodzenie dolegliwości spowodowa-

nych chorobami, ograniczenie zaburzeń związanych ze starzeniem się 

organizmu. 

Podsumowując można stwierdzić, iż aktywizacja mieszkańców 

DPS przebiega w czterech etapach: 

-  I etap – postawienie diagnozy; 

-  II etap – planowanie; 

-  III etap – realizacja planu; 

-  IV etap – ocena przebiegu aktywizacji. 

 

Uwarunkowanie aktywności seniorów 

 

W coraz bogatszej literaturze gerontologicznej autorzy podkre-

ślają jak ważne jest podejmowanie form aktywności w sferze fizycz-

nej, kulturalno-oświatowej, twórczej, religijnej przez seniorów, którzy 

na skutek nowych zajęć, przeżyć i kształcenia umiejętności doświad-

czają satysfakcji i motywacji do działania. Zgodnie z myślą O. Czer-

niawskiej – starzenie się nie jest złem, jest powołaniem do którego 

trzeba się dostosować – takiemu powołaniu należy stworzyć szerokie 

oferty form aktywności i międzypokoleniowej działalności, które  

z powodzeniem są realizowane przez instytucje w tym DPS-y (Maty-

siak-Błaszczyk, Ściupider 2009, s. 19-20).  

Przejaw życiodajnej aktywności człowieka można rozpatrywać wokół 

dwóch tendencji: wykonywania pracy i zaspokojenia potrzeb (zainte-

resowań), rzutują one na zachowanie sprawności fizycznej, jak i psy-

chicznej. Do tak zwanej „życiodajnej energii” można zaliczyć: 

-  pracę, która może stanowić kontynuację zatrudnienia lub  

aktywność z pogranicza pracy i wypoczynku; 

-  aktywność społeczną, związaną z pełnieniem różnych ról  

społecznych; 

-  aktywność wywodzącą się z głębszych zainteresowań i potrzeb 

psychofizycznych, jak: zaspokojenie potrzeb kulturalnych,  

naukowych, towarzyskich; 
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-  wypoczynek i rekreację, które ubarwiją egzystencję poprawia-

jąc tym samym samopoczucie człowieka.  

Wszystkie rodzaje aktywności wywoływane są zazwyczaj  

poprzez potrzeby, aspiracje i zainteresowania danej jednostki. Jednak 

aby utrwalić zaangażowanie wybranych rodzajów aktywności należy 

ciągle pobudzać ją i wzmacniać.  

Aktywizacja dla mieszkańców ma znaczenie priorytetowe. 

Trudno byłoby bez niej w ogóle mówić o jakimkolwiek życiu nie 

tylko w DPS, gdyż gdyby nie mobilizowanie i zachęcanie różnymi 

sposobami do aktywności każdego człowieka jego życie toczyłoby się 

na najniższym, minimalnym poziomie, który można określić mianem 

wegetacji tj. oscylowałoby jedynie wokół jedzenia i picia. Aktywiza-

cja zapewnia mieszkańcom rozwijanie zainteresowań, pozwala dłużej 

utrzymać sprawność fizyczną i intelektualną, pomaga otworzyć się na 

innych ludzi a co najważniejsze – pozwala zapomnieć o chorobie.  

Tak więc zadaniem personelu DPS jest przede wszystkim 

wzmacnianie pozytywnych objawów aktywności seniorów i zminima-

lizowanie objawów negatywnych. Zadaniem instytucji powinno być 

utrzymanie i doprowadzenie w miarę możliwości osoby starsze do 

samodzielnego funkcjonowania oraz integracji z najbliższym  

otoczeniem.  

DPS jest specyficzną placówką, w której mieszkają i spotykają 

się różnorodne typy osobowości, o złożonych potrzebach. Dlatego 

trudno znaleźć kilka uniwersalnych metod aktywizacji, które oddzia-

ływałyby skutecznie na wszystkie osoby. Dobrze byłoby, gdyby DPS 

poszerzał wachlarz swych ofert np. o terapię przez pracę, szczególnie 

że w DPS przeważają liczebnie mężczyźni. Dobrą formą aktywizowa-

nia jest również uświadamianie mieszkańcom, że w rzeczywistości ich 

życie w dużej mierze zależy od nich samych. Świadomość odpowie-

dzialności za swoje życie pociąga za sobą chęć zmiany go na lepsze,  

a tym samym przyczynia się do aktywizacji człowieka. Bardzo ważne 

jest by mieszkaniec miał świadomość, że może o czymś decydować, 

wybierać, co chce w swoim życiu robić, a nie tylko co musi.  

Co więc należy zrobić, aby mieszkańcy DPS byli bardziej ak-

tywni? Metod aktywizowania ludzi jest wiele, aby jednak były sku-

teczne należy je dopasować do wieku, stanu i możliwości 

psychofizycznych mieszkańca. W tym celu potrzebna jest współpraca 

całego zespołu opiekuńczo-terapeutycznego, który dokona oceny 
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aktywności mieszkańca. Jedną ze strategii aktywizacji jest niewątpli-

wie metoda wzmacniania, którą stosują pracownicy wobec mieszkań-

ców unikających terapii zajęciowej. Jest to np. pochwała, rozmowa 

bądź nagroda rzeczowa po każdorazowym uczestnictwie w spotkaniu. 

Stosuje się również terapię poznawczą, która zakłada, że człowiek 

może zmienić swoje zachowanie na skutek wnikliwej analizy. Ukie-

runkowana jest więc na zmianę myślenia i działania, zwłaszcza wobec 

osób, które na skutek doświadczeń życiowych zatraciły umiejętność 

radzenia sobie m.in. z symptomami choroby. Terapia ta jest wykorzy-

stywana szczególnie w pracy z osobami zaburzonymi psychicznie. 

Wyuczenie chorego umiejętności wcześniejszego rozpoznania zbliża-

jącej się choroby sprawia, że ten bez lęku może wcześniej poinfor-

mować personel o zbliżającym się nawrocie choroby, co pozwala 

rozpocząć wcześniejsze leczenie. 

 

Badania własne – profil aktywności pensjonariuszy DPS 

 

Autorka przeprowadziła badanie empiryczne dotyczące aktywi-

zacji mieszkańców Domu Pomocy Społecznej, których celem było: 

-  określenie poziomu i profilu aktywności poszczególnych 

mieszkańców DPS; 

-  ustalenie przyczyn zbyt małej aktywności wielu mieszkańców 

DPS; 

-  opracowanie strategii aktywizacji mieszkańców DPS. 

Szczegółowe kwestie, które poddano badaniom dotyczyły sposobu 

wykorzystywania czasu wolnego z uwzględnieniem poziomu samoob-

sługi, stopnia nawiązywania kontaktów interpersonalnych oraz 

uczestnictwa w zorganizowanych zajęciach. Ponadto badania te miały 

na celu pokazanie profilu aktywności mieszkańców Domu Pomocy 

Społecznej „Przystań” oraz wskazanie jego czynników. 

Podejmując się rozwiązania sformułowanych celów badaw-

czych należy zastosować określone metody i techniki badań.  

W niniejszych badaniach autorka korzystała z metody monograficz-

nej, techniki analizy dokumentów. W niniejszej badaniach głównym 

przedmiotem metody monograficznej był poziom aktywizacji miesz-

kańców Domu Pomocy Społecznej „Przystań” w Katowicach.  

A w celu uzyskania informacji pozwalających na realizację celów 

badawczych, zastosowano analizę dokumentów tj. skali aktywizacji 
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mieszkańców opracowaną przez Z. Tarkowskiego i C. Jurkiewicza, 

przedstawicieli Fundacji „Orator” w Lublinie. „Skala Aktywności  

i Strategii Aktywizacji Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej” 

pozwala określić obecną aktywność poszczególnych mieszkańców 

oraz opracować na przyszłość skuteczne strategie ich aktywizacji  

w ramach ich potencjalnych możliwości. W DPS „Przystań” mieszka-

ją osoby stare, samotne w większości wymagające opieki pielęgniar-

skiej, psychologicznej, lekarskiej czy też rehabilitacyjnej, z którymi 

kontakt jest znacznie utrudniony, czasem wręcz niemożliwy. W próbie 

znalazło się 75 mieszkańców w tym 42 mężczyzn i 33 kobiety. Wiek 

badanych mieścił się w przedziale między 42 a 97 rokiem życia.  

Dom Pomocy Społecznej „Przystań” przeznaczony jest dla osób 

przewlekle, somatycznie chorych. Działa na podstawie: 

-  Ustawy z dnia 12 marca 2004. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 

64 z 2004 r. poz. 593); 

-  Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

(Dz.U. Nr 91 poz. 578 z póź. zmianami); 

-  Ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach  

z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. Nr 162 poz. 1118 

z póź. zmianami); 

-  Ustawy z dnia 29 grudnia 1998 r. o zmianie niektórych ustaw w 

związku z wdrożeniem reformy ustrojowej państwa (Dz.U. Nr 

162 poz. 1126); 

-  Ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych 

(Dz.U. Nr 155 poz. 1014 z póź. zmianami); 

-  Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. Nr 

121, poz. 591z póź. zmianami); 

-  Ustawy z dnia 13 października 1998 r. – przepisy wprowadza-

jące ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 

133, poz. 872); 

-  Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 

października 2005 r. w sprawie Domów Pomocy Społecznej 

(Dz.U. Nr 217, poz. 1837); 

-  Innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.  

W domu funkcjonują następujące komórki organizacyjne: 

-  dział opiekuńczo-terapeutyczny;  

-  dział opiekuńczo- pielęgnacyjno-rehabilitacyjny; 
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-  dział administracyjno-księgowy; 

-  dział gospodarczy. 

Dom posiada opracowany Regulamin Mieszkańców DPS 

„Przystań” określający zasady funkcjonowania placówki, zakres  

i poziom świadczonych usług oraz prawa i obowiązki mieszkańców 

domu, zatwierdzony dnia 22 czerwca 1998 r. przez dyrektora oraz 

przedstawiciela samorządu mieszkańców. 

Dom zapewnia całodobową opiekę oraz zaspokaja niezbędne 

potrzeby bytowe, opiekuńcze, wspomagające, edukacyjne i zdrowotne 

mieszkańcom na poziomie obowiązującego standardu.  

Zadania w zakresie potrzeb bytowych, obejmują:  

-  miejsce zamieszkania;  

-  wyżywienie;  

-  odzież i obuwie;  

-  utrzymanie czystości. 

Na zadania w zakresie usług opiekuńczych składają się:  

-  udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych; 

-  pielęgnacja oraz niezbędną pomoc w załatwianiu spraw  

osobistych.  

Do zadaniń w zakresie usług wspomagających należą:  

-  umożliwienie udziału w terapii zajęciowej;  

-  podnoszenie sprawności i aktywizowanie mieszkańców;  

-  umożliwienie zaspokojenia potrzeb religijnych i kulturalnych;  

-  zapewnienie warunków do rozwoju samorządności mieszkań-

ców;  

-  stymulowanie nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kon-

taktu z rodziną i środowiskiem; 

-  działanie zmierzające do usamodzielnienia mieszkańca, w mia-

rę jego możliwości;  

-  pomoc usamodzielniającemu się mieszkańcowi w umożliwieniu 

podjęcia pracy, szczególnie mającej charakter terapeutyczny;  

-  zapewnienie bezpiecznego przechowywania środków pienięż-

nych i przedmiotów wartościowych;  

-  pokrycie, w miarę możliwości, mieszkańcowi nie posiadające-

mu własnego dochodu, wydatków na niezbędne przedmioty 

osobistego użytku, w kwocie nie przekraczającej 30% zasiłku 

stałego, o którym mowa w artykule 27 ustęp 5 ustawy;  
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-  zapewnienie przestrzegania praw mieszkańców oraz dostępno-

ści do informacji o tych prawach;  

-  sprawne załatwianie skarg i wniosków mieszkańców.  

Dom podejmuje również działania w zakresie zdrowia mieszkańców, 

należą do nich:  

-  pielęgnacja chorych;  

-  rehabilitacja lecznicza;  

-  działania zapobiegawcze oraz promocja zdrowia;  

-  organizacja dostępu do innych świadczeń zdrowotnych. 

Budynek DPS składa się z trzech kondygnacji naziemnych  

(parteru, pierwszego i drugiego piętra) i podpiwniczenia. Posiada 

powierzchnię ogrodową przeznaczoną do wypoczynku mieszkańców 

na Świerzym powietrzu. W DPS znajdują się pokoje, dwu- trzy-  

i czteroosobowe, kaplica, pokój gościnny oraz pomieszczenia do tera-

pii zlokalizowane na pierwszym i drugim piętrze. Dom posiada jadal-

nię mieszczącą 44 osoby, w której wydawane są 4 posiłki dziennie 

(pozostali mieszkańcy spożywają posiłki w swoich pokojach). 

Wśród rodzajów aktywizacji proponowanych w placówce można 

wyróżnić: 

-  arteterapię – terapię sztuką realizowaną poprzez malowanie far-

bami, rysowanie prac na określony temat, wyklejanie prac  

kolorowym papierem, bibułą, plasteliną. Składają się na nią 

również: tworzenie prac techniką collage (przy użyciu różnych 

materiałów, np. nici, sznurka, tektury, darów natury); robienie 

ozdobnych pudełek, przyborników, wazoników, butelek; wyko-

nywanie ozdób, form przestrzennych, figurek z masy solnej lub 

gipsu; robótki ręczne – wyszywanie serwet haftem wypełniają-

cym, krzyżykowym, szydełkowanie, szycie z materiału ozdob-

nych woreczków na sztućce, torebek, rękawic kuchennych, 

kosmetyczek, maskotek; kanie na ramie. 

-  muzykoterapię – raz w tygodniu odbywa się tzw. „Spotkanie  

z muzyką” prowadzone przez pracownika kulturalno-

oświatowego. Wówczas mieszkańcy słuchają lub śpiewają spe-

cjalnie dobrane utwory zarówno muzyki rozrywkowej, jak  

i poważnej. Dodatkowo każdy mieszkaniec ma możliwość słu-

chania muzyki z magnetofonu w zaciszu swojego pokoju. 
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-  terapię kulturalno-oświatową – czyli lekturę codziennych gazet 

i czasopism; dyskusje zainspirowane przeczytanymi artykułami 

bądź obejrzanym programem TV; rozwiązywanie krzyżówek; 

tworzenie wraz z mieszkańcami gazetki o tematyce dotyczącej 

życia domu, spraw ludzi starszych i chorych. 

-  logoterapię – rozmowy z mieszkańcami prowadzone indywidu-

alnie lub w grupie na świetlicy na tematy dotyczące sfery du-

chowej, poruszające problem sensu życia, wiary, istnienia 

Boga; także udostępnianie kaset magnetofonowych z nagranym 

Pismem Św.; prezentowanie kaset wideo o tematyce religijnej; 

czytanie czasopism o tematyce religijnej; organizowanie kon-

kursów wiedzy religijnej. 

-  biblioterapię – związaną z zapoznawaniem mieszkańców z lite-

raturą, propagowaniem i rozbudzaniem czytelnictwa poprzez 

rozmowy na świetlicy, w grupie bądź indywidualnie. 

-  terapię orientacyjną – dla osób z demencją, która zonacza orien-

towanie ich w czasie i przestrzeni, aktualnej sytuacji, w której 

się znajdują, udzielanie pomocy w odnalezieniu się w rzeczywi-

stości (w tym celu wykorzywane są zdjęcia, albumy rodzinne, 

kasety wideo, lustro, kalendarz, aktualna gazeta), także wyjazdy 

do sklepu w celu zorientowania mieszkańców w aktualnych  

cenach, wartości pieniądza, modzie). 

- silvoterapię – poznawanie przyrody podczas spacerów w plene-

rze, w parku, wyjazdów, zbieranie wytworów przyrody (np.  

liści, kasztanów, traw) – wykorzystanie ich w arteterapii, czy 

konkursy na wyhodowanie najładniejszej roślinki. 

-  terapię rozrywką – gry i zabawy, głównie w formie zajęć gru-

powych na świetlicy. 

-  ergoterapię – terapię poprzez pracę.  

-  rehabilitację – kinezyterapię – leczenie ruchem (ćwiczenia od-

dechowe, bierne, bierno-czynne, czynne, czynno-wspomagane, 

czynne z oporem), fizykoterapię: prądolecznictwo (prądy dia-

dynomiczne DD, jonoforezę, elektrosymulację, prądy interfe-

rencyjne, pole magnetyczne itd.), światłolecznictwo (lampą 

Solux), ultradziwięki, masaż. 
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Wyniki badań 

 

W badaniach wzięło udział 75 mieszkańców DPS „Przystań”,  

w tym 33 kobiety i 42 mężczyzn. Wśród badanych były osoby w wie-

ku od 42-97 lat (wykres 1). Uwzględniając podział na płeć i wiek 

można zobrazować poziom aktywności mieszkańców DPS. W badanej 

populacji najliczniejszą grupę stanowiły osoby w przedziale między 

56 a 85 rokiem życia.  
 

Wykres 1. Struktura badanej grupy z uwzględnieniem zmiennej wieku 

 
Źródło: badania własne. 

 

Aktywność mieszkańców DPS koncentruje się wokół czterech obsza-

rów, do których należą: 

Obszar I: samoobsługa (samodzielne mycie, jedzenie, picie, zaspaka-

janie potrzeb fizjologicznych itp.); 

Obszar II: kontakty interpersonalne (umiejętność nawiązywania  

i podtrzymywania rozmowy, pomaganie innym, aktywność seksualna, 

przyjaźń); 

Obszar III: wykorzystanie czasu wolnego (czytanie, pisanie, słuchanie 

muzyki, oglądanie telewizji ze zrozumieniem, spacerowanie, wyko-

nywanie robótek ręcznych bądź majsterkowanie); 

Obszar IV: uczestniczenie w zajęciach zorganizowanych (uczestnicze-

nie w terapii zajęciowej, rehabilitacji, udział w turnusach rehabilita-

cyjnych, praca na rzecz domu, udział w imprezach organizowanych 

przez DPS, uczestnictwo we Mszy Św.). 
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Z otrzymanych danych wynika, że najwyższy poziom aktywno-

ści wykazywali wszyscy mieszkańcy w obszarze I, tj. samoobsłudze 

(39%), nieco mniej w obszarze II, tj. kontaktach interpersonalnych 

(26%). Można wnioskować, iż czynności wyuczone we wczesnym 

dzieciństwie człowiek zachowuje do końca swych dni, podobna sytu-

acja dotyczy potrzeby nawiązywania kontaktów interpersonalnych. 

Natomiast najniższy poziom aktywności przejawiali mieszkańcy  

w obszarze IV, tj. uczestniczenie w zajęciach zorganizowanych (13%) 

i w obszarze III, tj. wykorzystanie czasu wolnego (22%). Wynikać to 

może zapewne z faktu, iż większość mieszkańców DPS to osoby star-

sze, niepełnosprawne, wymagające pomocy w czynnościach pielęgna-

cyjnych, które cenią sobie spokój i zacisze własnego pokoju.  

W celu dokonania wnikliwej analizy poziomu aktywności ba-

daną populację podzielono na cztery grupy z uwzględnieniem płci  

i wieku. Pierwszą grupę stanowili mężczyźni i kobiety w przedziale 

między 40 a 55 rokiem życia. Najwyższy poziom aktywności wyka-

zywali mężczyźni w obszarze samoobsługi (37%), a najniższy w ob-

szarze IV, czyli uczestniczenie w zajęciach zorganizowanych (14%). 

Zbliżone wyniki badani uzyskali w obszarze II – kontakty interperso-

nalne (25%) oraz obszarze III – wykorzystywanie czasu wolnego 

(24%). W przypadku płci przeciwnej w badanej populacji znalazła się 

jedna kobieta lat 49 z zerowym poziomem aktywności. Sytuacja taka 

dotyczy osób, które ze względu na stan zdrowotny nie są w stanie 

samodzielnie funkcjonować i wymagają stałej opieki.  

Drugą grupą wiekową byli mężczyźni i kobiety w wieku mię-

dzy 56 a 70 rokiem życia. Tutaj sytuacja jest zbliżona u obu płci. Za-

równo mężczyźni (36%), jak i kobiety (41%) osiągnęli najwyższy 

poziom aktywności w I obszarze, natomiast najniższy poziom wyka-

zano w obszarze IV, gdzie 15% mężczyzn i 12% kobiet odczuwa opór 

w uczestniczeniu w zorganizowanych zajęciach przez DPS (chodzi tu 

głównie o imprezy organizowane po za placówką). Przyczyną takiego 

stanu rzeczy może być wstyd związany z przebywaniem w takiej in-

stytucji, skutkujący wycofaniem się z życia publicznego/społecznego. 

Chęć nawiązywania bliższych kontaktów i zawierania przyjaźni jest 

charakterystyczna dla (25%) kobiet i (26%) mężczyzn pomimo po-

chodzenia z różnych środowisk. Lęk egzystencjalny związany z sa-

motnością i brakiem bliskich osób może przyczyniać się do 

poszukiwania kontaktu wśród innych pensjonariuszy. Zwiększając 
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tym samym szansę poznania kogoś ciekawego nawiązania przyjaźni. 

Z kolei umiejętność zagospodarowania swojego wolnego czasu posia-

da 22% kobiet i 23% mężczyzn.  

Trzecią grupę reprezentują mężczyźni i kobiety w wieku od 71 

do 85 lat. Pomimo zaawansowanego wieku samodzielność w wyko-

nywaniu podstawowych czynności dnia codziennego nie stanowi 

większej trudności dla 38% badanych kobiet i 42% badanych męż-

czyzn. Również relacje międzyludzkie nie sprawiają większych pro-

blemów dla 21% kobiet i 22% mężczyzn. U wszystkich badanych 

widoczna jest niechęć do uczestnictwa z zajęciach zorganizowanych 

(10% kobiet i 9% mężczyzn). Ta niechęć może być też związana  

z mylnym poczuciem ograniczenia możliwości samo decydowania  

o sobie i narzucania pewnych rozwiązań. A przecież nikt nie lubi, jak 

wskazuje mu się, co ma robić i w czym uczestniczyć stąd też tak  

niskie zainteresowanie taką ofertą. Inną przyczynę można również 

upatrywać w mało atrakcyjnej ofercie imprez zorganizowanych  

przez DPS.  

Czwartą i ostatnią grupę stanowią w dużej mierze kobiety i je-

den mężczyzna pomiędzy 86 a 97 rokiem życia. Upływ lat w badanej 

populacji nie przyczynił się do spadku aktywności związanej z czyn-

nościami samoobsługowymi, (aż 39% kobiet przyznaje się do wyko-

nywania codziennych czynności). Również kontakty interpersonalne 

nie są zaburzone u 29% badanych kobiet. Organizacja wolnego czasu 

też nie stanowi większego problemu dla 23% badanej żeńskiej popu-

lacji. Zaledwie 9% badanych kobiet chętnie uczestniczy w zajęciach 

zorganizowanych przez DPS. W przypadku przedstawiciela płci prze-

ciwnej mającego 91 lat obserwuje się dużą sprawność w czynnościach 

samoobsługowych. Kontakty interpersonalne i spędzanie wolnego 

czasu przebiega z zbliżonym poziomie. Jedynie oferta zajęć organi-

zowanych przez DPS spotyka się z dezaprobatą ze strony badanego.  

 

Zakończenie 

 

Pensjonariusze domu pomocy społecznej stanowią dość specy-

ficzną grupę społeczną, która wymaga szczególnej opieki – ze wzglę-

du na wiek, choroby czy niepełnosprawność. Zmiany społeczno-

ekonomiczne zachodzące w naszym kraju wywierają niewątpliwie 

duży wpływ na funkcjonowanie tego typu placówek, co uzasadnia 
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potrzebę realizacji strategii aktywizacji jej mieszkańców (Zawada 

2007, s. 95). 

Analiza zebranego materiału pozwoliła na sformułowanie wnio-

sków. Największy poziom aktywności wykazali mieszkańcy  

w I obszarze aktywności, czyli samoobsłudze. Można stwierdzić, że 

czynności dnia codziennego, takie jak: samodzielne mycie, jedzenie, 

ubieranie czy ścielenie łóżka nie stanowią większego problemu wśród 

pensjonariuszy. Natomiast najniższy poziom aktywności wykazali 

mieszkańcy w IV obszarze, dotyczącym udziału w zajęciach zorgani-

zowanych. Większość mieszkańców stwierdziło, że najczęściej 

uczestniczy jedynie w terapii zajęciowej czy rehabilitacji. Niewielka 

frekwencja sprawia, iż należy się zastanowić nad trzema kwestiami: 

czy sposoby motywowania pensjonariuszy do udziału w zajęciach są 

wystarczające?, czy prowadzone zajęcia są atrakcyjne dla pensjona-

riuszy?, czy właściwie zostały rozpoznane potrzeby i zainteresowania 

mieszkańców? 

Przeprowadzone badania pokazały również, że u kobiet  

jak i mężczyzn do samego końca zachowane są umiejętności samo-

dzielnego picia i jedzenia. Jak wiadomo te umiejętności nabywamy 

we wczesnym dzieciństwie i nie zanikają one z upływem lat. Inną 

kwestię stanowi fakt, że mieszkańcy niechętnie wykazują gotowość 

do samodzielnego utrzymania czystości w swoim pokoju. Panuje 

powszechny pogląd, iż ten obowiązek powinien spadać na personel 

sprzątający – w myśl zasady „płacę wymagam”. Dodatkowo można 

stwierdzić, iż pracownicy DPS starają się wyręczać mieszkańców  

w najdrobniejszych czynnościach uzależniając ich tym samym od 

siebie poprzez swą nadopiekuńczość. Konsekwencją takich praktyk 

jest utrata energii, chęci do pracy nad sobą przez mieszkańców. 

Wskazana jest zatem praca z mieszkańcami, którzy wykazują defekty 

w samoobsłudze oraz personelem DPS w kwestii wyręczania swych 

podopiecznych. 

Osobom starszym trudno podjąć decyzję o zamieszkaniu  

w DPS. Nowe środowisko, obcy ludzie i podporządkowanie się prze-

pisom organizacyjnym łatwo nie przychodzi szczególnie seniorom – 

zgodnie z zasadą „starych drzew się nie przesadza”. Zasadne jest, 

zatem organizowanie różnego rodzaju imprez pozwalających przeła-

mywać bariery lęku, poczucia krzywdy. Dodatkowo pozytywnie 



173 

 

wpływają one na kształtowanie się głębszych więzi emocjonalnych 

wśród mieszkańców DPS. 

Wśród preferowanych form aktywności mieszkańców w czasie 

wolnym największą popularnością cieszyły się audycje telewizyjne, 

radiowe oraz słuchanie muzyki. Motywem wyzwalającymi te formy 

aktywności mieszkańców jest ich informowanie przez personel  

o bieżących wydarzeniach oraz zdobywanie przez nich samych infor-

macji niezbędnych do nawiązywania i podtrzymywania kontaktów 

interpersonalnych.  

Na podstawie zebranych wyników badań można stwierdzić, że 

mieszkańcy najchętniej uczestniczyli w zajęciach rehabilitacyjnych 

oraz w terapii zajęciowej, natomiast zupełnie nie cieszyła się popular-

nością praca na rzecz domu. Dlatego sprawni mieszkańcy domu po-

winni być integrowani w aktywność związaną z funkcjonowaniem 

placówki, jak: pomoc w kuchni, nakrywanie do stołu, częściowe 

sprzątanie pokoi. Istotne jest również by oddziaływać na mieszkań-

ców tak, aby czuli się przydatni i potrzebni, aby wiedzieli. 

Aby zaplanować przyszłe strategie aktywizacji mieszkańców, 

należy dopasować ofertę do ich biografii, zainteresowań, dotychcza-

sowego stylu życia, stanu zdrowia itp. Ważne jest również, by perso-

nel domu położył większy nacisk na budowanie stosunków 

interpersonalnych z podopiecznymi.  
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MOTYWOWANIE OSÓB STARSZYCH DO AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ 

 

 

 

*** 

Wprowadzenie 

 

Obserwowane zachowania osób starszych wskazują na  

powszechne zjawisko pasywności ruchowej, a nawet ograniczeń ak-

tywności fizycznej, zjawisko to roztacza niestety coraz szerszy zasięg. 

Obaw przed podejmowaniem szeroko rozumianych zajęć ruchowych 

jest wiele, i trudno wytłumaczyć takie stanowisko wyłącznie lękiem 

przed ponownym doznaniem bólu. Przyczyn obaw przed przystąpie-

niem do wysiłków fizycznych należy upatrywać również w towarzy-

szącym dyskomforcie podczas aktywności fizycznej i bezpośrednio po 

niej, zaburzoną równowagą i zagrożeniem upadkami, względnie nie-

chęć leży w sferze psychicznej. Można więc mówić w tym przypadku 

o kinezjofobii jako o pewnej względnie stałej dyspozycji osobowo-

ściowej, wyrażającej się mniej lub bardziej manifestowaną obawą 

przed wysiłkiem (Taylor, 2000; Rottermund, Knapik, Kuszewski, 

Saulicz, Kokosz, 2013). 

Motywowanie do dbałości o własne zdrowie osób w podeszłym 

wieku, ze szczególnym uwzględnieniem ruchu w codziennym funk-

cjonowaniu staje się wyzwaniem stojącym przed zespołami pracują-

cymi na rzecz ludzi starych, bez względu na pełnioną w nich rolę. 

Dotyczy to w równej mierze lekarzy, fizjoterapeutów, pielęgniarki, 

terapeutów zajęciowych, ale i pozostałych członków zespołu andrope-

dagogów, psychologów, asystentów osób starszych, a nawet bezpo-

średnich opiekunów i członków rodziny. Jakakolwiek aktywność 

ruchowa odpowiednio dawkowana jest bardzo cenna dla sprawności 

poszczególnych układów i narządów starego człowieka. W odróżnie-

niu od innych zachowań prozdrowotnych (dieta, wypoczynek) aktyw-

ność fizyczna stopniowo obniża się, sukcesywnie wraz z wiekiem 

(Blackaman, Kamimoto, Smith, 1999; Knapik, Saulicz, Kuszewski, 

Myśliwiec, Rottermund, Plinta, 2012). Ludzie starsi muszą wiedzieć 
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jakie zachowania są dla nich korzystne i pożądane (Mulley, 1997; 

Rottermund, Nowotny-Czupryna, Czupryna, 2013).  

Samo określenie „motywacja” zostało przejęte z języka łaciń-

skiego „motivus-tae”, co w języku polskim oznacza skłaniający do 

działania (ruchu) (Pszczółkowski, 1978). Z kolei w encyklopedii (En-

cyklopedia Popularna PWN, 2013) hasło „motywacja” rozumiane jest 

jako proces regulacji psychicznej nadający energię zachowaniu i ukie-

runkowujący je na osiągnięcie jakiegoś celu względnie dążenie do 

podejmowania czynności ukierunkowanych na określony cel. W mo-

tywowaniu do aktywności ruchowej celem będzie doskonalenie wła-

snych zdolności fizycznych. 

Proces starzenia się odbywa się dwutorowo. Pierwszy, bardzo 

rzadko spotykany, zachodzi przy nieobecności chorób, zwany jest 

starzeniem fizjologicznym, zmiany narządowe w organizmie są tu 

wynikiem jedynie upływu czasu i proces ten przebiega indywidualnie. 

Optymalną jego formę określa się starzeniem pomyślnym (successful 

againg). Odmienną formą starzenia się są towarzyszące dodatkowe 

zmiany będące wynikiem chorób przewlekłych i wypadków. Starzenie 

patologiczne powodowane jest przez długotrwałe niekorzystnie dzia-

łające czynniki chorobowe. Ta wielochorobowośc przejawia się pro-

blemami z sercem, cukrzycą, zmianami zwyrodnieniowymi stawów, 

przewlekłą chorobą obturacyjną płuc oraz depresją. Towarzyszące 

choroby nie eliminują osoby z aktywności fizycznej, wręcz przeciw-

nie, niektóre wymagają i są wskazaniem do podjęcia wzmożonej  

aktywności ruchowej (Krasnoff , Painter, 1999). 

 

Zmiana codziennej dawki ruchu w ujęciu chronologicznym 

 

Człowiek pierwotny mieszkający w jaskiniach zgoła inaczej za-

bezpieczał potrzeby swoje i najbliższego otocznia. Zapewnienie bez-

pieczeństwa wiązało się z walką z sąsiednimi plemionami lub z dziką 

zwierzyną, zdobyciem pożywienia, co oznaczało zbieranie dóbr z pól  

i lasu oraz polowanie. Utrzymanie ognia, zabezpieczenie ubioru rów-

nież wymagało wysiłków fizycznych i dużej sprawności ruchowej. 

Ten skrócony schemat realizacji codziennych potrzeb nie zmieniał się 

przez wiele wieków. Jeszcze niespełna sto lat temu większość co-

dziennych czynności wykonywano ręcznie, codzienność była nieroze-

rwalnie związana z długotrwałą i ciężką pracą fizyczną. Nawet osoby 
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majętne, które posiadały służbę, prowadziły aktywny tryb życia 

uwzględniający wysiłek fizyczny, realizowany np. poprzez udział  

w polowaniach i oprawianiu trofeów, ćwiczeniach w fechtunku,  

tańcach. 

Obecnie w dobie znacznego postępu technicznego, zachowanie 

współczesnego człowieka szczególnie w krajach wysoko rozwinię-

tych, wygląda z goła inaczej, do wykonywania codziennych czynności 

prawie w ogóle nie trzeba podejmować wysiłku. Chodzenie zostało 

zredukowane do niezbędnego minimum, poruszamy się bowiem róż-

nymi środkami lokomocji (samochód, pociąg), jedynie marsz, biega-

nie i jazda na rowerze rekompensują potrzebę ruchu. Wielogodzinne 

wędrówki po lesie w poszukiwaniu pożywienia zostały zastąpione 

zakupami w sklepach. Ogrzanie mieszkania polega na włączeniu źró-

deł energii, bez konieczności rąbania drzewa i noszenia węgla. Wyda-

je się, że na początku XXI wieku człowiek powinien być szczęśliwy  

i zadowolony, pełen energii i dobrostanu zdrowia. Dane statystyczne 

obrazują jednak inną sylwetkę w populacji ludzkiej: narastająca liczba 

chorób tzw. cywilizacyjnych dobitnie o tym świadczy. Najczęściej  

w różnych grupach wiekowych słychać skargi na bóle w stawach, 

permanentne zmęczenie i brak energii życiowej. Przyczyn należy 

doszukiwać się w tym, że organizm nie otrzymuje tego, co jest mu 

potrzebne do prawidłowego funkcjonowania, czyli optymalnej dawki 

ruchu. Codzienne czynności związane z obowiązkami zawodowymi, 

pracami domowymi i wypoczynkiem nie dostarczają niezbędnego 

obciążenia wysiłkiem fizycznym, Dlatego współczesny człowiek 

powinien zadbać o konieczną dawkę aktywności fizycznej również  

w czasie wolnym. Osoby aktywne zawodowo, dużo pracujące po 

powrocie do domu w większości marzą o wypoczynku, najczęściej 

mającym bierny charakter, i jest to oglądanie telewizora. Pierwsze 

telewizory wymagały jeszcze jakiegokolwiek ruchu, bowiem zmiana 

kanałów, dostosowanie siły dźwięku względnie jakości obrazu doko-

nywano ręcznie z koniecznością zmiany siedzącej pozycji ciała. 

Współcześnie używanie pilota eliminuje aktywność fizyczną (z wy-

jątkiem ruchów palca wskazującego lub kciuka) – stąd jako główne 

źródło hipokinezy można wskazać oglądanie telewizora.  

Osoby starsze w skutek zmian inwolucyjnych, doświadczają 

sukcesywnych ograniczeń w sprawności i możliwości samodzielnego 

funkcjonowania. Problem ten nasila się i to znacznie w wyniku  
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powszechnej w tej grupie wiekowej bezczynności. Niestety najczę-

ściej trudno zmotywować, szczególnie osoby starsze, do zmiany za-

chowań na bardziej prozdrowotne. Argumenty, że odpowiednia 

aktywność ruchowa pozwoli na szybszą regenerację sił niż bierny 

odpoczynek, że ochroni przed wieloma chorobami i da szansę na 

wzrost niezależności, nie zawsze spotykają się ze zrozumieniem.  

Skuteczność i efekty zajęć fizycznych są dobrze znane i opisane 

w piśmiennictwie, ale wiele osób starszych nie angażuje się w regu-

larną terapię ruchem. Stąd przed zespołami pracującymi z ludźmi  

w podeszłym wieku pojawia się problem: jak przełamywać bariery 

powstrzymujące chorych przed aktywnością fizyczną? Motywowanie 

do zmiany stylu życia i większej aktywności ruchowej w doskonale-

niu stanu zdrowia staje się nadrzędnym czynnikiem profilaktyki, 

względnie postępowania leczniczego (Plotnikoff , Brez, Hotz; Shiga-

ki, Kruse, Mehr, Sheldon, Ge, Moore, 2010). 

 

Znaczenie aktywności fizycznej u osób starszych 

 

Ruch, pod jakąkolwiek postacią, odgrywa szczególną rolę pod-

czas życia człowieka, w pierwszych okresach stymuluje rozwój orga-

nizmu, zaś w kolejnych dekadach pozwala utrzymać sprawność 

poszczególnych układów. Jednocześnie ruch jest najwszechstronniej-

szym środkiem wykorzystywanym w kontakcie człowieka z otaczają-

cym światem. Do prawidłowego rozwoju i doskonalenia 

psychomotorycznego człowieka niezbędna jest stale podejmowana 

aktywność fizyczna, szczególnie ważna w populacji ludzi starszych 

bowiem dozowany ruch sprzyja zdrowiu, spowalnia procesy choro-

bowe i przedłuża niezależność funkcjonalną (Ash, 1997; Paist, 1999).  

Poniżej przedstawimy najistotniejsze zmiany narządowe w naj-

ważniejszych układach dokonujące się w organizmie osoby starszej 

pod wpływem zajęć ruchowych uwzględniających czynności wyko-

nywane podczas codziennych zajęć (praca, wypoczynek) oraz ćwiczeń 

rekreacyjno-kinezyterapeutycznych. 

Wysiłek fizyczny należycie dawkowany w układzie sercowo-

naczyniowym zwiększa tolerancję na obciążenia, obniża ryzyko wy-

stąpienia miażdżycy, poprawia pracę mięśnia sercowego, reguluje 

tętno i normalizuje ciśnienie tętnicze krwi oraz zwiększa elastyczność 

naczyń tętniczych. 
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Prowadzona aktywność ruchowa w układzie oddechowym 

utrzymuje dotychczasową pojemność życiową płuc i ruchomość klatki 

piersiowej, zwiększa wymianę gazową, bardziej intensywny staje się 

odruch kaszlu. 

O wiele szersze znaczenie ma aktywność fizyczna w narządzie 

ruchu. Mięśnie utrzymują swoją sprawność, siła i masa mięśniowa nie 

ulega redukcji. Ruch przeciwdziała demineralizacji kośćca i pozwala 

na utrzymanie odporności na wewnętrzne i zewnętrzne obciążenia 

struktury kostnej. W stawach zachowana jest ruchomość, a w struktu-

rach okołostawowych ich elastyczność, zmniejsza to ryzyko wystą-

pienia drobnych urazów. 

W układzie nerwowym wykonywane ruchy utrzymują lub do-

skonalą koordynację nerwowo-mięśniową, czucie obwodowe (w tym 

głębokie), równowagę, czas reakcji i przewodnictwo nerwowe pozo-

stają na poziomie pozwalającym na bezpieczne funkcjonowanie.  

Aktywność ruchowa, przy współudziale umysłowej u ludzi starszych, 

pozwala na przekazywanie sygnałów sensorycznych w mózgu przy 

zmniejszającej się liczbie neuronów, z kolei w zapamiętywaniu i pa-

mięci świeżej odnotowuje się mniejsze ubytki (Klukowski, 2003; 

Bean, Vora, Frotera, 2004; Kasprzak, 2011). 

Aktywny udział w zajęciach ruchowych obniża poziom depresji 

i lęków u osób straszych. Odnotowuje się poprawę indeksu jakości 

życia (Quality of Life Index) przez wykonujących codzienne czynno-

ści i inne zajęcia fizyczne (Painter, Carlson, Poul, Myll, 2000; Cukor, 

Rosenthal, Jindal, Brown, Kimmel, 2009; Shahar, 2008; Egede, Os-

born, 2010). 

Większość osób starszych ogranicza swoją aktywność fizyczną 

(Mori, Silberbogen, Collins, Ulloa, Brown, Niles, 2011), przyczyn 

upatruje się w braku wsparcia w środowisku i wiedzy o wykonywa-

nych zalecanych formach ruchu, ludzie w podeszłym wieku wskazują 

również na brak terenów i obiektów do zajęć ruchowych (Korkiakan-

gas, Alahuhta, Laitinen, 2009; Adeniyi, Idowu, Ogwumike,  

Adeniyi, 2012).  

 

Ograniczenia i bariery  

 

Trudności widziane przez osoby starsze, niejednokrotnie wyi-

maginowane, stanowią doskonałą wymówkę, a jednocześnie stwarzają 
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barierę w podejmowaniu aktywności ruchowej. Można bariery podzie-

lić na wewnętrzne i pochodzące z zewnątrz (Friedman, Munoz, West, 

Rubin, Fried, 2002; Rubeinstein, 2006; Sjösten, Salonoja, Piirtola, 

Vahlberg, Isoaho, Hyttinen i inni 2007; Finlayson, Peterson, 2010; 

Physical activity fundamental to preventing disease). Do barier we-

wnętrznych u ludzi w podeszłym wieku zalicza się: strach przed 

upadkami, możliwość wystąpienia kontuzji, urazów i chorób, ból 

towarzyszący wysiłkowi, podwyższoną masę ciała, brak wiedzy  

i umiejętności ruchowych, nie akceptowanie własnej sylwetki oraz 

brak przyjemności z aktywności fizycznej. Z kolei bariera zewnętrzna 

obejmuje sferę ekonomiczną (ograniczone fundusze), brak możliwości 

lokomocyjnych i warunków technicznych, brak grupy lub partnerów 

do ćwiczeń i wzajemnie się wspierających, niedostateczny instruktaż 

oraz warunki pogodowe. Ponadto osoby starsze informują o niedo-

stowanych obiektach i terenach dla osób z mniejszą sprawnością  

(toalety, gastronomia, oświetlenie, śliskie podłogi).  

 

Działania motywujące do większej aktywności fizycznej 

 

Podejmowanie działań do zwiększenia motywacji na rzecz 

większej aktywności ruchowej można ująć w cztery zasadnicze grupy: 

edukacja, ćwiczenia fizyczne, terapia zajęciowa, socjalizacja. Pomię-

dzy wskazanymi grupami występują elementy, które przenikają i wza-

jemnie się uzupełniają, nie ma możliwości wskazywania ich tylko  

w jednej grupie, gdyż wspólnym mianownikiem do motywowania 

osób starszych jest aktywność fizyczna. 

 

Edukacja 
 

Dawniej osoby starsze doświadczyły opieki zdrowotnej innej 

niż promowana jest obecnie, obejmowała głównie leczenie skutków 

choroby i skupiała się na farmakoterapii. Charakterystyczny dla 

pierwszych dekad XX wieku model nie akcentował bowiem zagad-

nień profilaktyki zdrowotnej i brania odpowiedzialności za własny 

stan zdrowia, ponadto prowadzone terapie nie obligowały do aktyw-

ności ruchowej. Jako przykład podamy postępowanie po zawale mię-

śnia sercowego, kiedy to jeszcze w latach 60-70. ub. stulecia 

wymagano bezwzględnego leżenia, obecnie terapia ruchem wdrażana 



181 

 

jest niezwłocznie po zaistniałym incydencie. Zajęcia ruchowe pełnią 

dzisiaj rolę profilaktyczną i leczniczą w zagrożeniach stanu zdrowia 

spowodowaną np. chorobami kardiologicznymi, cukrzycą lub udarami 

mózgu. Osoby starsze mogą posiadać przestarzałą wiedzę o wpływie 

ruchu na organizm, dlatego edukowanie przez zespoły medyczno-

opiekuńcze powinno wpłynąć na zmianę postępowania i wykorzysta-

nia różnych form aktywności w leczeniu. Należy uzmysłowić osobom 

starszym, że skuteczne formy to nie długotrwałe, intensywne i męczą-

ce zajęcia ruchowe, ale wykonywanie codziennych czynności  

(chodzenie po schodach, robienie zakupów, spacer) przynoszą pozy-

tywne efekty w postaci poprawnej pracy poszczególnych narządów. 

Choroby tak powszechne wśród starszej populacji wpływają najczę-

ściej negatywnie na postrzeganie własnego zdrowia i otaczającej  

rzeczywistości. Objawy towarzyszące chorobom (ból, sztywność, 

zmęczenie, duszność) skutecznie wpływają na zniechęcenie do  

fizycznej działalności. Problem również polega na tym, iż ze strony 

środowiska schorowani ludzie często słyszą aby byli ostrożni w po-

dejmowaniu jakichkolwiek wysiłków. Otrzymują radę a tym samym 

przyzwolenie na życie z pominięciem jakiejkolwiek aktywności.  

Takie postępowanie wpływa jedynie na pogorszenie ich stanu zdro-

wia.  

Znaczącą rolę należy przypisać lekarzowi prowadzącemu, który 

będąc autorytetem wskaże na rangę aktywności w procesie zdrowienia 

lub profilaktyki. Lekarze powinni uzmysłowić, że w większości cho-

roba i niepełnosprawność bardziej wiążą się z brakiem ruchu niż  

z aktywnością. Siedzący tryb życia predysponuje do osłabienia mię-

śni, przykurczy, dolegliwości bólowych kończyn dolnych i kręgosłu-

pa, co w ostateczności przełoży się na problemy z poruszaniem się. 

Zatem edukacja chorych rozpoczyna się od przekazania informacji  

o korzyściach płynących z ćwiczeń, nie podjęcie tego zagadnienia 

powoduje akceptację dotychczasowego siedzącego trybu życia jako 

normy. Większość lekarzy wystawiając receptę wskazuje precyzyjne 

dawkowanie środków farmakologicznych, koncentrując się i słusznie 

na zagrożeniach dla zdrowia związanych z paleniem tytoniu lub otyło-

ścią, do rzadkości należą sytuacje w których lekarz zaznaczy „dzienną 

niezbędną dawkę ruchu”.  

Ostatecznym celem prowadzonej edukacji przez osoby współ-

pracujące z osobami starszymi powinno być uzmysłowienie perspek-
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tywicznej poprawy jakości funkcjonowania wraz ze wsparciem psy-

chicznym warunkującym poczucie skuteczności własnych działań.  

 

Ćwiczenia fizyczne 
 

Przekazując propozycje ćwiczeń w pierwszej kolejności należy 

wskazać na ich prozdrowotne cele, dlatego zakres i formy aktywności 

muszą być dostosowane do indywidualnych potrzeb, możliwości  

i towarzyszących osobie niedoskonałości. Przygotowując program 

zajęć ruchowych koniecznie trzeba uwzględnić na podstawie badania 

diagnozę wraz z istniejącymi przeciwwskazaniami do aktywności 

fizycznej oraz zapewnić pełne bezpieczeństwo, pamiętając o podsta-

wowej zasadzie w medycynie „przede wszystkim nie szkodzić”. Takie 

podejście do osób starszych pomoże w zdobywaniu zaufania do pro-

wadzących, zarazem przyczyni się do akceptacji propozycji  

i większego ukierunkowania na ruch.  

Uczestnicy zajęć fizycznych powinni mieć wiedzę o swoim sta-

nie zdrowia, o przyczynach i skutkach uszczerbku na zdrowiu oraz  

o możliwości opóźnienia procesu starzenia się. W tym zakresie szcze-

gólnie od fizjoterapeutów wymagane są również działania edukacyjne. 

Cele stawiane przed ćwiczeniami fizycznymi można podzielić 

na krótko- i długoterminowe. Pomoże to we wskazaniu odniesionych 

sukcesów w uzyskiwaniu sprawności i postępów w zakresie funkcjo-

nowania i radzenia sobie w codziennym życiu. Małe postępy w dłuż-

szym okresie czasu przyczyniają się do usamodzielnienia, większej 

wytrzymałości i wydolności organizmu. Osiągnięcie zamierzonego 

celu staje się kolejnym bodźcem do wzmożonej pracy. Ćwiczenia 

ruchowe muszą uwzględniać zasadę stopniowania trudności: należy 

zaczynać od niskich obciążeń, gdyż zbyt trudne do wykonania lub  

o wygórowanej intensywności mogą zniechęcić do jakiejkolwiek 

aktywności fizycznej. Zawsze muszą być możliwe do wykonania,  

o obciążeniu adekwatnym do wydolności oddechowo-krążeniowej. 

Istotna jest również systematyczność uczestnictwa w zajęciach, nawet 

krótkie przerwy w realizacji zadań „dbałości o ciało” mogą ograni-

czyć ich skuteczność. 

Nie powinno się traktować ćwiczeń jak przykrego obowiązku, 

bowiem aktywność fizyczna to nie tylko żmudne ćwiczenia ale rów-

nież gry rekreacyjne, turystyka, praca w domu. Najkorzystniej gdy dla 
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każdej osoby wyszuka się powód dla którego warto poświęcić czas na 

aktywność fizyczną. Powody mogą różne od potrzeby utrzymania 

sprawności, poprzez jej przywrócenie, zadbania o zgrabną figurę 

względnie wspólnego spędzania czasu. Warto zastanowić się nad 

wyborem zajęć grupowych czy indywidualnych, pierwsze propono-

wane są osobom o niskim poziomie motywacji. Następnie trzeba wy-

brać formę aktywności, która będzie dawała zadowolenie i satysfakcje 

lub taką, która najszybciej zaowocuje osiągnięciem celu, co wpłynie 

na dodatkową motywację. Powinno się zmieniać formę zajęć, otocze-

nie i charakter wysiłku, gdyż wykonywanie stale identycznych ćwi-

czeń wywołuje zniechęcenie i znużenie. W tym miejscu celowym jest 

przekazanie kilku wskazówek dotyczących codziennej aktywności 

fizycznej. Najprostszą a zarazem najbezpieczniejszą formą ruchu jest 

marsz o zróżnicowanej intensywności, można korzystać z popular-

nych w ostatnim latach „kijków” Nordic Walking, które wymuszają 

utrzymanie poprawnej sylwetki. Bieg z uwagi na większe obciążenie 

układów krążeniowego i kostnego, stanowi już większe zagrożenie, 

szczególnie u osób z osteopenią lub osteoporozą. Dla osób starszych 

marsz na biegówkach lub bieg na nartach po płaskim terenie doskona-

le wpisuje się w zimowe zajęcia rekreacyjne. Należy unikać jazdy na 

rowerze po nierównościach, osoby z zaburzoną równowagą mogą 

korzystać z rowerów stacjonarnych lub z ćwiczeń na orbitreku. 

Wszelkie zajęcia grupowe np. aerobiku o niezbyt dużym obciążeniu, 

stanowią dobrą formę aktywności. Zakupy należy nosić rozkładając 

symetrycznie ciężar na obie kończyny górne, zaś przenoszone przed-

mioty należy trzymać blisko przy tułowiu eliminując nadmierne prze-

ciążenie kręgosłupa. Unoszenie przedmiotów z podłoża powinno się 

wykonywać z ugiętych kolan, skłony i skrętoskłony nie zapewniają 

poprawnej ergonomii podczas wykonywania prac. Wszelkie czynno-

ści wykonywane z unoszeniem kończyn górnych powyżej linii barków 

(np. zawieszanie firanek) również są niewskazane i należy je elimi-

nować z codziennej praktyki. Korzystniej jest przedmioty o większych 

gabarytach pchać (tyłem) plecami niż ciągnąć. Osoby starsze z dole-

gliwościami układu krążeniowo-oddechowego powinny unikać obcią-

żeń statycznych i wymagających znacznych wysiłków (odśnieżanie, 

kopanie w ogrodzie), zajęcia takie zwiększają ciśnienie w klatce pier-

siowej i mogą one jedynie pogorszyć stan zdrowia.  
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Na mobilizowanie do aktywności ruchowej znaczący wpływ ma 

panująca aura i miejsce wykonywanych zajęć. Osoby starsze lepiej 

funkcjonują przy pogodzie słonecznej i bezwietrznej, zdolność do 

aktywności zwiększa się (w polskich warunkach klimatycznych)  

w temperaturze około 19
0
-23

0
C. Temperatury niskie źle są tolerowane 

przez ludzi w podeszłym wieku, zaś upały i pełne słońce nie sprzyjają 

zajęciom na wolnym powietrzu, są wręcz przeciwwskazaniem do ich 

stosowania. Parki i tereny zielone wpływają korzystniej na wszelaką 

aktywność niż przebywanie w obiektach zamkniętych. 

Wszelka aktywność fizyczna wymusza samokontrolę, każde 

pogorszenie stanu zdrowia wymaga przerwania zajęć i dokonania 

wspólnie z lekarzem weryfikacji pokonywanych obciążeń. Osoby 

aktywne muszą wsłuchiwać się w rytm pracy własnego organizmu, 

nie mogą bagatelizować oznak nietolerancji wysiłku. Nauka samo-

dzielnego wykonywania pomiarów tętna i ciśnienia krwi zwiększy 

znacząco bezpieczeństwo osoby starszej.  

 

Terapia zajęciowa  
 

Terapeuci zajęciowi są ukierunkowani na dostosowywanie  

zajęć ruchowych w celu lepszego funkcjonowania w środowisku, co 

przedłuża samodzielność i niezależność ludzi starych. Proponowane 

zajęcia nie wymagają większych nakładów finansowych, a prowadzo-

ne terapie mogą być prowadzone w specjalistycznych ośrodkach 

względnie w warunkach domowych.  

Terapia zajęciowa obejmuje szeroki zakres oddziaływań na 

osobę starszą: od prac lekkich doskonalących codzienne czynności  

i arteterapię, po prace cięższe. Szerokie możliwe formy terapeutyczne 

mają charakter zarówno fizyczny, jak i umysłowy. Prace fizyczne 

składają się z zajęć nie obciążających zbytnio wysiłkiem ludzi starych 

(np. czynności samoobsługowe, rysowanie, haftowanie), które należy 

proponować, oraz z prac ciężkich, które zlecać można z rozwagą  

i ostrożnością. Różnorodność możliwych do wykorzystania technik  

i form terapeutycznych umożliwia indywidualny dobór zajęć do moż-

liwości i zainteresowań ludzi starszych. Dotyczy to również czasu 

przeznaczonego na wypoczynek. Zlecane prace terapeutyczne powin-

ny – uwzględniając stan zdrowotny i możliwości psychoruchowe – 

prowadzić do utrzymania sprawności na niezbędnym poziomie lub 
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przywrócenia utraconych funkcji, a w sytuacji zmian nieodwracalnych 

do nauki funkcji zastępczych.  

Działania z zakresu terapii zajęciowej uświadamiają ludziom  

w podeszłym wieku ich niezależność, a nawet małe sukcesy pozwalają 

odzyskać równowagę psychiczną. Wielokrotnie powtarzane ruchy 

podczas terapii zajęciowej, dające jednocześnie zadowolenie i nie 

wywołujące znużenia, stanowią doskonałe uzupełnienie zajęć rehabili-

tacyjnych. Pozwalają doskonalić akty ruchowe i poprawiają spraw-

ność fizyczną niezbędną w codziennym funkcjonowaniu.  

 

Socjalizacja 
 

Zorganizowane formy aktywności fizycznej stanowią formę  

socjalizacji i stają się tym samym czynnikiem motywacyjnym. Ludzie 

starsi częściej narażeni są na życie w samotności niż osoby młodsze, 

utrata współmałżonka, przyjaciół lub innych członków rodzin, działa 

negatywnie na funkcjonowanie i ma bezpośrednie znaczenie psycho-

logiczne. Może to manifestować się wycofaniem, brakiem zaintere-

sowań, a nawet depresją. Stąd uczestnictwo w zajęciach grupowych 

daje szansę na ponowne otwarcie się na otoczenie, nawiązanie  

nowych kontaktów i szukanie partnerów do wspólnych ćwiczeń.  

Takie spojrzenie na sytuację osobistą osób starszych i wskazanie roz-

wiązań może stać się skutecznym elementem motywacyjnym  

do aktywności, tym bardziej, że ludzie są bardziej skłonni do wspól-

nych działań w zespołach. Osoby aktywne prezentują wyższą jakość 

życia, rzadziej narzekają na stan zdrowia, są nastawione do rzeczywi-

stości bardziej optymistycznie, przykład tych osób działa mobilizująco 

na „nowych” rozpoczynających ćwiczenia. Postrzegają szanse na 

powodzenie i osiągnięcie założonych celów. Kolejnym elementem 

zachęcającym do wspólnego spędzania aktywnie wolnego czasu są 

uwarunkowania ekonomiczne, rozłożenie kosztów wśród uczestników 

zajęć ruchowych (przejazdy, opłaty) likwiduje barierę finansową.  

Socjalizacja definiowana jest jako niedopuszczenie do wyizo-

lowania osoby chorej, nie w pełni sprawnej lub nie radzącej sobie  

w życiu społecznym, a w sytuacji, gdy problem ten wystąpił ponowne 

włączenie do aktywności w środowisku, korzystając z odpowiednio 

dobranych czynników socjalnych. U ludzi w podeszłym wieku zagad-

nie to staje się coraz bardziej istotne.  
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Podsumowanie 

 

Systematyczne zajęcia ruchowe wywierają istotny wpływ na 

wydolność fizyczną i zwiększają sprawność wykonywania aktów 

ruchowych potrzebnych w codziennym życiu. Odpowiednia dla kon-

kretnej osoby aktywność fizyczna, czyli dostosowana do wieku  

i sprawności oraz łatwa w realizacji jest najlepszym sposobem na 

zachowanie dobrej jakości życia, zdrowia i długowieczności. Do zale-

canych form aktywizujących osoby starsze zalicza się: aktywność 

prewencyjną, rekreacyjną i leczniczo-rehabilitacyjną, zaś najkorzyst-

niejszymi i popularnymi technikami są: chodzenie, marsz, marszo-

bieg, jazda na rowerze, narciarstwo, terapie zajęciowe, codzienne 

czynności oraz turystyka (Król, 2012). 

Osoby aktywne fizycznie (bez względu na poziom obciążenia 

wysiłkiem) są nie tylko zdrowe i pełne energii, ale również lepiej 

zorganizowane, pewne siebie, pogodne, bardziej wierzą w swoje  

możliwości, są pozytywnie nastawione do otaczającego świata. Ko-

rzyści zdrowotne wynikające z aktywności fizycznej wśród osób star-

szych są powszechnie znane i doceniane, ruch jest w pełni 

wykorzystywany w promowaniu zdrowego stylu życia.  
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ANETA WOJTUSIAK 

ODKRYWANIE POTENCJAŁU POPULACJI OSÓB STARSZYCH –  

W STRONĘ SREBRNEJ GOSPODARKI 

 

 

*** 

Wprowadzenie 

 

Starość postrzegana jest niezwykle często, jako synonim deficy-

tów w obszarze zdrowia i sił witalnych, intelektu, urody, finansów 

tudzież szeroko rozumianej niezależności, zaś sam proces starzenia się 

generuje lęk i niechęć (Stefaniak-Hrycko, 2011, s.35), bowiem starość 

– jak pisał Georges Minois – „Jest cierpieniem i słabością” (Minois, 

1995, s. 305). Jednocześnie warto wspomnieć, iż postawy wobec 

człowieka starszego nie zawsze były tożsame ze stosunkiem do staro-

ści. W tym obszarze znaczenie miały również wierzenia i religie, 

określające podejście do życia ludzkiego oraz jego wartości, czy sto-

sunek do śmierci, a w ślad za tym – wyobrażenia o życiu pozagrobo-

wym. I tak, obawa przed zemstą duchów skłaniała niektóre ludy, 

faktycznie nieakceptujące starców, do ich dobrego traktowania, pod-

czas gdy inne społeczności okazywały starszyźnie szacunek, jednak 

skazywały ją na śmierć, aby nie obciążała swym niedołęstwem lub 

chorobą całej grupy, zagrażając jej istnieniu (Lehr, 2003, s. 74-76) . 

„Starość to nie tylko okres schyłkowej fazy życia ludzkiego, 

którym rządzą wyłącznie prawa biologii. W dziejach ludzkości starość 

– pomimo pewnych niedoskonałości wieku – utożsamiana była rów-

nież z szacunkiem, godnością. Pojęcie to stawało się synonimem mą-

drości, doświadczenia życiowego i wiedzy, zdeterminowanej liczbą 

przeżytych lat” (Lehr, 2003, s. 74). 

Na gruncie literatury przedmiotu funkcjonują trzy kryteria sta-

rości: biologiczne (deterioracja, zmiany funkcji fizjologicznych orga-

nizmu), socjoekonomiczne (podporządkowanie przestrzeni życiowej 

czynnikom socjologicznym, instytucjonalnym i ekonomicznym) oraz 

psychologiczne (Straś-Romanowska, 2006, s. 256). Polepszanie wa-

runków życia, szybki rozwój medycyny i farmakologii, zmiana stan-

dardów ekonomicznych i gospodarczych wpływają w sposób 
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znaczący na wzrost jakości oraz wydłużanie się życia człowieka (Sele-

rzyńska-Martela, 2007, s. 41). Jeszcze niedawno w potocznym rozu-

mieniu przygotowanie do starości oznaczało przede wszystkim 

zabezpieczenie materialne, zaś ustalenie wieku emerytalnego w spo-

sób transparentny wyznaczyło granicę tego okresu w życiu człowieka. 

Nie sposób jednakże postawić znaku równości pomiędzy przygotowa-

niem do emerytury a przygotowaniem do starości, które obejmuje  

z jednej strony świadome działania podejmowane przez same jednost-

ki, z drugiej działania systemowe ukierunkowane na zaspakajanie 

potrzeb społeczeństwa, w którym systematycznie zwiększa się popu-

lacja seniorów (Halicka, Halicki, 2011, s. 17).  

W kontekście aktywnych poszukiwań efektywnych rozwiązań 

w obszarze wsparcia organizowanego na rzecz seniorów, jak  

również wsparcia uwzględniającego partycypację tej grupy we 

wszelkich działaniach mających na celu zapewnienie osobom star-

szym samodzielnego, zdrowego, bezpiecznego i niezależnego życia,  

Komisja Europejska rekomenduje państwom Unii Europejskiej  

budowę tzw. srebrnych systemów gospodarczych. Wskazuje jedno-

cześnie, iż jest to kombinacja produktów, dobrych warunków dostaw 

(wysoki poziom edukacji, badań i rozwoju, wrażliwe i elastyczne 

rynki) z rosnącą siłą nabywczą starszych konsumentów, oferującą 

ogromne możliwości wzrostu gospodarczego. Innymi słowy, to skie-

rowany do seniorów zbiór produktów i usług z wielu istniejących już 

sektorów, w tym: informatyki, telekomunikacji, finansów, mieszkal-

nictwa, transportu, energetyki, turystyki, kultury, infrastruktury  

i usług lokalnych oraz opieki długoterminowej (Klimczuk, 2012,  

s. 41). 

W pierwszym module niniejszego artykułu przedstawione będą 

różnorodne formy wsparcia świadczonego na rzecz osób w podeszłym 

wieku przez polski system pomocy społecznej. Głównym ośrodkiem 

zainteresowania w kolejnej części opracowania są wybrane dokumen-

ty i programy rządowe, uwzględniające nowe inicjatywy dotyczące 

aktywności społecznej i zawodowej osób starszych oraz promocji 

działań na rzecz integracji międzypokoleniowej. Ostatni moduł pre-

zentuje koncepcję silver economy – akcentując możliwość wykorzy-

stania procesu starzenia się jako źródła postępu i wzrostu społeczno-

gospodarczego.  
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Osoby starsze jako klienci pomocy społecznej  

 

Polityka społeczna, jako działalność państwa, samorządów  

i organizacji pozarządowych, ukierunkowana jest na poprawę położe-

nia oraz wyrównywanie szans życiowych grup ekonomicznie i socjal-

nie najsłabszych (Auleytner, Głąbicka, 2000, s. 16). Poddając analizie 

cele polityki społecznej, wyróżnić można kilka transparentnych kie-

runków działań struktur państwowych i samorządowych, wśród któ-

rych znajdują się: „wyrównywanie warunków życia i pracy poprzez 

zaspakajanie potrzeb ludności w różnym wieku, tworzenie równego 

dostępu w korzystaniu z praw obywatelskich, usuwanie nierówności 

społecznych, kształtowanie stosunków społecznych, asekuracja przed 

ryzykiem życiowym” (Auleytner, Głąbicka, 2000, s. 17-18). Podejście 

strategiczne w polityce społecznej znajduje natomiast wyraz m.in. 

poprzez otwarcie na rozmaite formy samoorganizowania się obywate-

li, w tym na opracowywanie lokalnych polityk społecznych, ważnych 

właśnie z punktu widzenia lokalnych problemów i kwestii społecz-

nych (zob. np. Golinowska, 2000).  

Pomoc społeczna rozumiana jest przez ustawodawcę, jako  

instytucja polityki społecznej państwa, mająca na celu umożliwienie 

osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, 

których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnie-

nia, zasoby i możliwości. Zadaniem pomocy społecznej jest zapobie-

ganie tym sytuacjom poprzez podejmowanie działań zmierzających do 

życiowego usamodzielnienia wspomnianych osób i rodzin oraz ich 

integracji ze środowiskiem. Pomoc społeczna wspiera swoich klien-

tów w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb 

i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności czło-

wieka. Tego rodzaju pomoc organizują organy administracji rządowej 

i samorządowej, współpracując – na zasadzie partnerstwa – z różno-

rodnymi organizacjami społecznymi i trzecim sektorem (ngo), Ko-

ściołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi 

oraz osobami fizycznymi i prawnymi (Art. 2, 3. Ustawy z dnia 12 

marca 2004 roku o pomocy społecznej).  

Ustawa o pomocy społecznej przewiduje dwa rodzaje świad-

czeń dla wspieranych osób i rodzin: 1) świadczenia pieniężne (m.in.: 

zasiłek stały; zasiłek okresowy; zasiłek celowy i specjalny zasiłek 

celowy; wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania 
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opieki przyznane przez sąd) oraz 2) świadczenia niepieniężne (m.in.: 

praca socjalna; bilet kredytowany; składki na ubezpieczenie zdrowot-

ne; składki na ubezpieczenia społeczne; pomoc rzeczowa; sprawienie 

pogrzebu; poradnictwo specjalistyczne; interwencja kryzysowa; 

schronienie; posiłek; niezbędne ubranie; usługi opiekuńcze w miejscu 

zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz w rodzinnych domach po-

mocy; specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz 

w ośrodkach wsparcia; mieszkanie chronione; pobyt i usługi w domu 

pomocy społecznej) (Art. 36. Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku  

o pomocy społecznej).  

Niestety, wśród rozmaitych powodów, dla których w szczegól-

ności udziela się pomocy społecznej, wiek podeszły nie został wska-

zany wprost. W omawianej Ustawie, doprecyzowano jedynie pojęcie 

„niezdolności do pracy z tytułu wieku”, posiadające zastosowanie do 

kobiet, które ukończyły 60 lat i mężczyzn od 65 roku życia. Wspo-

mniana niezdolność do pracy stanowi podstawę do ubiegania się  

o zasiłek stały, jeżeli dochód wnioskodawcy (lub dochód na osobę w 

rodzinie) nie przekracza określonego przepisami kryterium dochodo-

wego (Art. 7; Art. 6; Art. 37. Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku  

o pomocy społecznej). 

Ustawa o pomocy społecznej przewiduje, iż osoby, które ze 

względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają wsparcia 

w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, mogą skorzystać  

z następujących form pomocy: 1) usługi opiekuńcze, specjalistyczne 

usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania; 2) usługi opiekuńcze, 

specjalistyczne usługi opiekuńcze lub posiłek świadczone w ośrodku 

wsparcia (np. ośrodek wsparcia dla osób z zaburzeniami psychiczny-

mi, dzienny dom pomocy, schronisko i dom dla bezdomnych oraz 

klub samopomocy; 3) usługi opiekuńcze i bytowe w postaci rodzinne-

go domu pomocy; 4) umieszczenie w domu pomocy społecznej;  

5) skierowanie do zakładu opiekuńczo-leczniczego lub placówki  

pielęgnacyjno-opiekuńczej (Art. 51; 52; 54. Ustawy z dnia 12 marca 

2004 roku o pomocy społecznej). 

Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym spe-

cjalistycznych (z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych 

dla osób z zaburzeniami psychicznymi) w miejscu zamieszkania,  

a także kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłat-

ności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu znajduje się
 
w grupie 
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zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym. Zgodnie  

z omawianą Ustawą, pomoc w formie usług opiekuńczych lub specja-

listycznych usług opiekuńczych przysługuje osobom samotnym, które 

ze względu na wiek, choroby bądź też z innych przyczyn wymagają 

wsparcia osób trzecich, a są go pozbawione (Art. 17, 50. Ustawy  

z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej).  

Usługi opiekuńcze dostosowywane są do indywidualnych po-

trzeb klientów Ośrodków Pomocy Społecznej i mogą obejmować 

swoim zakresem: pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życio-

wych; opiekę higieniczną; zaleconą przez lekarza pielęgnację, jak 

również zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Specjalistyczne usługi 

opiekuńcze są to natomiast działania pomocowe dostosowane do 

szczególnych potrzeb klientów zwracających się o wsparcie, które 

wynikają z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, a świadczone 

są przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. 

Oba rodzaje usług opiekuńczych mają charakter odpłatny, zaś szcze-

gółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, 

jak również wysokość i tryb ich pobierania ustalane są w drodze 

Uchwał poszczególnych Rad Gminy (Art. 50. Ustawy z dnia 12 marca 

2004 roku o pomocy społecznej). Jak wykazują analizy, na przestrzeni 

2013 roku w całej Polsce usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usłu-

gi opiekuńcze stanowiły łącznie 30.785.521 świadczeń z pomocy 

społecznej, a przyznane zostały 86.967 osobom. Kwota tych świad-

czeń wyniosła 370.800.615 zł (Sprawozdanie MPiPS-03-R za I-XII 

2013 r. Zestawienie według województw). 

W sytuacji, gdy nie ma możliwości zapewnienia usług opiekuń-

czych w miejscu zamieszkania osoby potrzebującej, może ona korzy-

stać z usług opiekuńczych i bytowych w formie rodzinnego domu 

pomocy. Jest to pomoc świadczona całodobowo przez osobę fizyczną 

lub organizację pożytku publicznego dla nie mniej niż trzech i nie 

więcej niż ośmiu zamieszkujących wspólnie osób, które z powodu 

wieku lub niepełnosprawności wymagają wsparcia w tej formie. Oso-

by starsze, chore lub niepełnosprawne mają także prawo do umiesz-

czenia w domu pomocy społecznej (DPS), jeżeli wymagają 

całodobowej opieki, nie mogą samodzielnie funkcjonować w codzien-

nym życiu, a zapewnienie niezbędnej pomocy w formie usług opie-

kuńczych nie jest możliwe. DPS świadczą usługi bytowe, opiekuńcze, 

wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu, 
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w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób  

w nim przebywających. Ustawodawca zwrócił przy tym uwagę na 

konieczność uwzględnienia w szczególności: wolności, intymności, 

godności i poczucia bezpieczeństwa mieszkańców domu oraz stopnia 

ich fizycznej i psychicznej sprawności przy organizacji DPS, jak rów-

nież zakresu i poziomu usług tam świadczonych. Obecnie, osoby 

starsze mogą korzystać z profesjonalnego wsparcia w kilku typach 

domów pomocy społecznej, przeznaczonych dla: 1) osób w pode-

szłym wieku; 2) osób przewlekle somatycznie chorych; 3) osób prze-

wlekle psychicznie chorych; 4) dorosłych niepełnosprawnych inte-

lektualnie; 5) osób niepełnosprawnych fizycznie; 6) osób uzależnio-

nych od alkoholu. W przypadku, gdy przewidywany termin oczeki-

wania na umieszczenie w domu pomocy społecznej odpowiedniego 

typu (zlokalizowanym najbliżej miejsca zamieszkania osoby kierowa-

nej) wynosi ponad trzy miesiące, wówczas – na wniosek zaintereso-

wanego – kieruje się go do DPS tego samego typu, w którym 

przewidywany termin oczekiwania na umieszczenie jest krótszy niż  

trzy miesiące. Osoba wymagająca wzmożonej opieki medycznej kie-

rowana jest przez starostę do zakładu opiekuńczo-leczniczego lub 

placówki pielęgnacyjno-opiekuńczej (Art. 52-56. Ustawy z dnia 12 

marca 2004 roku o pomocy społecznej).  

Wiek, ale także trudna sytuacja życiowa, niepełnosprawność 

lub choroba, ze względu na które występuje potrzeba wsparcia funk-

cjonowania w codziennym życiu – stanowią podstawę do przyznania 

pobytu w mieszkaniu chronionym. Jest to forma pomocy społecznej, 

przygotowująca beneficjentów, którzy nie wymagają opieki placówek 

całodobowych, do prowadzenia samodzielnego życia lub zastępująca 

pobyt we wspomnianych placówkach. Mieszkanie chronione zapew-

nia warunki samodzielnego funkcjonowania w środowisku, w integra-

cji ze społecznością lokalną. Mieszkanie to może być prowadzone 

przez każdą jednostkę organizacyjną pomocy społecznej lub organiza-

cję pożytku publicznego (Art. 53. Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku 

o pomocy społecznej). 

W roku 2011 opracowany został „Krajowy raport badawczy. 

Pomoc i integracja społeczna wobec wybranych grup – diagnoza stan-

daryzacji usług i modeli instytucji”. Dokument ten powstał w ramach 

projektu systemowego: „Tworzenie i rozwijanie standardów usług 

pomocy i integracji społecznej” (Priorytet I: Zatrudnienie i Integracja 
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społeczna; Działanie 1.2 Wspieranie systemowe instytucji pomocy  

i integracji społecznej). Projekt realizowany był w partnerstwie jede-

nastu organizacji pozarządowych i Centrum Rozwoju Zasobów Ludz-

kich – jako lidera partnerstwa. Za zadanie nr 2, czyli działania w 

zakresie wdrażania standardów pracy socjalnej oraz funkcjonowania 

instytucji pomocy i integracji społecznej odpowiadały: Wspólnota 

Robocza Związków Organizacji Socjalnych WRZOS oraz Stowarzy-

szenie Samorządowych Ośrodków Pomocy Społecznej FORUM  

i Ogólnopolskie Forum Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie 

CENTRUM. Przeprowadzona diagnoza opierała się m.in. na inwenta-

ryzacji dotychczas stosowanych standardów świadczenia i zlecania 

usług przez instytucje pomocy i integracji społecznej udzielane: oso-

bom pozostającym bez pracy; osobom starszym; osobom niepełno-

sprawnym; rodzinom oraz dzieciom (ze szczególnym uwzględnieniem 

rodzin z problemem przemocy); rodzinom zastępczym i ich wycho-

wankom, jak również wychowankom całodobowych placówek opie-

kuńczo-wychowawczych (Szarfenberg, 2011, s. 8). Omawiane bada-

nia standardów świadczenia i zlecania usług przez instytucje pomocy  

i integracji społecznej na rzecz osób starszych pokazały, iż na szcze-

blu lokalnym w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej 

stopień standaryzacji pracy socjalnej z osobami starszymi jest bardzo 

niski oraz brakuje stanowiska pracownika socjalnego specjalizującego 

się w pracy z seniorami, dominuje natomiast pomoc w postaci usług 

opiekuńczych i świadczeń pieniężnych. Co więcej, poziom standary-

zacji tych usług realizowanych w miejscu zamieszkania seniorów 

oceniony został jako bardzo niski, zaś praktyka ich realizacji okazała 

się być generalnie słabo nadzorowana i kontrolowana. Wskazano 

również brak standaryzacji usług oferowanych w dziennych domach 

pomocy społecznej (Krzyszkowski, 2011, s. 188-189). 

Wnioski i rekomendacje wykraczające poza horyzont omawianego 

projektu odnosiły się do takich kwestii, jak:  

-  edukacja całego społeczeństwa (w tym również władz lokal-

nych) w zakresie problemów społecznych, polityki społecznej  

i pomocy społecznej na rzecz seniorów w środowisku;  

-  uwzględnienie grupy osób starszych w planowaniu strategicz-

nym (każda strategia rozwiązywania problemów społecznych 

powinna zawierać odrębną część poświęconą problemom ludzi 

starych); 
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-  utworzenie zespołów interdyscyplinarnych, koordynujących 

działania lokalnych podmiotów w zakresie pomocy na rzecz  

ludzi starych; 

-  opracowanie i wdrażanie lokalnych programów aktywizujących 

osoby starsze na różnych płaszczyznach życia społecznego; 

-  rozwój kształcenia przyszłych i dokształcania obecnych pra-

cowników pomocy i integracji społecznej do pracy z seniorami; 

-  rozwój orientacji na przyszłość wśród dorosłych Polaków i pro-

pagowanie zwiększonej odpowiedzialności za siebie w pode-

szłym wieku; 

-  edukacja zdrowotna i emerytalna oraz aktywizacja zawodowa 

osób w wieku poprodukcyjnym jako przygotowanie do starości; 

-  budowanie więzi międzypokoleniowej oraz walka z dyskrymi-

nacją na tle wieku (tzw. ageism); 

-  rozwój grup samopomocowych oraz organizacji pozarządo-

wych wspierających osoby starsze, w tym organizacji osób star-

szych, które będą systematycznie i kompetentnie rozpoznawać  

i zaspokajać potrzeby seniorów, dostosowując do nich zakres 

proponowanych usług; 

-  zachęcanie pracodawców do rozwijania nietypowych form  

zatrudnienia, dających większą możliwość aktywizacji zawo-

dowej emerytów;  

-  stosowanie elastycznych form zatrudnienia i ruchomego czasu 

pracy dla emerytów, pozwalającego na łączenie aktywności 

społecznej z aktywnością zawodową (Krzyszkowski, 2011,  

s. 189-191). 

 

Działania na rzecz osób starszych w świetle wybranych dokumen-

tów rządowych 

 

Odpowiedzią na postępujące starzenie się społeczeństw we 

wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej, było usta-

nowienie Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidar-

ności Międzypokoleniowej 2012 (European Year for Active Ageing 

and Solidarity between Generations 2012). Głównym zamierzeniem 

stała się modyfikacja sposobu postrzegania nieuchronnych zmian 

demograficznych. W Polsce na szczeblu krajowym organizowano 
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publiczne debaty, spotkania, seminaria oraz konferencje, które popula-

ryzowały udział osób starszych w życiu społecznym i wolontariacie. 

Ponadto, rozpowszechniano dobre praktyki w obszarze polityki  

zatrudnienia, ochrony zdrowia, budowy społeczeństwa obywatelskie-

go, transportu oraz wsparcia socjalnego (Europejski Rok Aktywności 

Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej 2012 w Polsce. 

Raport ewaluacyjny, s. 5).  

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej opracowało również 

„Krajowy plan działania na rzecz Europejskiego Roku Aktywności 

Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej 2012 w Polsce” 

(KPD), obejmujący wymiar centralny, regionalny i lokalny, a także 

uwzględniający nowe inicjatywy dot. aktywności osób starszych oraz 

promocji działań na rzecz integracji międzypokoleniowej (zob. Decy-

zja Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 940/2011/UE z dnia 14 wrze-

śnia 2011 roku w sprawie Europejskiego Roku Aktywności Osób 

Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej 2012; Krajowy plan 

działania na rzecz Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych  

i Solidarności Międzypokoleniowej 2012 w Polsce, s.4-30). W KPD 

wpisała się reforma emerytalna, która weszła w życie 1 stycznia 2013 

roku. Jej głównym elementem jest stopniowe podnoszenie wieku 

emerytalnego do 67 roku życia oraz zrównanie wieku emerytalnego 

dla kobiet i mężczyzn. Uwzględniona została także możliwość wypła-

ty tzw. emerytury częściowej dla kobiet w wieku co najmniej 62 lat,  

z minimum 35-letnim stażem ubezpieczeniowym oraz dla mężczyzn 

w wieku co najmniej 65 lat, przy minimalnym stażu ubezpieczenio-

wym wynoszącym 40 lat (Ustawa z dnia 11 maja 2012 roku o zmianie 

ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 

oraz niektórych innych ustaw; Europejski Rok Aktywności…,  

s. 6, 10).  

Powstał także „Rządowy program na rzecz aktywności społecz-

nej osób starszych na lata 2012-2013” (ASOS), którego celem była 

poprawa jakości i poziomu życia osób starszych dla godnego starzenia 

się poprzez aktywność społeczną (Załącznik do Uchwały Nr 137 Rady 

Ministrów z dnia 24 sierpnia 2012 roku w sprawie ustanowienia Rządowego 

Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-

2013, s. 19). ASOS to pierwszy tak kompleksowy program dedykowa-

ny osobom starszym. Koncentrował się na inicjatywach zmierzających 

do: zwiększenia różnorodności i poprawy jakości oferty edukacyjnej 
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dla seniorów oraz promowania tzw. wolontariatu kompetencji; two-

rzenia warunków dla integracji wewnątrz i międzypokoleniowej osób 

starszych przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury społecznej; 

rozwoju zróżnicowanych form aktywności społecznej, w tym upo-

wszechnianie wolontariatu, partycypacji w procesach decyzyjnych 

oraz udział seniorów w kształtowaniu polityki publicznej; zwiększenia 

dostępności i podniesienia jakości usług społecznych dla osób star-

szych w szczególności poprzez tworzenie lokalnych sieci wsparcia 

opartych na działaniach wolontariuszy w celu tworzenia środowiska 

samopomocy (Załącznik do Uchwały Nr 137 Rady Ministrów…, s.19-

20; Europejski Rok Aktywności…, s. 8).  

W Programie ASOS przewidziano dwa komponenty: długoo-

kresowy (systemowy) oraz krótkookresowy (konkursowy) na prze-

strzeni 2012 i 2013 roku. Komponent konkursowy realizowano  

w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 

na lata 2009-2013, do którego wprowadzone zostały kryteria strate-

giczne premiujące w 2012 roku projekty wspierające aktywność osób 

starszych oraz solidarność międzypokoleniową. Komponent systemo-

wy dotyczył wypracowania założeń długofalowej polityki senioralnej, 

realizowanej w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw 

zabezpieczenia społecznego, we współpracy z innymi resortami,  

organizacjami obywatelskimi oraz środowiskami naukowymi i eks-

perckimi – w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej utworzono 

Departament Polityki Senioralnej (Załącznik do Uchwały Nr 137 Rady 

Ministrów…, s. 24-25). Co istotne, „Rządowy program na rzecz  

aktywności społecznej osób starszych na lata 2012-2013” wskazuje  

w sposób jednoznaczny, iż o powstaniu racjonalnej i komplementarnej 

koncepcji długofalowej polityki publicznej w zakresie działań na 

rzecz osób starszych można będzie mówić jedynie wówczas, gdy 

proces ten realizowany będzie w formule partycypacyjnej, z udziałem 

zarówno decydentów, jak i wszystkich interesariuszy (Załącznik do 

Uchwały Nr 137 Rady Ministrów…, s. 3). 

Promocja inicjatyw mających na celu podtrzymanie aktywności 

osób starszych i zapewnienie ich udziału w życiu społecznym oraz 

działania ukierunkowane na osoby o ograniczonej samodzielności 

kontynuowana jest na mocy Uchwały Nr 237 Rady Ministrów z dnia 

24 grudnia 2013 roku w sprawie ustanowienia „Rządowego Programu 

na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020”. 
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Niezależnie od działań związanych z Europejskim Rokiem  

Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej, 

kwestia osób starszych ujęta została np. w „Narodowym planie rozwo-

ju 2007-2013” (NPR), przygotowanym w celu zaktywizowania i lep-

szego wykorzystania posiadanych zasobów rozwoju, w szczególności 

kapitału ludzkiego i społecznego, uruchomienie których ma zapewnić 

Polsce wyraźny awans cywilizacyjny. Rudymentarne wartości sprzy-

jające realizacji zamierzeń NPR, to suwerenność jednostki, spójność  

i solidarność społeczna oraz zrównoważony rozwój. Przez spójność  

i solidarność społeczną rozumiano równe szanse wszystkich społecz-

ności i grup społecznych, silną lokalną i regionalną tożsamość kultu-

rową oraz usunięcie wszelkiej dyskryminacji jak również integrację 

wykluczonych. Wśród celów strategicznych NPR znalazły się:  

1) utrzymanie gospodarki na ścieżce wysokiego wzrostu; 2) wzmoc-

nienie konkurencyjności regionów i przedsiębiorstw oraz zwiększenie 

zatrudnienia; 3) podniesienie poziomu spójności społecznej, gospo-

darczej i przestrzennej. Wśród dziesięciu priorytetów strategicznych 

uwzględniono także „Aktywizację i mobilność”, odnoszące się wprost 

do problematyki dotykającej osób starszych. Wspomniany priorytet 

przyjął kierunek działań polegający na poprawie warunków bezpiecz-

nego życia i pracy – a był realizowany poprzez opiekę nad osobami  

w podeszłym wieku, umożliwiającą przeżycie większej liczby lat  

w pełnym zdrowiu w celu zwiększenia aktywności i mobilności 

(m.in.: rozwój właściwej infrastruktury, poprawianie wydajności  

i jakości działań na rzecz zdrowia oraz wspieranie działań organizacji 

pozarządowych zajmujących się opieką zdrowotną nad osobami  

w podeszłym wieku) (Wstępny projekt Narodowego Planu Rozwoju 

2007-2013, s. 25-26; 54). 

„Narodowy plan rozwoju 2007-2013” został zastąpiony „Stra-

tegią rozwoju kraju 2007-2015” (Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 roku o 

zasadach prowadzenia polityki rozwoju), jednak dokumentem towa-

rzyszącym realizacji obu wizji planistycznych była „Strategia polityki 

społecznej na lata 2007-2013”, która powstała celem zbudowania 

zintegrowanego systemu polityki państwa prowadzącej do ułatwienia 

wszystkim obywatelom równego dostępu do praw społecznych,  

poprawy warunków powstawania i funkcjonowania rodzin oraz 

wsparcia grup i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym przy 

zapewnieniu demokratycznego współuczestnictwa obywateli (Strate-
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gia polityki społecznej na lata 2007-2013, s. 21). Priorytet nr 4 odnosił 

się do tworzenia warunków sprzyjających integracji w starzejącym się 

społeczeństwie. Priorytety szczegółowe dotyczyły natomiast następu-

jących kwestii: 1) rozwijania systemu opieki pielęgnacyjnej, celem 

zbudowania środowiskowego modelu integracji ludzi starszych i wy-

magających pomocy; 2) wprowadzenia specjalizacji stacjonarnej 

opieki, celem budowy systemu specjalistycznego wsparcia dla osób 

wymagających szczególnej opieki; 3) aktywizacji i integracja lokalnej 

osób w wieku poprodukcyjnym, wykorzystania potencjału osób star-

szych w środowisku lokalnym; 4) zapewnienia odpowiednich świad-

czeń emerytalnych na starość; 5) prowadzenia spójnej polityki wobec 

starości i na rzecz osób starszych (Strategia polityki społecznej na lata 

2007-2013, s. 34-36).  

W nadchodzącym czasie kierunki działań w ramach szeroko ro-

zumianej aktywizacji społecznej i zawodowej oraz zabezpieczenie 

społeczne populacji seniorów i osób znajdujących się na przedpolu 

starości, wyznaczane będą poprzez dokument pt. „Założenia długofa-

lowej polityki senioralnej w Polsce na lata 2014-2020” (ZDPS). Jest 

to wykonanie zobowiązania przyjętego w „Rządowym programie na 

rzecz aktywności społecznej osób starszych na lata 2012-2013”. Na 

kartach ZDPS polityka senioralna rozumiana jest jako ogół działań na 

przestrzeni całego życia człowieka, które prowadzą do zapewnienia 

warunków dla wydłużenia aktywności zawodowej, jak i społecznej 

oraz dla samodzielnego, zdrowego, bezpiecznego i niezależnego życia 

osób starszych (Załącznik do Uchwały Nr 238 Rady Ministrów z dnia 

24 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia Założeń długofalowej poli-

tyki senioralnej w Polsce na lata 2014-2020, s. 3). Pomimo, iż ZDPS 

ma charakter ramowy, to wskazuje jednocześnie zestaw koniecznych 

działań w obszarze polityki senioralnej w Polsce, kierowanych do: 

społeczeństwa, władz publicznych wszystkich szczebli, sektora pry-

watnego oraz pozarządowego. Wynika to z faktu, iż tylko ścisła wza-

jemna współpraca tych podmiotów jest gwarantem skuteczności 

realizacji głównego celu polityki senioralnej, czyli poprawy sytuacji 

osób starszych dla godnego starzenia się w dobrym zdrowiu. Tak więc 

kompetencje i potencjał zasobów ludzkich sektora publicznego, pry-

watnego i pozarządowego oraz zagospodarowanie aktywów wynika-

jących z wydłużania życia daje szansę zmierzenia się ze zjawiskami  
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i problemami społecznymi, które dotyczą starzejącego się społeczeń-

stwa (Załącznik do Uchwały Nr 238 Rady Ministrów…, s. 3).  

Wyzwania dla polityki senioralnej, to przede wszystkim zwięk-

szający się udział seniorów w populacji i przygotowanie na wiele 

społecznych i ekonomicznych konsekwencji tego zjawiska. Ponadto, 

pojawia się także potrzeba wydłużenia okresu aktywności zawodowej, 

wykorzystania potencjału osób starszych w obszarze aktywności spo-

łecznej i obywatelskiej, jak również zapotrzebowanie na rozwiązania 

pozwalające pogodzić życie zawodowe osób pracujących w wieku 

50+ z życiem rodzinnym (Załącznik do Uchwały Nr 238 Rady Mini-

strów…, s. 4). Odpowiednio opracowana i wdrażana polityka senio-

ralna stanowi istotny element modelu polityki społecznej zwłaszcza, 

jeżeli została zaprojektowana horyzontalnie, czyli jest spójna z polity-

ką państwa w obszarze zabezpieczenia społecznego, rynku pracy, 

ochrony zdrowia, edukacji, infrastruktury, mieszkalnictwa, bezpie-

czeństwa i innych (Załącznik do Uchwały Nr 238 Rady Ministrów…, 

s. 3). Bezsprzeczny atut ZDPS, to uwzględnienie zagadnienia tzw. 

srebrnej gospodarki, które jest niewątpliwym przejawem transformacji 

w podejściu do globalnego procesu starzenia się populacji. Warto 

podkreślić, iż nie tylko „Założenia długofalowej polityki senioralnej w 

Polsce na lata 2014-2020” odnoszą się do zagadnienia silver economy, 

rekomendując konieczność tworzenie warunków sprzyjających rozwo-

jowi srebrnej gospodarki. Idea ta została uwzględniona m.in. na  

kartach „Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020”, „Strategii 

Rozwoju Kraju 2020”, w „Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju. 

Polska 2030. Trzecia Fala Nowoczesności”, czy też w Programie 

„Solidarność pokoleń. Działania dla zwiększenia aktywności zawo-

dowej osób w wieku 50+” (zob. Załącznik do Uchwały Nr 104 Rady 

Ministrów z dnia 18 czerwca 2013 roku w sprawie przyjęcia Strategii 

Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020; Załącznik do Uchwały Nr 157 

Rady Ministrów z dnia 25 września 2012 roku w sprawie przyjęcia 

Strategii Rozwoju Kraju 2020; Załącznik do Uchwały Nr 16 Rady 

Ministrów z dnia 5 lutego 2013 roku w sprawie przyjęcia Długookre-

sowej Strategii Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia Fala Nowocze-

sności; Załącznik do Uchwały Nr 239 Rady Ministrów z dnia 24 

grudnia 2013 roku w sprawie ustanowienia „Programu Solidarność 

Pokoleń. Działania dla zwiększenia aktywności zawodowej osób  

w wieku 50+”).  



202 

 

W ramach opracowania ZDPS, jako główny cel polityki senio-

ralnej w obszarze silver economy ustalono wspieranie rozwoju efek-

tywnych rozwiązań dostosowanych do potrzeb i oczekiwań osób 

starszych, natomiast wśród kierunków interwencji znalazły się:  

1) rozwój alternatywnych form opieki dla osób starszych; 2) promocja 

pracy – zawodu w sektorze opiekuńczym; 3) promocja działalności 

gospodarczej w sektorze opieki nad osobami starszymi (w tym rozwój 

podmiotów ekonomii społecznej); 4) podnoszenie kwalifikacji opie-

kunów (w tym opiekunów nieformalnych); 5) promocja rozwoju ofer-

ty usług, sprzętu i oprogramowania dostosowanego do możliwości  

i potrzeb osób starszych (Załącznik do Uchwały Nr 238 Rady Mini-

strów…, s. 42). 

 

Silver economy jako innowacja w myśleniu o populacji osób  

starszych 

 

Srebrna gospodarka, to refleksja krystalizująca się na tle głów-

nych nurtów strategicznego myślenia o kwestiach związanych z pro-

cesem starzenia się społeczeństwa. Można rozpatrywać ją w dwóch 

ujęciach: neutralnym (deskryptywnym), które ujmuje gospodarkę jako 

ewoluującą w stronę potrzeb populacji seniorów, ale nie uwzględnia-

jącym żadnego specjalnego, interwencyjnego, ukierunkowania. To 

produkowanie dóbr i usług zorientowanych na zaspakajanie potrzeb 

osób starszych, jako konsumentów. Silver economy utożsamiana jest 

tutaj ze srebrnym rynkiem (silver market) oraz srebrnymi przemysła-

mi (silver industries). Drugi sposób rozumienia srebrnej gospodarki 

akcentuje możliwość wykorzystania procesu starzenia się, jako źródła 

postępu i wzrostu gospodarczego. Potrzeby i popyt starszej populacji 

oraz cechy tej zbiorowości, stanowiące kapitał dla większej aktywiza-

cji i samodzielności – to sposób na poprawę jakości życia nie tylko 

seniorów, ale i całego społeczeństwa. Uwzględniona zostaje tutaj nie 

tylko docelowa grupa osób starszych, lecz również struktury mające 

do czynienia z populacją starą i osoby funkcjonujące u progu starości. 

Współczesny senior jest osobą wykształconą, bardziej mobilną i ma 

dostęp do informacji, co można przełożyć na większą aktywność  

w obszarze pracy, produkcji oraz konsumpcji. Silver economy obej-

muje więc działania zmierzające do aktywnego – indywidualnego oraz 

społecznego – przygotowania do starości. Powszechność tych tenden-
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cji zapewnić mają inwestycje w: przyjazne warunki pracy (rozwiąza-

nia typu „równowaga praca-życie”), infrastrukturę transportową, 

mieszkaniową i lokalną dostosowaną do możliwości i potrzeb osób 

starszych. Tak więc „demografia apokaliptyczna” przekuwana jest na 

szansę dla rozwoju gospodarczego i społecznego (Golinowska, 2011, 

s. 75; Golinowska, 2012, s. 135; Szukalski, 2012, s. 6-8; Fabiś, Mu-

szuński, Tomczyk, Zrałek, 2014).  

„Silver economy została zainicjowana w 2005 r. w Niemczech 

(Nadrenia Północna-Westfalia), jako wspólna inicjatywa europejskich 

regionów. Głównym przekazem programu jest traktowanie starzenia 

się społeczeństwa nie jako zagrożenia, lecz jako wyzwania i szansy 

dla osiągnięcia wzrostu gospodarczego i poprawy konkurencyjności 

Europy. Natomiast celem nadrzędnym jest poprawa jakości życia osób 

starszych, stymulowanie działalności gospodarczej na rzecz wzrostu, 

tworzenie miejsc pracy i spójności, wsparcie i integracja różnych 

regionów Unii Europejskiej. Takie podejście zwłaszcza w kontekście 

długofalowym przyczynia się do podnoszenia świadomości w społe-

czeństwie, wymiany doświadczeń i efektywniejszej komunikacji  

w tym obszarze. W realizację srebrnej gospodarki zostali włączeni nie 

tylko seniorzy, ale także przedsiębiorcy i partnerzy gospodarczy, ad-

ministracja, politycy, lokalne podmioty i sektor NGO” (Załącznik do 

Uchwały Nr 238 Rady Ministrów…, s. 41). 

Wśród kluczowych obszarów rozwoju srebrnej gospodarki wy-

mienić można: 1) zapewnienie jak najdłuższej aktywności zawodo-

wej; 2) zapewnienie jak najdłuższej samodzielności; 3) zago-

spodarowanie czasu osób starszych; 4) dbałość o zdrowie oraz image; 

5) zapewnienie integracji społecznej; 6) dostarczanie usług finanso-

wych „wrażliwych na wiek”. Jak widać, w ramach silver economy 

podejmowane są działania zmierzające do zabezpieczenia i rozwoju 

rozmaitych sfer życia seniorów. Od aktualizowania kwalifikacji za-

wodowych, umiejętności i wiedzy umożliwiających osobom starszym 

oraz tym znajdującym się na przedpolu starości kontynuację pracy 

zawodowej czy też dalszy rozwój kariery, poprzez konieczność roz-

woju wiedzy pracodawców w zakresie dostosowania organizacji pracy 

i warunków jej wykonywania do starzejących się zasobów pracy czy 

umiejętność wykorzystywania protez cywilizacyjnych, do całościo-

wego segmentu usług edukacyjnych i rozrywkowych (edutainment), 

pakietów prozdrowotnych i budowania poczucia wspólnotowości  
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i międzypokoleniowej transmisji treści kulturowych (Szukalski,  

2012, s. 8).  

Wsparcie rozwoju srebrnej gospodarki poprzez wydłużenie 

okresu samodzielnego życia osób starszych, może obejmować m.in.: 

-  wsparcie samodzielnego mieszkania i funkcjonowania (pomoc 

w sprzątaniu, zakupach, opiece) – zaangażowanie władz  

publicznych w rozwój odpowiednich usług wsparcia (prywat-

nych i publicznych) i zwiększenie ich dostępności (rozwiązania  

finansowe dla osób starszych); 

-  szkolenia z zakresu użytkowania sprzętu gospodarstwa domo-

wego wysokiej technologii (wspieranie i zachęcanie społeczeń-

stwa obywatelskiego do rozwoju stosownych programów, 

inicjatyw) (Tomczyk, 2014); 

-  organizację transportu przyjaznego dla osób starszych (dostęp-

ność do środków komunikacji, niskie koszty przejazdów); 

-  rozwiązania typu „inteligentne domy” (mieszkania i domy wy-

posażone w sprzęt elektroniczny, umożliwiające większą nieza-

leżność i przyczyniające się do wydłużenia samodzielnego 

życia) (Przemiany demograficzne i starzenie się społeczeństwa: 

konsekwencje dla lokalnych rynków pracy w Polsce,  

s. 139-140). 

Konsekwencje starzenia się populacji widoczne są we wszyst-

kich obszarach społecznych i gospodarczych, nie wyłączając polityki 

mieszkaniowej oraz projektowania środowiska mieszkaniowego.  

Obniżenie sprawności fizycznej, przewlekłe choroby czy niepełno-

sprawność często związane są z wydłużającym się czasem spędzanym 

przez seniorów w miejscu zamieszkania. Przedmiotem wzmożonego 

zainteresowania stają się więc w tym kontekście kwestie związane  

z projektowanie szeroko rozumianej przestrzeni życia codziennego, 

zapewniającej jak najlepszą jakość życia osobom w podeszłym wieku 

(Bartoszek, Niezabitowska, Kucharczyk-Brus, Niezabitowski, 2011,  

s. 36-37). Z koncepcją srebrnej gospodarki koresponduje więc inno-

wacyjna idea projektowania uniwersalnego (universal design) (zob. 

np. Klimczuk, 2012, s. 41). Jest ono strategicznym podejściem do 

planowania i projektowania nie tylko produktów i usług, ale także 

szeroko rozumianego otoczenia tak, aby były one dostępne dla 

wszystkich ludzi, w największym możliwym stopniu, bez potrzeby 

adaptacji bądź wyspecjalizowanego projektowania. Universal design 
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jest szeroko rozpowszechnione w Norwegii, a samo pojęcie stosuje się 

zarówno w oficjalnych dokumentach, jak i w podstawach statutowych 

oraz obowiązujących normach technicznych. Często likwidacja barier 

architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w przypad-

ku osób niepełnosprawnych wymaga zastosowania specjalistycznych 

rozwiązań, natomiast zasada uniwersalnego projektowania przewidu-

je, iż podstawowe działania i rozwiązania będą z założenia odpowia-

dały potrzebom wszystkich użytkowników. Zatem produkty i usługi 

mają być dostosowane do użytkowników w każdym wieku, z różnymi 

umiejętnościami, dyspozycjami oraz stopniem sprawności. Strategia 

uniwersalnego projektowania propaguje zrównoważony rozwój, 

głównie w jego wymiarze społecznym, wymagając jednocześnie in-

terdyscyplinarności w działaniach związanych z jej planowaniem, 

wprowadzaniem i kontrolą (Raport tematyczny: projektowanie uni-

wersalne. Objaśnienie koncepcji, s. 4, 7, 9, 11, 13, 15). 

Na gruncie nauk społecznych wzrost udziału osób starszych  

w populacji postrzegany jest nade wszystko w kategoriach zagrożenia, 

ze względu na starzenie się zasobów pracy, konieczność zwiększo-

nych wydatków publicznych na świadczenia medyczne, zabezpiecze-

nie społeczne oraz opiekę i pielęgnację. Coraz częściej zauważa się 

powiązania, jakie występują pomiędzy silver economy a green eco-

nomy oraz white economy. Pierwsza odnosi się do działań zmierzają-

cych ku zapewnieniu długookresowego bezpieczeństwa ekolo-

gicznego oraz podkreśla znaczenie przypisywane rekreacji,  

wypoczynkowi i turystyce, w które – niejako naturalnie – wpisany jest 

imperatyw aktywności. Druga natomiast, to rynek szeroko rozumia-

nych usług medycznych i zabezpieczenia okołomedycznego, jak rów-

nież koncentracja na zdrowiu, definiowanym w kategoriach  

fizycznego i psychicznego dobrostanu – ujmuje zatem jego obiektyw-

ny i subiektywny wymiar (Szukalski, 2012, s. 6-8). 

Jednym ze znaczących elementów srebrnej gospodarki są tzw. 

białe miejsca pracy – czyli innymi słowy sektor usług opiekuńczych  

i zdrowotnych, których odbiorcami są seniorzy. W Polsce znaczącą 

część opieki na rzecz osób starszych świadczą opiekunowie niefor-

malni – najczęściej kobiety w przedziale wiekowym 50-69 rok życia, 

z czego 37% to córki, a w 20% żony osób zależnych. Blisko 30% 

opiekunów łączy troskę o bliskich z regularną pracą zawodową. 

Wśród osób sprawujących opiekę nad niesamodzielnymi starszymi 
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członkami rodziny znajdują się także bezrobotni, przy czym część  

z nich zmuszona została do rezygnacji z pracy zawodowej właśnie ze 

względu na konieczność sprawowania opieki nad seniorem. Wynika 

to z faktu, iż obecnie w Polsce nie funkcjonują rozwiązania umożli-

wiające pogodzenie opieki nad osobą niesamodzielną z pracą zawo-

dową. Dla opiekuna, poza utraconym dochodem, nieuniknione są 

także niższe świadczenie emerytalne, co najczęściej łączy się z ryzy-

kiem ubóstwa i niemożnością zaspokojenia własnych potrzeb opie-

kuńczych w przyszłości. Inkluzja tych osób do rynku pracy stanowi 

szansę na zapobieganie ubóstwu, zmniejszenie bezrobocia oraz przy-

szłego obciążenia systemu zabezpieczenia społecznego (Załącznik do 

Uchwały Nr 238 Rady Ministrów…, s. 41-42).  

 

Refleksje zamykające 

 

AGE Platform Europe we współpracy z Komitetem Regionów  

i Komisją Europejską podkreślają, iż aktywność osób starszych i soli-

darność międzypokoleniowa, to kluczowe elementy unijnej strategii 

na rzecz rozwoju i zatrudnienia. Bardzo ważne jest doprowadzenie do 

zrównoważonego rozwoju, sprzyjającego integracji społecznej, po-

nieważ zmiany demograficzne są przyczyną przeobrażeń społe-

czeństw w Europie. Sposobem na złagodzenie skutków przemian 

demograficznych, jest właśnie dobry stan ich zdrowia oraz aktywność 

osób starszych – stanowiąca centralny element europejskiej agendy 

politycznej. Przy czym, dla czerpania korzyści płynących z aktywno-

ści osób starszych, kluczowe są podmioty lokalne i regionalne (Jak 

promować aktywność osób starszych w Europie. Wsparcie UE dla 

podmiotów lokalnych i regionalnych, s. 5-9). 

Nie tylko Polska, ale wszystkie kraje, które stają wobec ko-

nieczności zmierzenia się ze starzejącą populacją, muszą zorientować 

działania na rozwijanie kapitału ludzkiego poprzez wydobywanie 

potencjału swoich obywateli w taki sposób, aby każda jednostka mo-

gła w pełni uczestniczyć w życiu społecznym, politycznym i ekono-

micznym na wszystkich etapach swojego życia. Biorąc pod uwagę 

obecną sytuację demograficzną, szczególnej uwagi wymaga system 

usług, wsparcia i opieki – skierowany do osób starszych – który nie-

stety nie pozwala obecnie na maksymalne wydłużenie samodzielności 

i aktywności seniorów na płaszczyźnie społecznej i zawodowej. Stra-
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tegiczne podejście konieczne jest także w kwestii rozproszonej orga-

nizacji opieki nad osobami niesamodzielnymi oraz braku właściwej 

koordynacji między systemem opieki zdrowotnej a pomocą społeczną. 

Nie funkcjonuje również jednolity system kwalifikacji do opieki dłu-

goterminowej oraz zauważalny jest brak jednolitych standardów  

i właściwego dostępu do tych usług. Wyzwanie stanowi też słabo 

rozwinięty rynek opieki długoterminowej (niewystarczająca ilość 

miejsc długoterminowej opieki stacjonarnej i świadczeń w ramach 

opieki dziennej, brak odpowiedniego wsparcia osób świadczących 

usługi na rzecz członków rodziny, niski udział organizacji pozarzą-

dowych w tych działaniach). Nie można pominąć również zagadnienia 

ograniczonego dostępu do świadczeń geriatrycznych (ambulatoryj-

nych i szpitalnych) oraz do świadczeń rehabilitacyjnych, deficytu 

specjalistów z dziedziny geriatrii i innych profesjonalistów sprawują-

cych opiekę nad osobami w wieku geriatrycznym (Załącznik do 

Uchwały Nr 104 Rady Ministrów…, s. 10, 31, 36). 

Niezależnie od zakładanych pozytywnych zmian w sferze 

dzietności kluczowym aspektem, który może ochronić przed zagroże-

niami demograficznymi, jest właśnie aktywizacja zawodowa ukierun-

kowana na maksymalne wykorzystanie dostępnych zasobów pracy. 

Co istotne, w grupie osób starszych występują aktualnie największe 

rezerwy zatrudnienia, wykorzystane tylko w nieznacznym stopniu,  

a jest to wynikiem oddziaływania zakorzenionych w kulturze stereo-

typów na temat osób starszych oraz braku świadomości i wiedzy 

przedsiębiorców w obszarze zarządzania kapitałem wieku pracowni-

ków. Nieumiejętność zagospodarowania potencjału wiedzy oraz do-

świadczenia, jakim dysponują osoby starsze oznacza w dalszej 

perspektywie wyższe koszty utrzymania systemu emerytalno-

rentowego. Wprowadzenie zmian prowadzących do zwiększania  

i wydłużania aktywności zawodowej wymaga zbudowania nowych 

rozwiązań wspierających osoby starsze w podejmowaniu zatrudniania 

oraz zapewniające dostęp do systemu podnoszenia kwalifikacji  

i ustawicznej edukacji. Istotne jest też dostosowanie rynku pracy do 

zmiany struktury demograficznej, w szczególności do wzrostu liczby 

osób w wieku starszym wśród aktywnych zawodowo m.in. przez ela-

styczne podejście do czasu pracy oraz dostosowanie miejsc zatrudnie-

nia do możliwości (fizycznych i mentalnych) starszych pracowników 
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(Załącznik do Uchwały Nr 104 Rady Ministrów…, s. 29-31, 38, 63-

64). Realizacja tych założeń możliwa będzie na drodze: 

-  promowania edukacji osób starszych, zarówno w wymiarze 

formalnym, jak i pozaformalnym, zwłaszcza z uwzględnieniem 

rozwoju kompetencji cyfrowych (Tomczyk, 2012, s.485-489); 

-  rozszerzenia oferty edukacyjnej adresowanej do seniorów oraz 

lepsze dopasowanie jej do potrzeb tej grupy wiekowej; 

-  kształcenia ustawicznego oraz wsparcia szkoleń osób w wieku 

50+; 

-  wspierania aktywności społecznej osób starszych, w tym rozwój 

wolontariatu; 

-  tworzenia warunków do rozwoju partycypacji społecznej osób 

starszych, w tym zaangażowania na rzecz społeczności lokal-

nych; 

-  zwiększenia dostępności oraz podniesienia jakości usług spo-

łecznych adresowanych do osób starszych poprzez wsparcie 

działań samopomocowych oraz tworzenie sieci wyszkolonych 

wolontariuszy; 

-  poprawy dostępności do ambulatoryjnych i szpitalnych świad-

czeń zdrowotnych w zakresie geriatrii; 

-  rozwoju systemu usług adresowanych do osób niesamodziel-

nych i ich rodzin, w tym rozwój opieki długoterminowej; 

-  rozwoju i upowszechniania wiedzy i rozwiązań wspomagają-

cych tworzenie zdrowych i bezpiecznych warunków pracy dla 

osób starszych; 

-  tworzenia warunków do rozwoju srebrnej gospodarki (silver 

economy) (Załącznik do Uchwały Nr 104 Rady Ministrów…,  

s. 39).  

Inicjatywy na rzecz rozwoju srebrnej gospodarki wspierane są 

np. przez Europejski Fundusz Społeczny (EFS), który stwarza możli-

wości dla uruchamiania programów i podejmowania działań ukierun-

kowanych na upowszechnianie wiedzy oraz udzielanie wsparcia 

przedsiębiorcom rozpoczynającym działalność w srebrnym sektorze 

gospodarki. Alokacja środków przewiduje także dofinansowania dla 

organizacji pozarządowych, świadczących usługi w zakresie opieki  

i pomocy dla rodzin. Działania w tych obszarach mogą być miejscem 

dla większego zaangażowania wolontariuszy, NGO i innych podmio-
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tów społeczeństwa obywatelskiego. Unia Europejska poprzez EFS 

ogromną wagę przywiązuje również do promowania aktywności za-

wodowej osób starszych, wdrażania programów mentorskich dla 

przedsiębiorstw oraz inicjatyw w zakresie finansowania dla firm reali-

zujących programy zarządzania wiekiem (Przemiany demograficzne  

i starzenie…, s. 13, 93). 

Ponieważ proces starzenia się społeczeństwa jest zjawiskiem  

o charakterze uniwersalnym, możliwe jest zatem wdrażanie podob-

nych rozwiązań dotyczących silver economy w różnych regionach 

kraju. Przy czym niewątpliwie konieczna jest wcześniejsza identyfi-

kacja endogennych czynników sprzyjających i ograniczających im-

plementację określonych strategii działania i systemowych rozwiązań 

na poszczególnych obszarach (w regionach, województwach, mia-

stach, wsiach, dzielnicach czy osiedlach). Rozwój szeroko rozumianej 

srebrnej gospodarki powinien być postrzegany w kategoriach wyzwa-

nia oraz szansy na poprawę sytuacji gospodarczej poszczególnych 

regionów (Przemiany demograficzne i starzenie…, s. 93). 
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IVANA JAHODOVÁ, LUCIA HAMPLOVÁ, JITKA NĚMCOVÁ  

PÉČE O NEMOCNÉ S ALZHEIMEROVOU CHOROBOU  

A JEJICH PEČOVATELE V ČESKÉ REPUBLICE 

 

 

 

*** 

Úvod 

  

V České republice je některou formou syndromu demence post-

iženo asi 150 tisíc lidí. Ještě vyšší počet představují pečující rodinní 

příslušníci, kteří jsou s problémem demence denně konfrontováni. 

Naše populace bude nadále rychle stárnout. Rodinná neformální péče 

je nejčastěji vyhledávanou formou péče, která je také finančně 

nejméně náročná. Končí tehdy, když rodina úkoly, které si na sebe 

vzala, nezvládá. Aby ji neprofesionálové zvládali co nejdéle, je třeba 

zajistit jim dostatek informací, podpory a také respekt a společenské 

ocenění. Zdravotní péče je poskytována formou ambulantní nebo 

lůžkové péče nebo péče následné v odborných ústavech či léčebnách. 

Nejčastěji jsou nemocní s Alzheimerovou chorobou hospitalizováni  

v léčebnách dlouhodobě nemocných nebo na psychiatrických od-

děleních. Terénní služby poskytují agentury domácí péče. Ve sféře 

sociální jsou nemocní nejčastěji umisťováni do pobytových sociálních 

zařízení se zvláštním režimem, jejichž celková kapacita je nedo-

stačující. Ze zkušeností víme, že také počet a skladba ošetřujícího  

a pečujícího personálu je nevyhovující. Dále mají nemocní možnost 

využívat terénní pečovatelské služby, denní stacionáře a poradenské 

služby (Hamplová, 2012), (Jirák, 2013). 

 

Evropská strategie stárnutí 

 

Členské státy Světové zdravotnické organizace se na svém 51. 

světovém zdravotnickém shromáždění v květnu 1998 usnesly na de-

klaraci, která formulovala základní politické principy péče o zdraví  

v jeho nejširších společenských souvislostech. Česká republika (ČR) 

patřila také k jejím signatářům. Vláda schválila národní rozpracování 

tohoto dlouhodobého programu zlepšování zdravotního stavu obyva-
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telstva ČR – Zdraví pro všechny v 21. století „ZDRAVÍ 21“. Pátým 

cílem tohoto programu je Zdravé stárnutí: Do roku 2020 by měli mít 

lidé nad 65 let možnost plně využít svůj zdravotní potenciál a aktivně 

se podílet na životě společnosti. Národní program vychází z demogra-

fických prognóz, které předpokládají, že populace ČR bude patřit  

k nejstarším populacím na světě. Alzheimerova nemoc patří k hlavním 

zdravotním rizikům ve stáří zejména z hlediska funkčního. 

V listopadu 2010 se v Paříži uskutečnilo expertní jednání, které 

bylo spojeno s projektem Zdravotnického výboru a Pracovní skupiny 

pro sociální politiku dlouhodobé péče a jejího financování OECD
25

. 

Ta definuje dlouhodobou péči (LTC,
 
long term care) jako péči o oso-

by, kterou vymezuje jako ucelené spektrum služeb určených lidem 

závislým na pomoci v některých ze základních sebeobslužných ak-

tivit. Významným bodem programu byla diskuze o neformální péči  

a enormní zátěži psychické, fyzické i sociální, kterou představuje pro 

ty, kteří o své blízké pečují. Zdravotní a sociální systémy budou vy-

žadovat v budoucnu vytvoření nových profesí v LTC dle specifických 

problémů stárnoucí populace. Dle odborníků v této oblasti bude do 

roku 2020 chybět asi 1 milion zdravotnických pracovníků, asi 15% 

zdravotní péče nebude zcela pokryto. Jde o závažné konstatování a je 

nezbytné plánovat lidské zdroje v této oblasti. Je třeba také upravit 

kompetence a znalosti současné pracovní síly. Vysoce žádoucí je 

zvýšení atraktivnosti zdravotnických povolání, zlepšení pracovních 

podmínek a řešení migrace. Nové dovednosti pro nová pracovní místa 

jsou součástí strategie „Europa 2020
26

“ (Válková, 2011). 

 

 

 

 
                                                           
25 OECD Organization for Economic Cooperation Development – me-

zinárodní organizace založená v roce 1961 jako nástupnická organizace OE-

EC (Organization for Europen Economic Cooperation); založená v roce 1948 

jako stálý orgán, který zajišťoval realizaci programu evropské obnovy 

(Marshallův plán) s cílem liberalizovat vzájemný obchod a podpořit růst 

ekonomik západní Evropy. 
26

 Evropa 2020 je desetiletá strategie EU, jejímž cílem je dosáhnout nového 

růstu. Nejedná se však pouze o překonání současné krize, která postihuje řadu 

evropských ekonomik. 
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Asociace Alzheimer’s Disease International (ADI)
27

 v roce 

2012 vydává Světovou zprávu o Alzheimerově chorobě 2012 (World 

Alzheimer´s Report 2012), v níž upozorňuje, že pro lidi s demencí  

a jejich pečující jsou největšími bariérami stigma a sociální vyloučení. 

Ve většině zemí má demence negativní konotace, které se týkají jak 

nemocných, tak těch, kteří o ně pečují. Lidé s demencí jsou vy-

čleňováni z každodenního života. Světová zpráva o Alzheimerově 

chorobě 2013 (World Alzheimer´s Report 2013) upozorňuje na nedo-

statek pečovatelů a na nedostatek podpory rodinných příslušníků. 

Demence se tak rychle stává celosvětovým zdravotním problémem. 

Lidé s demencí potřebují zvláštní péči, potřebují více osobní péče, 

více hodin péče a více dohledu. To vše je spojeno s větší pečovatel-

skou zátěží a vyššími náklady.  
 

ADI proto vyzývá všechny vlády, aby se demence stala priori-

tou, aby byly vytvořeny národní plány boje s demencí,  

aby tak bylo zajištěno, že národní systémy zdravotní a sociální péče 

jsou dostatečně strukturované a mají dostatek financí k tomu, aby 

mohly poskytovat vysoce kvalitní dlouhodobou péči pro lidi v celém 

průběhu demence. Je třeba ocenit ty, kteří poskytují péči o lidi s de-

mencí v první linii. Investice do výzkumu v oblasti prevence vyžadují 

desetinásobné zvýšení současné úrovně. 

Alzheimer Europe
28

 si v budoucím období vytyčila za cíl učinit 

z demence prioritu evropského veřejného zdravotnictví  

a podpořit vznik národních Plánů Alzheimer v těch evropských ze-

mích, kde ještě neexistují (to je případ ČR).  

Také papež František
29

 poukazuje na nepříznivý demografický 

vývoj v Evropě a jeho konsekvence. Konstatuje, že klesá  

                                                           
27

 ADI je mezinárodní federace alzheimerovských společností z celého světa 

v úzkém vztahu se Světovou zdravotnickou organizací. Byla založena v roce 

1984 a její výkonný výbor sídlí v Londýně. 
28

 Alzheimer Europe je nevládní organizace, která zastřešuje 36 

alzheimerovských společností z 31 zemí Evropy. Hlavní sídlo má  

v Lucembursku. 
29

 Tato kritická slova zazněla při návštěvě římské baziliky – domova Spolku 

svatého Egidia, jehož členové dobrovolně pomáhají seniorům, 

přistěhovalcům a dalším znevýhodněným, 15. 6. 2014. 
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porodnost, pro mladé lidi není dostatek pracovních míst a staří lidé 

jsou nezřídka odsouváni na vedlejší kolej. Vyzývá doslova: „Musíme 

Evropě pomoci omládnout“. 

 

Koncepce péče v české republice 

 

Usnesením vlády ČR v říjnu 2010 bylo stanoveno na základě 

doporučení Rady vlády pro seniory a stárnutí populace zpracování 

koncepce řešení problematiky Alzheimerovy choroby a obdobných 

onemocnění v České republice. Přípravou koncepce byla pověřena 

čtyři ministerstva (Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo práce  

a sociálních věcí, Ministerstvo školství, Ministerstvo spravedlnosti 

ČR). Koncepce by měla být v souladu s usnesením Evropského par-

lamentu Deklarace o prioritách v boji s Alzheimerovou chorobou  

a podobnými onemocněními s ohledem na demografickou prognózu. 

Péče o lidi s demencí se stává stále významnější prioritou v mnoha 

zemích světa. Například Francie, Anglie, Skotsko či Norsko již formu-

lovaly své národní strategie pro problematiku demencí. Tyto strategie 

zahrnují také zásadu, že je zapotřebí podporovat rodiny, neboť to jsou 

právě ony, kdo poskytují péči osobám s demencí. Dokumenty Rady 

Evropy vyzývají členské země, aby podporovaly a lépe koordinovaly 

výzkum Alzheimerovy choroby, vzdělávání pracovníků a nových 

specialistů.  

V říjnu 2012 vláda předloženou koncepci schválila. Koncepce 

by měla snížit výdaje a současně zvýšit komfort pacientů, pečujícím 

osobám by stát měl pomáhat finančně i širokou paletou sociálních 

služeb a poradenství, měla by být zvýšena informovanost veřejnosti  

o této problematice a především o nutnosti včasné diagnostiky, měl by 

být podporován výzkum a vzdělávání profesionálů. Návrh se stane 

podkladem pro vytvoření Národního plánu pro Alzheimerovu chorobu 

a další podobná onemocnění na období let 2014-2017. Český Plán 

Alzheimer však stále není. Neznamená to však, že ČR přistupuje  

k problematice Alzheimerovy choroby a dalších demencí pasivně. 

Velmi významnou roli zastává Česká alzheimerovská společnost
30

. 

                                                           
30

 Česká alzheimerovská společnost byla zaregistrována jako občanské 

sdružení v únoru 1997. Vznikla na základě setkávání a spolupráce profe-

sionálů v oboru gerontologie (lékařů, sester, sociálních pracovníků, studentů 
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V letech 2007-2013 probíhal v ČR projekt podporovaný Evrop-

skou unií s názvem FRAM. Tento projekt měl za úkol přispívat  

k naplňování cílů a strategie Evropa 2020 v uvedené oblasti. Rea-

lizátorem projektu bylo Ministerstvo zdravotnictví ČR. Jedním  

z výstupů projektu je publikace Bedekr aktivního stárnutí aneb Jak se 

orientovat v krajině aktivního stárnutí a dlouhodobé péče – průvodce 

pro občany a samosprávy. Bedekr si stanoví za cíl převedení principů 

zdravého a aktivního stárnutí, prevence a poskytování dlouhodobé 

péče do praktických doporučení směrovaných zejména obcím, neboť 

specifikem ČR je, že relativně hodně lidí žije v malých obcích do 

jednoho tisíce obyvatel. 

 
Potřeba včasné diagnostiky 

 
Alzheimerova choroba je degenerativní onemocnění mozku, je 

nejčastější příčinou syndromu demence. Demence je získaný, trvalý, 

podstatný úbytek duševních funkcí a schopností, který vede k celkové 

degradaci duševních činností postiženého, k omezení soběstačnosti  

a nakonec ke ztrátě schopnosti samostatné existence. Onemocnění je 

doprovázeno ztrátou paměti, intelektu, ztrátou schopnosti komuni-

kovat, postupnou ztrátou návyků a dovedností. Dochází k úplné závis-

losti na péči druhé osoby. Alzheimerova choroba trvá průměrně devět 

let, není léčitelná, ale průběh onemocnění lze zpomalit včasným nasa-

zením léčby.  

Diagnózu jisté Alzheimerovy choroby může určit zatím pouze 

patolog. Za života člověka jsme pouze schopni stanovit diagnózu 

pravděpodobná Alzheimerova choroba a to využitím současných kli-

nických kritérií. K tomu používáme různé škálovací metody a testy 

zpravidla podle zvyklostí jednotlivých zařízení a také další vy-

šetřovací metody: CT vyšetření mozku, MR, SPECT, PET, vyšetření 

mozkomíšního moku a EEG.  

                                                                                                                             

sociální práce a dalších), kteří se zabývali problematikou občanů postižených 

demencí. Postupně se členy ČALS stávali ti, jichž se problematika demencí 

týká nejvíce – rodinní příslušníci a pečovatelé. V současné době je Česká 

alzheimerovská společnost respektovaným členem významných me-

zinárodních organizací – Alzheimer Europe a Alzheimer's Disease Interna-

tional. 
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Pacienti s počínající demencí často při návštěvě lékaře zmobi-

lizují své schopnosti a nemoc není možné vůbec odhalit. Proto nelze 

spoléhat pouze na momentální výkon a dojem z pacienta. Správné je 

vyšetření doplnit pečlivou anamnézou i s rodinným příslušníkem 

(Holmerová, 2007b). 

Včasná a správná diagnóza Alzheimerovy choroby má zásadní 

význam pro zahájení včasné a účinné terapie a zachování uspo-

kojivého funkčního stavu. Většina pacientů však vyhledává lékaře až 

ve fázi pokročilé demence. Tuto skutečnost, je třeba zlepšit důsled-

nou edukací a informováním laické i odborné veřejnosti, neboť vel-

mi často jsou právě první příznaky, často banální, přehlíženy, 

bagatelizovány a to i ze strany zdravotníků.  

I lidem s demencí je třeba ponechat právo rozhodovat o svých 

záležitostech vždy, pokud je to možné. Od 1. 4. 2012 je v platnosti 

Zákon č. 372/2011Sb., o zdravotních službách, s institutem Dříve 

vysloveného přání. Tímto sdělením mohou nemocní vyjádřit své 

stanovisko, a to ještě v době, kdy jsou schopni je sepsat, například ke 

kardiopulmonální resuscitaci, umělé plicní ventilaci, k umělé výživě 

(nazogastrickou sondou či perkutánní endoskopickou gastrostomií). 

Neméně důležitou je problematika způsobilosti nemocných demencí 

k právním úkonům. Nově je počítáno s koncepcí podpůrného či asi-

stovaného rozhodování, která vychází ze skutečnosti, že každá osoba 

je schopna se rozhodovat, může však potřebovat větší či menší míru 

podpory (Holmerová, 2007a). V Občanském zákoníku je zakotvena 

možnost stanovení opatrovnické rady
31

. 

Alzheimer Europe zdůrazňuje důležitost včasné diagnózy 

onemocnění vedoucích k demenci, a to v dostatečně časné fázi. 

Pokročilá fáze syndromu demence je ve světě vesměs považována za 

indikace k zavedení paliativního přístupu. I v ČR je třeba urychleně 

řešit etickou a právní problematiku dystanazie (zadržené smrti)  

u pokročile dementních pacientů. Vždy je třeba pečlivě odlišovat 

pokročilá stadia nemoci od mírné demence s přiměřenou kvalitou 

života (Sláma, 2007). 

 

 

                                                           
31

 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník s účinností od 1.1.2014. 
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Stadia nemoci dle české alzheimerovské společnosti 

 

Česká alzheimerovská společnost doporučuje dělit progresi 

Alzheimerovy choroby do tří stadií dle strategie P-PA-IA 

(poradenství, pomoc, podpora – programované aktivity – 

individualizované aktivity, asistence). Toto dělení velmi dobře odráží 

specifické potřeby nemocných a zároveň poukazuje, jakým směrem 

by se měla ubírat poskytovaná neformální i profesionální péče  

v jednotlivých stadiích. 

První stadium P-PA-IA I, počínající až mírná demence 

odpovídá přibližně stupni 2 až 4 Reisbergovy škály. Nemocní jsou 

relativně nezávislí, soběstační, někteří již mohou potřebovat asistenci 

či výpomoc druhou osobou, ale zpravidla ne trvalou. V této fázi je 

třeba provést včasnou a správnou diagnostiku nemoci, což významně 

ovlivní kvalitu dalšího života nejen nemocného, ale také těch, kdo  

o něho pečují nebo budou pečovat, zpravidla jde o rodinné 

příslušníky. Se stanovením diagnózy by měly být diskutovány otázky, 

co bude dál.  

Nemocní, ale i jejich neformální neprofesionální pečovatelé 

potřebují v tomto stadiu poradit, potřebují podporu. Měli by se obrátit 

na profesionály z oblasti zdravotní i sociální péče a získat maximum 

informací, které jim leckdy velmi významně pomohou vylepšit 

budoucnost. 

Druhé stadium P-PA-IA II, středně pokročilá a rozvinutá 

demence odpovídá přibližně stupni 4 až 5 Reisbergovy škály. 

Průměrná doba trvání je 2-10 let. Většina nemocných již nežije ve 

svém domácím prostředí, ale v nějakém typu nejčastěji sociálního 

zařízení. Nemocní v tomto stadiu již nejsou soběstační, zpravidla ani  

v základních denních aktivitách a nutně potřebují asistenci (při 

oblékání, při hygieně, při stravování). Nezvládnou si již sami připravit 

jídlo. Je nezbytné, aby nemocnému byla podávána medikace 

pečovatelem. Potřebují celodenní dohled a asistenci pečovatele  

a nezbytné jsou také pravidelné kontroly lékařem. 

Nemocní jsou dezorientovaní místem, časem i osobou, často 

jsou zmatení, mají výrazně zhoršenou paměť. Jsou však schopni ko-

munikovat a dokonce se umí ještě i dobře pobavit. V tomto období je 

třeba pro ně připravovat vhodné aktivity. V podstatě vyžadují pravi-

delný denní režim s různými aktivitami a dostatek nočního spánku. 



220 

 

Programované aktivity mají značný význam též pro pečující. Musí být 

voleny vždy tak, aby podporovaly lidskou důstojnost, duševní i fy-

zické zdraví. Nejlépe je zařazovat činnosti, které jsou blízké domácím 

pracím a běžnému životu. Pro pacienty ve druhém stadiu jsou velmi 

vhodné denní stacionáře s profesionální péčí. 

Třetí stadium P-PA-IA III je stadium těžké demence a demence 

komplikované poruchami chování, odpovídá přibližně stupni 6 až  

7 Reisbergovy škály. 

Pacienti v tomto stadiu vyžadují značnou pomoc při vykonávání 

základních denních aktivit. Ztrácí schopnost mluvit a komunikovat, 

ztrácí schopnost samostatné chůze a dalších motorických dovedností. 

Stávají se plně inkontinentními. Jejich osobnost je zcela narušena, 

často mívají poruchy chování zvláště při poskytování neadekvátní 

péče. Příčiny poruch chování musí být včas rozpoznány a léčeny. 

Pacienti v tomto stadiu potřebují maximálně individualizovanou péči, 

potřebují individualizovanou asistenci podle svých momentálních 

potřeb. Nejsou schopni se již účastnit programovaných aktivit, což je 

naopak značně obtěžuje a může u nich vyvolávat stavy agitovanosti  

a další obtíže. Vyžadují ošetřovatelskou péči, která se nutně zaměřuje 

na problémy s polykáním (riziko aspirace), s hydratací a příjmem 

potravy. Pečující personál musí být schopen odhadnout míru dezorien-

tace a umět řešit nastalé komplikace stavu. Pro dlouhodobou péči je 

nezbytný dohled lékaře, který také musí být na zavolání dostupný. 

V terminálním stadiu, které trvá několik týdnů, pacienti neko-

munikují a nejsou schopni pohybu. Jsou zcela inkontinentní. Velmi 

často trpí bolestí, která může být způsobena například svalovými kon-

trakturami, špatným polohováním a různými somatickými onemoc-

něními. Pacientům v tomto stadiu by měla být poskytována paliativní 

péče. 

Péče o pacienty s Alzheimerovou nemocí je velmi náročná, 

prakticky v každém stadiu. Aby byla co nejefektivnější, vyžaduje řadu 

nezbytných předpokladů: 

-  přizpůsobení prostředí potřebám nemocných i pečujících; 

-  ošetřovatelský personál musí být dobře vycvičený v péči o tento 

typ pacientů, musí dobře chápat jejich specifické potřeby  

v různých stadiích a znát způsoby, jak je uspokojovat; 

-  počet pečujících musí vždy odpovídat počtu nemocných  

a náročnosti péče o ně; 
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-  mezi profesionálními pečovateli a rodinou musí probíhat efek-

tivní komunikace a musí být vytvořen pozitivní až přátelský 

vztah; 

-  neformálním pečovatelům, rodinným příslušníkům či přátelům, 

kteří o nemocného doma pečují, musí být poskytnuta maximální 

podpora, pochopení a pomoc (Holmerová, 2007b). 

 

Terapie 

 

I přes intenzivní výzkum dosud není k dispozici lék ani metoda, 

která by nemoc vyléčila, či alespoň zastavila její progresi. Za úspěch 

farmakologické terapie lze v současnosti pokládat stabilizaci nemoc-

ného na určitou omezenou dobu a prodloužení doby soběstačnosti 

pacienta. Léčba by měla pozitivně ovlivňovat kognitivní funkce, kva-

litu života a poruchy chování. Tohoto cíle lze lépe dosáhnout vhodnou 

kombinací léčby farmakologické a nefarmakologických intervencí. Ty 

mají zcela zásadní postavení, jsou mimo jiné i účinným prostředkem  

v redukci stresové zátěže pečujících. Pozitivně ovlivňují především 

psychiatrické komplikace onemocnění, lze je provádět ve všech sta-

diích nemoci a většinu z nich i v domácím prostředí. 

Nejčastěji využívanými přístupy jsou realitní, validační a remi-

niscenční terapie, environmentální manipulace, kognitivní trénink, 

muzikoterapie, taneční terapie a další fyzické aktivity, dotyk, pet tera-

pie, pracovní terapie, aktivizace, vedení k soběstačnosti, „Lifestyle 

approach“ (Sheardová, 2011), (Glenner, 2012). 

Velmi diskutovanou problematikou je užívání omezovacích 

prostředků u lidí s demencí, u kterých se objevují poruchy chování 

ztěžující péči a ohrožující pacienta. Při použití omezovacích 

prostředků je třeba vycházet ze současné legislativy a z doporučení 

vyplývajících z Madridského plánu. Omezovací prostředky je možné 

používat tam, kde je to nezbytně nutné pro ochranu pacienta. Je to 

krajní řešení, kdy ostatní možnosti byly vyčerpány. Vždy je třeba 

zcela přesně uvést důvod použití a tím v žádném případě nesmí být 

usnadnění péče či pouhý neklid pacienta a vždy je třeba pátrat po 

příčinách problémového chování. Přínos tohoto opatření musí být 

vyšší než jeho možné riziko. Pokud je to možné, rozhodnutí k použití 

by mělo být multidisciplinární s pokusem vysvětlit pacientovi, co se 

děje, proč a jak dlouho bude toto opatření trvat a kdo na něho bude 
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dohlížet, na koho se může obracet. Je nemyslitelné, aby pacient zůstal 

bez dozoru. Omezovací prostředky použijeme na nezbytně nutnou 

dobu, po kterou zajišťujeme potřeby nemocného a vše řádně doku-

mentujeme (Holmerová, 2007c). 

 

Profesionální a psychosociální rizika při péči o lidi s alzheime-

rovou chorobou 

 

Praxe ukazuje, že pečující ať již profesionální či neformální 

hlavně rodinní příslušníci jsou denně konfrontováni s náročnou reali-

tou, která jim přináší značnou míru stresu, což ve svém dlouhodobém 

důsledku vede často také k ovlivnění jejich zdraví. Zpravidla nemají 

dostatek času pro sebe a řešení svých osobních bio-psycho-sociálních 

a spirituálních potřeb. Vyskytují se u nich poruchy pohybového 

aparátu, poruchy příjmu potravy a jsou náchylnější k různým typům 

infekce. Dlouhodobý stres a nedostatek pohody významně ovlivňují 

jejich duševní zdraví. U mnohých pečovatelů nalézáme příznaky syn-

dromu vyhoření. Cítí se prázdní, demotivovaní, ztrácí naději, že je  

v budoucnu očekává nějaká pozitivní změna (TACT, 2013), (Hanz-

líková, 2007; Masopust, 2002). 

Velmi závažným problémem je syndrom vyhoření u profe-

sionálních poskytovatelů péče. Mezi nejzávažnější rizikové faktory, se 

kterými se denně setkávají, patří zejména organizační nedostatky tedy 

chyby managementu – náročný denní program, příliš velký počet 

pacientů, o které musí pečovat, časově náročné administrativní úkony, 

nedostatečná znalost problematiky péče, málo zkušeností, žádný nebo 

nedostatečný výcvik v péči o lidi se specifickými potřebami, špatně 

vedená supervize, nedostatečný prostor pro osobní i profesní růst, 

málo nebo žádný čas na týmovou komunikaci, nedostatek znalostí  

o syndromu vyhoření.  

Často existují drobné elementární problémy, které se mohou 

stát důvodem pro rozvoj syndromu vyhoření: 

-  nedostatek zájmu o tuto profesi (pochybnosti o profesionálních 

schopnostech, špatná koncentrace na práci, nezájem o pacienty 

a jejich rodinné příslušníky, stagnace profesionálního růstu, 

neuspokojení); 
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-  emocionální problémy (nedostatek radosti, pocit smutku, těžko 

řešitelné konflikty, nedostatek ocenění, pochvaly, poděkování, 

pocit strachu); 

-  fyzické problémy (vyčerpání, nespavost, bolesti hlavy, pro-

blémy se zažíváním, dýchací obtíže, nemoci srdce); 

-  sociální problémy. 

Syndrom vyhoření může více či méně postihnout každého, ať 

už profesionála či rodinného pečujícího. Rozdílný je zpravidla čas, ve 

kterém se u nich začíná rozvíjet. Psychickému a emocionálnímu 

přetížení se těžko zabraňuje, ale neměli bychom nikdy dopustit, aby 

bylo přenášeno z profesionálních pečovatelů na rodinné. 

Existuje řada doporučení, jak bránit rozvoji syndromu vyhoření, 

ať v osobní rovině či v rovině managementu. Mezi základní dopo-

ručení v rovině osobní patří: 

-  naučit se a používat relaxační techniky; 

-  dobře si organizovat svůj čas; 

-  nebýt sám, scházet se s přáteli, udržovat sociální kontakty; 

-  nebát se svěřit někomu, komu důvěřujeme; 

-  stanovovat si reálné cíle; 

-  nebát se požádat o pomoc někoho druhého; 

-  vyhledat profesionální pomoc psychoterapeuta; 

-  udržovat si fyzickou kondici, dostatečně spát a kvalitně jíst; 

-  vzdělávat se v oblasti péče o lidi s Alzheimerovou nemocí; 

-  být realistou, akceptovat nevyhnutelnou progresi nemoci. 

Mezi základní doporučení pro management patří: 

-  kontinuálně monitorovat a pravidelně vyhodnocovat úroveň 

rizika vzniku syndromu vyhoření u pečujících; 

-  analyzovat příčiny ohrožení syndromem vyhoření, definovat ve 

spolupráci s klinickým psychologem adekvátní preventivní 

opatření a realizovat je v praxi formou skupinovou nebo indi-

viduální; 

-  uplatňovat k pečujícím citlivý, taktní a podle potřeby indi-

viduální přístup a formou edukativně – psychoterapeutických 

postupů jim pomáhat řešit osobní problem; 

-  zvážit na úrovni organizace odpovídající hranici náročnosti 

požadavků na práci pečujících; 
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-  vypracovat v rámci týmové spolupráce plán péče a definovat 

organizaci práce pečujících; 

-  stanovit ve spolupráci s lékařem priority ošetřovatelské péče 

podle specifických požadavků pacienta; 

-  respektovat zákoník práce s ohledem na rozpis služeb, defi-

nování přestávek na oddech během pracovní doby, na příplatky 

za riziková pracoviště a volno za odpracované směny; 

-  podporovat týmovou práci, spolupracovat s týmem lékařů  

a všeobecných sester a společně řešit aktuální problem; 

-  podporovat vzdělávání pečujících v oblasti psychohygieny, 

správného životního stylu a v oblasti prevence nemocí; 

-  motivovat ke spolupráci morálně i finančně; 

-  řešit a neodkládat řešení interpersonálních a ostatních problémů 

s ohledem na závažnost problému, na jeho důsledky a dopady; 

-  kultivovat pracovní atmosféru a vztahy na pracovišti a snažit se 

utvářet kvalitní pracovní týmy; 

-  zajišťovat vhodnou personální politikou dostatek erudovaných  

a kvalitních profesionálů po stránce profesní i osobnostní; 

-  snažit se zajistit všem pečujícím optimální pracovní podmínky 

pořízením technicky kvalitní přístrojové techniky a kvalitních  

a bezpečných zdravotnických pomůcek; 

-  chápat supervizi z pozice manažera ošetřovatelství či sociálních 

služeb jako systematickou pomoc při řešení profesionálních 

problémů; 

-  mít dobře nastavený systém odměňování, dobré mzdové ohod-

nocení na základě jasných, veřejně deklarovaných požadavků  

a snažit se obhajovat a prosazovat navyšování jejich platů  

v souladu s legislativními normami na straně jedné a kvalitou 

práce na straně druhé (Kalwass, 2007). 

 

Syndrom vyhoření se objevuje ve všech subjektivně náročných 

povoláních, která jsou definována nerovnováhou mezi emočními stavy 

a postupným vyčerpáním psychických i fyzických rezerv člověka. 

Svými projevy dosahuje nejen roviny osobní, ale i společenské. Jeho 

vznik je determinován nejen příčinami osobnostními, pracovními, ale  

i podmínkami celospolečenskými a politickými. 
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Zlepšení kvality života pacientů a jejich rodinných příslušníků 

 

Kvalita života pacienta a jeho rodinných příslušníků je velmi 

úzce spjatá. Pokud jsou rodinní příslušníci v kontaktu s profesionály, 

mají od nich dostatek informací, doporučení a podpory, pak zcela jistě 

tím bude kladně ovlivněna sama péče o nemocného v domácím 

prostředí. Pokud je již nemocný trvale umístěn do zdravotního či spíše 

sociálního zařízení pro dlouhodobou péči, pak kvalitní komunikace  

a spolupráce profesionálů a rodinných příslušníků je absolutně 

klíčovým pilířem v péči. 

Z hlediska pacienta a veřejného zdravotního pojištění, tedy  

v podstatě státu je naprosto prioritní, aby nemocnému byly vytvořeny 

takové podmínky, které by mu umožnily co nejdéle setrvat ve vlast-

ním domácím prostředí. To ovšem nejde bez zcela zásadní pomoci 

rodiny či přátel, kteří se stávají neformálními, neprofesionálními 

pečovateli. Nestačí tedy vytvářet podmínky pouze pro nemocné, ale 

také pro ty, kdo o ně pečují. Jde o péči dlouhodobou, vysoce 

náročnou, která zasahuje do všech oblastí života pečovatele. Má vliv 

na jeho zdraví, sociální postavení včetně financí, psychiku a emoce 

(TACT, 2013). V první fázi je třeba se zaměřit na poskytnutí dostatku 

informací a naučit je řadě dovedností při péči o nemocné. Tak, jak se 

rozvíjí choroba, je třeba věnovat nemocnému stále více času. Stává se 

prakticky nemožné, skloubit péči s plným pracovním úvazkem  

a popřípadě také s péčí o svou vlastní rodinu a domácnost. Vhodné by 

tedy bylo alespoň zpočátku umožnit práci na zkrácený pracovní úva-

zek. I tak je péče stále více vyčerpávající. Ve Francii jsme se setkali  

s dobře organizovaným systémem mobilních alzheimerovských jedno-

tek, které poskytují péči zdravotní i sociální ve vlastním domácím 

prostředí nemocného. Case manager vytvoří plán péče, který je reali-

zován sestrami, pečovateli, ergoterapeuty, fyzioterapeuty. Už  

i v České republice některá zařízení nabízejí služby denních sta-

cionářů a respitní péče. Toto jsou jednoznačně přístupy, které by stát 

měl maximálně podporovat (Hamplová, 2012). 

Pro profesionální i neprofesionální pečovatele, zejména tedy 

rodinné příslušníky jsou doporučovány nefarmakologické přístupy  

v péči o nemocného. Před více než třiceti lety se do péče o seniory 

dostává nový přístup, nová filozofie péče, která je zaměřena rovněž na 

pečovatele. Koncept „Humanitude“ přinesl malou revoluci v oblasti 
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geriatrické péče. Průkopníky byli Yves Gineste a Rosette Marescotti 

(TACT, 2013). Smyslem metody je vrátit starému člověku jeho 

důstojnost a zlepšit vztahy mezi pacienty a pečovateli. Starým lidem 

jsou při péči často odepírány základní prvky, které člověka provází od 

jeho narození – jeho vzhled, možnost komunikace, něha. Některé 

osoby toto přijmou, uzavírají se do sebe a zůstávají prakticky upoutáni 

na lůžko. U jiných takové přístupy vyvolávají odmítavé postoje až 

agresivní chování. Koncept péče Humanitude staví na čtyřech základ-

ních pilířích: 

-  oční kontakt – oči nemocného i pečovatele by měly být ve 

stejné úrovni, s pacienty je třeba mluvit z očí do očí, tváří  

v tvář. Zdůrazňuje sílu úsměvu; 

-  mluva – při péči se nelze omezit jen na neverbální komunikaci, 

s nemocným je třeba mluvit; 

-  dotyk – od narození má nesmírný význam, staří nemocní o do-

tyk nesmí být ochuzováni; 

-  vertikalizace – přirozený vzpřímený stoj člověka, který ho od-

lišuje od říše zvířat. Nemocní musí být maximálně vertikali-

zováni – žádné koupání pacientů na lůžku, které již nikdy 

neopustí. 

Tento koncept, který je velmi jednoduchý a v podstatě velmi 

krásný, vytváří paralelu mezi evolucí v různých oblastech našeho 

života a současným stavem. V tomto smyslu je velmi moderní a dobře 

se implementuje do ošetřovatelství. Vede nás k hlubokému pochopení 

některých denních činností. Zdůrazňuje základní aspekty našeho vzta-

hu s pacientem, kterým jsme ne vždy přikládali dostatečný význam  

V 70. letech byl vyvinut přístup „Snoezelen“. Zaměřuje se na 

oblast pěti lidských smyslů a usnadňuje relaxaci pacientů. Používá se 

u lidí s tělesným postižením, v geriatrii i psychiatrii. Provádí se ve 

speciální místnosti, v níž lze navodit příjemnou atmosféru – filtrované 

světlo, tichá hudba, měkké pohovky, vodní lůžka, aromaterapie. Po-

mocí světelných a zvukových efektů je možné stimulovat či relaxovat 

nemocné. 

Metoda „Namaste“ je užívána v pokročilých až terminálních 

stadiích nemoci (TACT, 2013), (Volicer, 2012). Vyjadřuje maximální 

úctu k nemocnému. V České republice není zcela běžně užívanou 

metodou i přes svou neobyčejnou lidskost a prostotu. Tato metoda 

vyžaduje zcela kvalifikovaný a kultivovaný pečující personál. 
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Součástí se stávají i rodinní příslušníci či přátelé nemocných, kteří 

rovněž zpětně dostávají podporu a pomoc. Cílem tohoto přístupu je 

snaha o co největší pohodu a komfort pacienta v terminálním stadiu 

onemocnění demencí. Denní režim je maximálně podřízen nemoc-

nému a jeho rodině. 

Pro pacienty, kteří jsou umístěni do zařízení dlouhodobé péče, 

je doporučováno založit „Book of Life“ (TACT, 2013). Tato metoda 

umožňuje lepší adaptaci nemocného v novém neznámém prostředí 

mezi neznámými pečovateli. Má také stimulační vliv na kognitivní 

funkce a emoce. Kniha sestává ze dvou částí. V první je shrnut živo-

topis nemocného včetně jeho zvyků, víry, zálib, chutí. Obsahuje jed-

noduché genealogické schéma, obrázky rodiny, data narození, 

znamení zvěrokruhu, v němž se pacient narodil, jeho úroveň vzdělání, 

dřívější povolání, sporty, které má nebo měl rád. Vhodné je vložit 

mapku bydliště, obrázky z domova, obrázky oblíbených domácích 

mazlíčků, seznam oblíbených pokrmů, oblíbené hudby. Druhá část je 

tvořena v průběhu pobytu a zachycuje podstatné údaje k péči (jak 

komunikovat, jak organizovat denní program, oblíbené a neoblíbené 

aktivity, úroveň kognitivních funkcí, zachovalé dovednosti). Na 

tvorbě knihy se podílí pečovatelé, rodinní příslušníci a pochopitelně  

i sám pacient. Je to významný nástroj k dobré komunikaci s rodinou, 

pomáhá profesionálním pečovatelům v orientaci v životě nemocného  

a také pomáhá k podpoře jeho emocí. Je dobrým pomocníkem proti 

zapomínání, pomáhá vyplnit denní program. Seznámit se podrobně  

s biografií nemocného a jeho rodiny pomáhá změnit vztah pečovatel  

a pacient na partnerský vztah. „Book of life“ je vhodný způsob, jak 

volně a nenásilně stimulovat starého člověka. 

Při institucionální péči jsou dále doporučovány aktivity, jako je 

například vaření. Je vhodné, pokud pacienti používají nádobí done-

sené z domova, pracují s kořením, které dříve rádi používali. 

Významným prvkem je společná konzumace připraveného pokrmu – 

nemocní, pečovatelé a rodinní příslušníci. Oblíbenými aktivitami se 

mohou stát diskuzní kluby, a pokud je to možné, také venkovní aktivi-

ty. 

Všemi našimi přístupy se snažíme docílit toho, že pacienty těší 

námi zvolené nastavené každodenní aktivity. Při jejich organizaci 

podporujeme jejich pravidelnost a strukturovanost. Každý nemocný 

by měl mít svůj individuální plán, který mu přináší potěšení a uspoko-
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jení. Plán je třeba revidovat a upravovat. Pacientům ukládáme jasné 

přesné jednoduché úkoly pro situaci tady a teď (Volicer, 2012). 

 

Závěr 

 

Česká republika i přes značné snahy profesionálů doposud 

nemá svůj národní Plán Alzheimer. Neznamená to však, že přistupuje 

k této společensky vysoce závažné problematice pasivně. Aktivně se 

snažíme zapojit a plnit cíle Evropy 2020, naplňovat cíle ZDRAVÍ 21  

a implementovat do praxe a každodenního života programy na podpo-

ru aktivního a zdravého stárnutí. Postupně jsou budována speciali-

zovaná alzheimerovská centra poskytující vysoce profesionální péči 

na světové úrovni, rozvíjíme respitní péči a také poradenství a podpo-

ru pečujícím a to nejen profesionálům, ale především neformálním 

nejčastěji rodinným pečujícím. Důraz je kladen na nutnost zapojení 

dobrovolníků. Vedoucí postavení v určování směru pomoci má 

zejména Česká alzheimerovská společnost. V žádném případě však 

nejsme schopni zajistit specializovanou péči všem, kdo ji potřebují. 

Situaci komplikuje i ne zcela vyřešený vztah mezi zdravotní a sociální 

péčí, oblast dlouhodobé péče. Je třeba zkvalitňovat a posilovat služby 

zejména v terénu. Ze zkušeností, které máme možnost čerpat doma  

i v zahraničí, bychom upozornili na nedostatečné zapojení komunit-

ních sester v procesu péče o lidi s demencí a upozornili bychom také 

na nové kompetence sester v této oblasti tak, jak jsme měli možnost 

poznat například ve Francii ve specializovaných mobilních alzheime-

rovských týmech, kde mimořádné postavení má sestra na pozici case-

manager. Péče o nemocné i nadále by měla probíhat v rodinném 

prostředí, je proto důležité podporovat pečující rodinné příslušníky  

a to finančně i dalšími službami například rozšířením respitní péče, 

které by jim dalo možnost odpočinku či návratu do zaměstnání. 

Pečovatelé a pečující rodinní příslušníci jsou žádoucím klíčovým 

článkem v péči o nemocné s Alzheimerovou chorobou. Mají jedno-

značně právo na společenské ocenění a respekt. Mají právo i na to, 

aby jejich názor byl respektován při rozhodování a zajišťování další 

péče a služeb. 
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LUCIA DIMUNOVÁ  

KVALITA ŽIVOTA SENIOROV V DOMÁCOM PROSTREDÍ  

VERZUS V ZARIADENIACH SOCIÁLNYCH SLUŽIEB 

 

 

 

*** 

Úvod 

 

Stárnutie človeka patrí k prirodzeným javom ľudského života. 

Obdobie geriatrického veku je charakterizované svojimi prirodzenými 

špecifikami, ale aj nečakanými zmenami, ktoré vedú seniora ku 

konfrontácii kvality života so zdravotným stavom. Obdobie starnutia  

a staroby sa vyznačuje mnohými biologickými, psychickými  

a sociálnymi zmenami (Sováriová Soósová a kol., 2011, s. 240). 

Jedinec prechádza biologickými špecifikami a svojou sociálnou 

charakteristikou. K biologickým charakteristikám seniora radíme 

biologický vek, multimorbiditu, zmenenú symptomatiku, priebeh 

chorôb a špecifické geriatrické syndrómy. Medzi najčastejšie možné 

sociálne charakteristiky seniorov patrí strata profesijných rolí, 

blízkych priateľov v dôsledku ich úmrtia, nižší ekonomický štandard  

a zmenený sociálny status. Sociálnymi dôsledkami starnutia sú 

izolácia, strata pocitu potrebnosti, nedostatok možností sebarealizácie, 

sociálne dôsledky multimorbidity a blízkosť smrti (Hegyi, 2010,  

s. 34). V súčasnosti u seniorov narastá fenomén hodnotenia kvality 

života. Tento trend reflektujú všetky vedné odbory (filozofia, 

sociológia, psychológia, medicína, ekonómia, pedagogika  

i andragogila), ich uhol pohľadu a teda aj teoretické vymedzenie toho, 

čo kvalita života vlastne znamená, aké oblasti zahŕňa a akými 

metódami je možné ju merať sa veľmi líšia (Műhlpachr, 2005, s. 59). 

Kvalita života seniorov závisí od rôznych faktorov ako sú napr. 

fyzické zdravie, miera nezamestnanosti, psychické fungovanie  

v poznávaní, adaptácii a zvládaní od prevládajúceho emocionálneho 

prežívania, od prijímanej i poskytovanej psychickej opory ako aj 

spirituality (Šímová, 2004, s. 128). Starostlivosť o seniorov  

v Slovenskej republike je možné členiť na sociálnu a zdravotnú. 

Ideálne je ak môže senior zotrvať v svojom prirodzenom prostredí. Ak 



232 

 

to však zdravotný alebo sociálny stav nedovoľuje je možné 

umiestneniť seniora v zariadeniach sociálnych služieb. Medzi takéto 

inštitúcie sa radia zariadenia pre seniorov, domovy sociálnych služieb, 

špecializované zariadenia, zariadenia opatrovateľskej služby  

a rehabilitačné strediská. Starostlivosť o seniorov  

v inštitucionalizovanom zariadení by mala byť zameraná vo väčšej 

miere na kvalitu života, ktorú možno dosiahnuť profesionálnym 

prístupom multidisciplinárneho tímu (Tobišová, Jarošová,  

2009, s. 569) 

 

Cieľ 

 

Cieľom výskumu bolo porovnanie kvality života v jednotlivých 

jej dimenziách u seniorov žijúcich v domácom prostredí  

a v zariadeniach sociálnych služieb. 

 

Súbor 

 

Celkový súbor tvorilo 100 respondentov, z toho 50 seniorov 

žijúcich v zariadeniach sociálnych služieb a 50 seniorov, ktorí boli 

klientmi agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti a žili  

v domácom prostredí. Oslovení respondenti žili na východnom 

Slovensku. Výber vzorky respondentov bol zámerný. U seniorov 

žijúcich v zariadeniach sociálnych služieb sme si stanovili podmienku 

minimálne jednoročného pobytu. Úroveň kognitívnych funkcií 

respondentov sme sledovali prostredníctvom Folsteinovho testu 

kognitívnych funkcií – MMSE. Do skúmaného súboru sme zahrnuli 

seniorov, ktorí získali 24 – 30 bodov. Súbor tvorilo 71 žien a 29 

mužov vo veku od 51 do 93 rokov. Priemerný vek seniorov bol 

76.61±9.41.  

 

Metodika 

 

Zber empirických údajov prebiehal v roku 2011. Účasť 

respondentov bola dobrovoľná a všetky údaje boli spracované ako 

dôverné. Na získanie dát sme zvolili dotazníkovú metódu. Použilí bol 

dotazník Svetovej zdravotníckej organizácie na meranie kvality života 

vo vyššom veku WHOQOL-OLD (Dragomerická, Prajsová, 2009). Na 
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hodnotenie schopností respondentov odpovedať na otázky v dotazníku 

sme v úvode použili Folsteinov test kognitívnych funkcií - MMSE 

(podľa Staňková, 2001). Následne sme dali dotazník vypĺňať 

seniorom, ktorí dosiahli vo Folsteinov test kognitívnych funkcií 24-30 

bodov, čo sa považuje za normu. Dotazník WHOQOL-OLD 

pozostával z 24 vyjadrení s možnosťou označenie súhlasu či nesúhlasu 

na 5-bodovej Likertovskej škále od 1 (vôbec nie) po 5 (maximálne). 

Jednotlivé položky dotazníka WHOQOL-OLD je možné rozdeliť do 

nasledovných subškál, pre ktoré bolo vypočítané sumárne skóre  

a Cronbachov α koeficient vnútornej konzistencie: (1) Fungovanie 

zmyslov (4 položky, Cronbachov koeficient α 0.80), (2) Nezávislosť 

(4 položky, Cronbachov koeficient α 0.77), (3) Naplnenie (4 položky, 

Cronbachov koeficient α 0.67), (4) Sociálne zapojenie (4 položky, 

Cronbachov koeficient α 0.79), (5) Postoj k smrti (4 položky, 

Cronbachov koeficient α 0.89) a (6) Blízke vzťahy (4 položky, 

Cronbachov koeficient α 0.82). Návratnosť dotazníkov bola 100%. 

Údaje výskumu boli spracovávané v štatistickom programe 

SPSS verzia 18.0. Použili sme metódy deskriptívnej štatistiky 

Spearmanov korelačný koeficient a Mann-Whitneyho U test.  

 

Výsledky 

 

V úvode uvádzame deskriptívny popis jednotlivých subškál 

zameraných na kvalitu života (tabuľka 1). 

 

Tabuľka 1. Deskriptívny popis subškál dotazníka WHOQOL-OLD  
Subškála N Min Max Priemer 

Fungovanie zmyslov 100 4 20 12.49 

Nezávislosť 100 4 20 13.61 

Naplnenie 100 5 20 12.57 

Sociálne zapojenie 100 4 20 11.79 

Postoj k smrti 100 5 20 15.34 

Blízke vzťahy 100 4 20 14.90 

 

Tesnosť vzťahu medzi jednotlivými subškálami dotazníka 

WHOQOL-OLD sme overovali prostredníctvom korelačnej analýzy 

Spearmanovým korelačným koeficientom (tabuľka 2). Korelačný 
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koeficient bol stredne silný až silný medzi všetkými subškálami do-

tazníka WHOQOL-OLD s výnimkou dvojice Smrť a umieranie  

a Sociálne zapojenie, kde bol len veľmi slabý vzťah bez štatistickej 

významnosti. Veľmi silný vzťah (korelačný koeficient vyšší ako 0.45) 

bol zistený medzi subškálami Fungovanie zmyslov a Nezávislosť. 

Tento vzťah potvrdzuje, že čím je lepšie zachovaná funkcia zmys-

lových funkcií, tým je vyššia nezávislosť seniora. Subškála Nezávis-

losť bola úzko spojená so subškálami Naplnenie, Sociálne zapojenie  

a Blízke vzťahy, zatiaľ čo subškála Naplnenie mala silný vzťah  

k subškálam Sociálne zapojenie a Blízke vzťahy.  

 

Tabuľka 2. Korelácie subškál dotazníka WHOQOL-OLD  
Subškála 1 2 3 4 5 6 
Fungovanie zmys-

lov 
1      

Nezávislosť 0.48*** 1     

Naplnenie 0.39*** 0.55*** 1    

Sociálne zapoje-

nie 

0.36*** 0.47*** 0.54**

* 

1   

Postoj k smrti 0.26** 0.20* 0.36**

* 

0.17 1  

Blízke vzťahy 0.24* 0.51*** 0.55**

* 

0.40*

** 

0.25

* 

1 

***p < .001, **p < .01, *p < .05 

 

Podľa stanoveného cieľa sme sledovali, či existuje štatisticky 

významný rozdiel v prežívaní kvality života u seniorov žijúcich  

v domácom prostredí a v zariadeniach sociálnych služieb. Podľa mie-

sta pobytu sme zistili v subškálach dotazníka WHOQOL-OLD pri-

bližne rovnaké priemerné skóre. Rozdiely medzi skupinami boli 

testované prostredníctvom neparametrického Mann-Whitneyho  

U testu, ktorý potvrdil signifikantný vzťah medzi seniormi žijúcimi  

v domácom prostredí a v zariadeniach sociálnych služieb v subškálach 

Sociálne zapojenie a Postoj k smrti. Zistený rozdiel naznačuje mierne 

rozdielne vnímanie kvality života v uvedených oblastiach u seniorov 

žijúcich v domácom prostredí a v zariadeniach sociálnych služieb.  

V rámci subškály Sociálneho zapojenia seniori žijúci v zariadeniach 

sociálnej starostlivosti vyjadrujú väčšiu spokojnosť s dostatkom čin-

ností a s voľnočasovými aktivitami ako seniori žijúci v domácom 
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prostredí. V subškále Postoj k smrti taktiež vyšší počet respondentov 

žijúcich v zariadeniach sociálnych služieb uvádza, že nemajú strach  

z umierania a bolesti. Na základe tohto zistenia môžeme vysloviť 

názor, že v nami sledovanom súbore je kvalita života seniorov 

žijúcich v zariadeniach sociálnych služieb rovnaká alebo aj lepšia ako 

kvalita života u seniorov v domácom prostredí (tabuľka 3). 

 

Tabuľka 3. Porovnanie priemerného skóre v subškálach dotazníka 

WHOQOL-OLD podľa miesta pobytu  
Subškála DP (N = 50) ZSS (N = 50) p 

Priemer ŠO Priemer ŠO 

Fungovanie zmyslov 12.50 3.63 12.48 4.21 0.95 
Nezávislosť 14.00 4.27 13.22 4.39 0.34 
Naplnenie 12.24 3.96 12.90 4.06 0.41 
Sociálne zapojenie 10.62 4.44 12.96 4.51 0.01 
Postoj k smrti 14.12 3.95 16.56 4.30 0.001 
Blízke vzťahy 15.68 3.50 14.12 4.87 0.15 

***p < .001, **p < .01, DP - domáce prostredie; ZSS - zariadenia sociálnych 

služieb; ŠO – štandardná odchylka 

 

Diskusia 

 

V našom výskume sme sa zamerali na zhodnotenie kvality 

života seniorov premietnutej v subškálach dotazníka WHOQO-OLD, 

ktoré zaznamenávajú jednotlivé oblasti života. Na zhodnotenie 

celkovej kvality života seniorov sme využili intervaly populačných 

noriem WHOQOL-OLD stanovené reprezentatívnym súborom 

pražskej populácie 60+ (Dragomerická, Prajsová, 2009, s. 17), ktoré 

naznačujú, že kvalita života seniorov v nami sledovanom súbore sa  

v priemerných hodnotách pohybuje na dolnej hranici smerom  

k priemeru. Z tohto dôvodu sa zhodujeme so závermi, ktoré uvádzajú 

autori (Farský, Žiaková, Ondrejka, 2005, s. 235), že kvalita života 

seniorov žijúcich v komunitných zariadeniach nie je optimálna, 

vyžaduje ďalšie skúmanie a snahu o poskytovanie starostlivosti, ktorá 

prinesie očakávané skvalitnenie života. 

Vo všeobecnosti sa prezentuje názor, že najlepšie pre seniora je 

aby zostal čo najdlhšie v domácom prostredí (ak to dovoľuje jeho 
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zdravotný a sociálny status). V štúdiách (Oswald et al., 2007; Halvor-

srud et al., 2010) bolo preukázané, že seniori, žijúci v domácom pro-

stredí (ak sú sebestační) majú menej príznakov depresívneho 

syndrómu a udávajú celkovo lepší wellbeing. V nami sledovanom 

súbore sa však ukázalo, že u seniorov žijúcich v zariadeniach so-

ciálnych služieb je vyššia spokojnosť v subškále Sociálneho zapojenia 

ako u seniorov žijúcich v domácom prostredí. Táto skutočnosť môže 

súvisieť aj so subškákou Postoja k smrti. Seniori, ktorí žijú v zariade-

niach sociálnej starostlivosti sa častejšie stretávajú, využívajú 

voľnočasové aktivity, organizujú sa pre nich besedy na rôzne témy  

a práve to môže ovplyvňovať ich pozitívnejší postoj k otázkam smrti, 

ako to preukazujú aj výsledky nášho výskumu. Tieto zistenia podporu-

je aj myšlienka autorov Farský, Solárová (2010, s. 38), že pri 

zvyšovaní kvality života seniorov v sociálnej oblasti je potrebná po-

moc a podpora najmä pri vytváraní nových plnohodnotných vzťahov, 

prostredia pre kreativitu a zmysluplné aktivity a zapájanie seniorov do 

širšieho spoločenského života. Napriek tomu, že rodina je v dnešnej 

spoločnosti vysoko cenená a mala by v živote seniora zohrávať ne-

zastúpiteľné miesto, predsa súčasná doba priniesla nielen tendenciu  

k destabilizácii rodiny, ale zasiahla v celej šírke hodnotovou 

orientáciu spoločnosti (Dancák, 20 s. 211), čo sa môže odrážať aj na 

samotnom subjektívnom prežívaní kvality života u seniorov. 

 

Záver 

 

Demografický vývoj na Slovensku je zhodný s trendami krajín 

Európskej únie a poukazuje na starnutie populácie. V súvislosti  

s dĺžkou života sa stále viac hovorí o jeho kvalite. Výsledky nášho 

výskumu poukazujú na potrebu zvýšenia celkovej kvality života 

seniorov. Je potrebné myslieť na skutočnosť, že seniori žijúci  

v domácom prostredí majú benefit avšak ich kvalita života môže byť 

významne ovplyvnená nedostatkom sociálneho kontaktu. Posilnenie 

tejto oblasti je možné prostredníctvom terénnych programov, ktorých 

cieľom je predchádzať sociálnemu vylúčeniu osoby, rodiny  

a komunity. Hodnotenie kvality života ako celku sa stáva výsledkom 

záujmu poskytovanej kvalitnej zdravotnej starostlivosti (Raková, 

2010, s. 300) a zároveň prináša poznatky pre rozvoj v oblasti sociálnej 

starostlivosti. Zabezpečovanie kvality života seniorov je potrebné 
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vnímať holisticky a zamerať na identifikáciu potrieb u každého 

jedinca samostatne. Zákon o sociálnych službách č.485/2013 Z.z.  

s platnosťou od 1.1.2014 pojednáva aj o možnosti vytvorenia 

individuálneho plánu, ktorý je komplexným, flexibilným  

a koordinovaným nástroj na aktívnu spoluprácu poskytovateľa  

a prijímateľa sociálnych služieb. Udrživanie a podpora kvality života 

seniorov je výzvou pre vlády jednotlivých štátov v nasledujícich 

desaťročiach. 
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JANA RAKOVÁ, LENKA KAČMÁROVÁ  

ANALÝZA VYBRANÝCH UKAZOVATEĽOV V KONTEXTE 

ZDRAVOTNEJ A SOCIÁLNEJ STAROSTLIVOSTI O SENIOROV 

 

 

 

*** 

Úvod 

Starnutie populácie predstavuje demografický trend súčasnosti  

a v celosvetovom meradle je problémom 21. storočia. Jedným  

z významných faktorov, podľa ktorých sa hodnotí vyspelosť ľudskej 

spoločnosti je úroveň zdravotnej a sociálnej starostlivosti. Právo na 

pomoc má každý jedinec bez ohľadu na vek, pohlavie, vierovyznanie, 

sociálny status a iné premenné. Vo veľkej miere sa to týka najmä 

situácií a prípadov, keď schopnosť staršieho človeka vykonávať bežné 

denné činnosti a schopnosť samostatnej existencie je znížená a pre 

svoj nepriaznivý zdravotný stav je odkázaný na pomoc inej osoby.  

S narastajúcim počtom seniorov v našej spoločnosti narastá aj dopyt 

po zdravotníckych a zvlášť sociálnych službách. Kvalita osobného 

života seniora závisí od toho, či si vyžaduje príležitostnú alebo 

kontinuálnu opateru, respektíve či sa mu starostlivosť zabezpečuje  

v jeho prirodzenom prostredí alebo v rezidenciálnych podmienkach, 

prípadne aj kombinovane (Határ, 2012, s. 36). Hodnotenie  

a zlepšovanie kvality života seniorov v jej jednotlivých dimenziách je 

skutočnosťou, o ktorú by sa mala snažiť celá spoločnosť (Dimunová, 

Sušinková, Shafout, 2012, s. 91). V našom príspevku chceme priblížiť 

možnosti starostlivosti a pomoci pre seniorov smerované jednak  

z rezortu zdravotníctva ako aj zo strany sociálnych služieb.  

Zdravotnú starostlivosť pre seniorov v ambulantnej sfére 

poskytuje praktický lekár pre dospelých a odborný lekár, nezabúdajúc 

na služby agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti  

a špecializovanú ambulantnú službu. Starostlivosť o nevyliečiteľne 

chorých v ich vlastnom domácom prostredí zastrešuje mobilný hospic. 

Ústavná zdravotná starostlivosť sa poskytuje na akútnych lôžkach 

geriatrických oddelení a chronických lôžkach liečební pre dlhodobo 

chorých, ale aj v rámci paliatívnej starostlivosti v hospicoch 
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(Rudačková, 2008, s. 66-68). Iný typ ústavného zdravotníckeho 

zariadenia predstavuje dom ošetrovateľskej starostlivosti, v ktorom je 

zabezpečovaná nepretržitá ošetrovateľská starostlivosť a rehabilitácia 

osobám, ktorých zdravotný stav nevyžaduje sústavnú zdravotnú 

starostlivosť poskytovanú lekárom vrátane zabezpečenia súvisiacej 

ambulantnej zdravotnej starostlivosti so zameraním na poskytovanie 

ošetrovateľskej starostlivosti. Súčasťou domu ošetrovateľskej 

starostlivosti môže byť ošetrovateľský stacionár
32

.  

Sociálna starostlivosť odbornou pomocou umožňuje, aby sa 

jedinec alebo skupina adaptovali na svoje sociálne prostredie. Vždy sa 

individuálne zameriava a neobmedzuje zásah do hmotnej, biologickej, 

duševnej, sociálnej, kultúrnej a duchovnej oblasti. Starostlivosť  

o seniorov si vyžaduje koordinovaný multiodborový a tímový prístup, 

ktorý zahŕňa zdravotníckych pracovníkov, ale aj pracovníkov 

sociálnych služieb. Sociálnu službu tvorí: opatrovateľská služba, 

organizovanie spoločného stravovania, prepravná služba, sociálna 

pôžička a starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb (Draganová 

a kol., 2006). V našej krajine sa sociálne služby pre osoby odkázané 

na pomoc inej osoby realizujú podľa zákona NR SR č. 448/2008 Z.z. 

o sociálnych službách. Tento legislatívny dokument upravuje právne 

vzťahy a podmienky poskytovania sociálnych služieb, ktorých cieľom 

je podporovať sociálne začlenenie občanov a uspokojovať ich potreby 

v nepriaznivej sociálnej situácii
33

. K sociálnym zariadeniam 

poskytujúcim služby pre seniorov patrí: zariadenie pre seniorov, 

domov sociálnych služieb, špecializované zariadenia, denný stacionár, 

domov pre seniorov. K službám, ktoré uľahčujú príbuzným 

starostlivosť o ich členov patrí odľahčujúca služba a opatrovateľská 

služba. Sociálne zariadenia, ktoré zriadili obce a samosprávne kraje 

sú v zákone popisované ako verejní poskytovatelia. Zariadenia, ktoré 

založili občianske združenia, cirkevné organizácie, neziskové 

organizácie alebo fyzické osoby, sú označované ako neverejní 

poskytovatelia. Títo poskytovatelia majú vo vzťahu k žiadateľom  

a prijímateľom služieb rovnaké povinnosti a práva (Woleková a kol., 

2010). Cieľom poskytovaných sociálnych služieb ako špecifikuje 

Kovaľová (Kovaľová, 2010, s. 45) je rozpoznať a vyplniť čo 

                                                           
32 Vyhláška MZ SR č. 770/2004 Z.z. 
33

 Národná sociálna správa na rok 2012. 
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najkvalitnejšie požiadavky prijímateľov sociálnej služby a v prípade 

zmenených potrieb rýchlo reagovať a odborne i kvalifikovane 

poskytnúť služby, ktoré si stav jedinca vyžaduje. 

V súvislosti s vyššie definovanou zdravotnou a sociálnou 

starostlivosťou odlišujeme aj dlhodobú starostlivosť, ktorú môžeme 

opísať ako súbor služieb potrebných pre osoby závislé na pomoci pri 

uspokojovaní denných aktivít. Často je poskytovaná v zariadeniach 

dlhodobej rezidenčnej starostlivosti (long-term care institutions), 

ktoré sú charakterizované ako miesta kolektívneho bývania/života, 

kde sú služby bývania a starostlivosti zabezpečované verejnými, 

privátnymi alebo neziskovými spoločnosťami uvádzajú Brichtová, 

Repková (Brichtová, Repková, 2009). 

Početná skupina seniorov sa v súvislosti s ich nízkym 

finančným príjmom a celkovým spôsobom života radí medzi 

marginalizované skupiny obyvateľstva. Spoločnosť si uvedomuje 

závažnosť tejto situácie a preto vykonáva činnosti na zmiernenie 

negatívnych dôsledkov a tiež sa orientuje na prevenciu vzniku 

nepriaznivej sociálnej situácie a následne sociálneho vylúčenia. 

Pomoc je uvedeným ľuďom poskytovaná formou zdravotnej  

a sociálnej starostlivosti (Rolný, Kolexová, 2012, s. 259).  

Okrem služieb poskytovaných zo strany verejných  

a neverejných poskytovateľov iný spôsob pomoci predstavujú 

humanitárne združenia a organizácie na pomoc seniorom. Tieto 

organizácie poskytujú pomoc dobrovoľne, sú to neštátne subjekty  

a ich cieľom nie je tvorba zisku (Draganová a kol., 2006). 

 

Metodika a cieľ  

 

Naším hlavným zámerom bolo analyzovať a priblížiť 

poskytovanie zdravotníckych a sociálnych služieb pre seniorov  

v Košickom kraji s dôrazom na prijímateľov uvádzaných služieb  

v poproduktívnom veku (obyvatelia vo veku 65+, v ktorom väčšina 

obyvateľstva už nie je ekonomicky aktívna). K dosiahnutiu cieľa boli 

využité výskumné metódy: obsahová analýza dokumentov a SWOT 

analýza. Časový interval, počas ktorého prebiehal zber dát bol 

ohraničený na obdobie 07/2011 – 04/2012. Informácie boli čerpané  

z domácich a zahraničných odborných literárnych prameňov,  

z konferenčných zborníkov a predovšetkým z databáz Národného 
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centra zdravotníckych informácií (skr. NCZI) a Štatistického úradu 

Slovenskej republiky (skr. ŠÚ SR) ako aj z Ministerstva práce 

sociálnych vecí a rodiny (skr. MPSVaR SR). Pre spracovanie údajov 

sme použili tabuľkový editor MS Excel a metódy opisnej štatistiky.  

K zdravotníckym zariadeniam pre seniorov sme pre účely našej 

analýzy zaradili: kliniku geriatrie, oddelenie dlhodobo chorých (skr. 

ODCH), liečebňu dlhodobo chorých (skr. LDCH), agentúru domácej 

ošetrovateľskej starostlivosti (skr. ADOS), hospic a mobilný hospic.  

K sociálnym zariadeniam patrili: zariadenie pre seniorov (skr. ZPS), 

domov sociálnych služieb (DSS), zariadenie opatrovateľskej služby 

(skr. ZOS), špecializované zariadenie a denný stacionár.  

 

Výsledky 

 

Na obr. 1 môžeme vidieť rozloženie zdravotníckych  

a sociálnych zariadení v Košickom kraji v roku 2011 a ich počet  

v jednotlivých okresoch. Počet sociálnych zariadení prevyšoval 

zdravotnícke zariadenia. V Košickom kraji sa v roku 2011 nachádzalo 

42 zdravotníckych zariadení a 58 sociálnych zariadení, kde bola 

poskytovaná starostlivosť pre seniorov (až 16 zariadení navyše  

v sociálnej sfére). Zdravotnícke služby zabezpečovali 2 kliniky 

geriatrie, ktoré sú umiestnené výlučne v Košiciach. Zaznamenali sme 

existenciu 7 ODCH z toho v Trebišovskom, Michalovskom  

a Sobraneckom okrese sa nenachádzalo ani jedno, no v týchto 

okresoch sa nachádzala LDCH. Jeden hospic sa nachádzal  

v Košickom kraji a to v meste Košice. Mobilný hospic sa nachádzal  

v okrese Spišská Nová Ves. V Košickom kraji zabezpečovalo služby 

pre seniorov 27 ADOS.  

Zo sociálnych zariadení bolo celkovo 29 ZPS v Košickom kraji. 

V Sobraneckom okrese sa nenachádzalo ani jedno. 3 DSS boli 

situované v Košiciach a v Trebišovskom okrese, 2 DSS boli  

v Michalovskom okrese a 1 DSS v Rožňavskom okrese. Sobranecký 

kraj mal len jedno ZOS, viac zariadení zameraných na sociálnu 

starostlivosť pre seniorov sa v tomto okrese nenachádzalo. 

Špecializované zariadenia boli takmer rovnomerne rozložené po 

celom kraji, okrem okresu Spišská Nová Ves a Sobrance. Denný 

stacionár sa nachádzal jeden v Košiciach a v okrese Rožňava.  
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Obr. 1. Rozmiestnenie zdravotníckych zariadení pre seniorov a ADOS 

a sociálnych zariadení pre seniorov v Košickom kraji v r. 2011
34

.  

 

 

 

 
 

V grafe 1 môžeme vidieť dominantný rozdiel neverejných 

poskytovateľov sociálnych služieb v Košickom kraji, čo predstavovalo 

                                                           
34

 Údaje spracované podľa informácií z NCZI a ŠÚ SR. 
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až 59%. Verejných poskytovateľov týchto služieb bolo len 41%. 

Dôvod pre častejší výber neverejného poskytovateľa predpokladáme  

v rýchlejšom zahájení služieb, pretože majú v zariadení k dispozícií 

viac voľných miest. Z hľadiska právnej formy 73% neverejných 

poskytovateľov patrilo k neziskovým organizáciam, 15% zastupovali 

cirkevné organizácie a 12% občianske združenia (tab. 1).  

 

Graf 1. Pomer verejných a neverejných poskytovateľov sociálnych 

služieb v Košickom kraji 
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Tab. 1. Neverejní poskytovatelia sociálnych služieb v Košickom kraji 

v roku 2011 
Poskytovatelia sociálnych služieb 

Právna 

forma 

Nezisková 

organizácia 

Cirkevná 

organizácia 

Občianske 

združenie 
Spolu 

n 25 5 4 34 

% 73 15 12 100% 

 

V Košickom kraji v roku 2011 bol celkový počet lôžok  

v zariadeniach pre seniorov 3078. Z toho 2538 tvorili lôžka  

v sociálnych zariadeniach a len 540 lôžok v zdravotníckych 

zariadeniach (tab. 2). Z celkového počtu občanov nad 65 rokov 

pripadalo teda na 1 lôžko približne 30 ľudí (bez ohľadu na to, či sa 

jednalo o sociálne alebo zdravotnícke zariadenia). Percentuálne 

pripadalo zdravotníckym zariadeniam len 18% a sociálnym 
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zariadeniam 82%. Napriek demografickému vývoju zdravotnícke 

zariadenia skôr zanikajú, respektíve klesá počet lôžok v nich, naopak 

ľudí s vyšším vekom a chronickými ochoreniami pribúda.  

 

Tab. 2. Pomer seniorov a lôžok v zdravotníckych a sociálnych 

zariadeniach v Košickom kraji za rok 2011
35

 
Košický kraj Počet občanov 

nad 65 rokov 

Počet lôžok v 

zariadeniach 

Počet seniorov 

na 1 lôžko 

Zdravotnícke 

zariadenie 
92 423 540 171 

Sociálne zariadenie 92 423 2 538 36 

 

Ktoré z faktorov ovplyvňujú poskytovanie zdravotnej  

a sociálnej starostlivosti pre seniorov? V uvedenej súvislosti si 

dovolíme priblížiť silné a slabé stránky, príležitosti a hrozby pri 

pohľade na zdravotnícke a sociálne služby, ktoré sú zabezpečované 

seniorom.  

 

Zdravotná starostlivosť o seniorov 

 

S – Silné stránky:  

-  poskytovanie zdravotnej starostlivosti všetkým občanom bez 

rozdielu; 

-  poskytovanie zdravotnej starostlivosti v rozsahu ošetrovateľskej 

starostlivosti v domácom prostredí prostredníctvom ADOS,  

-  platnosť koncepcie geriatrickej starostlivosti, z ktorej vyplynulo 

zariadenie geriatrickej zdravotníckej siete a sústavné 

vzdelávanie odborníkov; 

-  hospitalizácia a odborné vyšetrenia hradené na základe 

verejného zdravotného poistenia. 

 

W – Slabé stránky:  

-  nedostatočný počet hospicových lôžok, lôžok na geriatrických 

klinikách, oddeleniach, LDCH v nepomere s narastajúcim 

počtom hospitalizovaných seniorov; 

                                                           
35

 Údaje spracované podľa informácií z NCZI a ŠÚ SR. 
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-  nedostatok finančných zdrojov na obnovu materiálno-

technického vybavenia;  

-  nevyhovujúce podmienky občanov pre zotrvanie čo najdlhšie  

v prirodzenom prostredí; 

-  nedostatok sestier pracujúcich v komunitnej starostlivosti; 

-  nedostatočné pokrytie špecialistov (psychológ, logopéd, 

liečební pedagóg, sociálny pracovník) v ústavných 

zdravotníckych zariadeniach; 

-  nedostatočné finančné ohodnotenie zdravotníckych pracovníkov 

-  dôvod migrácie personálu; 

-  nedostatočná investícia do vzdelávania zamestnancov zo strany 

zamestnávateľa. 

 

O – Príležitosti: 

-  zvýšenie lôžkovej kapacity zdravotníckych zariadení 

poskytujúcich služby pre seniorov; 

-  skvalitnenie vybavenosti pracovísk a oddelení geriatrického 

typu zdravotníckymi pomôckami, prístrojmi;  

-  zvýšenie dostupnosti fyzioterapeutických, logopedických  

a ergoterapeutických služieb; 

-  zlepšenie podpory a výchovy k zdraviu u seniorov, 

-  vytvorenie podmienok pre začlenenie sociálnych pracovníkov 

do starostlivosti o seniorov v nemocničných  

i v mimonemocničných podmienkach; 

-  zvýšenie informovanosti spoločnosti o Alzheimerovej chorobe, 

o zneužívaní a zanedbávaní seniorov; 

-  podpora služieb, ktoré pomáhajú seniorom zotrvať čo najdlhšie 

v domácom prostredí. 

 

T – Ohrozenia: 

-  nedostatočné personálne obsadenie vedúce k psychickej záťaži 

zamestnancov; 

-  klesanie kvality poskytovaných služieb z dôvodu 

nedostatočného materiálno-technického a personálneho 

zabezpečenia; 
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-  absencia zákona o dlhodobej starostlivosti integrujúceho 

zdravotnú a sociálnu starostlivosť
36

. 

 

Sociálna starostlivosť o seniorov 

 

S – Silné stránky: 

-  poskytovanie služieb všetkým občanom bez rozdielu, 

-  uplatnenie zdravotníckych pracovníkov v sociálnych 

zariadeniach; 

-  platnosť Vyhlášky MZ SR č. 244/2011 Z.z., ktorou sa 

ustanovuje výber zdravotných výkonov, ktoré vykonávajú 

zamestnanci sociálnych zariadení. 

 

W – Slabé stránky: 

-  nedostatočná kapacita a variabilita sociálnych služieb  

s najväčším dopytom; 

-  neúplná vybavenosť materiálnymi a technickými pomôckami  

v sociálnych zariadeniach; 

-  nedostatočná bezbariérovosť v sociálnych zariadeniach; 

-  nepomer verejných a neverejných poskytovateľov sociálnych 

služieb; 

-  nerovnomerné rozloženie sociálnych zariadení v jednotlivých 

okresoch Košického kraja; 

-  obmedzené výkony, ktoré môžu vykonávať sestry v ZSS; 

-  kompenzácia služieb ADOS rodinnými príslušníkmi; 

-  podceňovaná fyzioterapeutická starostlivosť v sociálnych 

zariadeniach; 

-  nepostačujúce finančné zdroje na prevádzku jednotlivých 

sociálnych zariadení; 

-  znižovanie počtu zamestnancov; 

-  nepostačujúce služby odborných lekárov v sociálnych 

zariadeniach; 

-  dlhé čakacie doby pre umiestnenie do sociálneho zariadenia; 

-  vysoký počet imobilných prijímateľov sociálnych služieb  

a nepomer odborného personálu k poskytovaniu sociálnych 

služieb; 
                                                           
36

 Modifikované podľa Repková a kol., 2011, s. 39-40, 45-50. 
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-  migrácia kvalifikovaných pracovníkov za prácou do zahraničia; 

-  nízka priemerná mzda zamestnancov pracujúcich v sociálnych 

zariadeniach; 

-  nerozvinutý systém komunitného plánovania (v obciach, 

mestách i regiónoch). 

 

O – Príležitosti: 

-  zvyšovanie zodpovednosti a kompetencií na úrovni regionálnej 

a miestnej samosprávy;  

-  zrovnoprávnenie financovania poskytovateľov sociálnych 

služieb; 

-  podpora integrácie dlhodobej starostlivosti cez poskytovanie 

zdravotnej starostlivosti v rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti 

v zariadeniach sociálnych služieb a naopak; 

-  zvyšovanie kompetencií sestier pracujúcich v ZSS; 

-  podpora rozvoja pracovných miest; 

-  vyššia spolupráca sociálnych zariadení s ADOS;  

-  posilnenie sektoru dobrovoľníctva v dlhodobej starostlivosti 

o seniorov; 

-  efektívnejšie využívanie eurofondov pre rekonštrukciu 

sociálnych zariadení; 

-  rovnomerné rozmiestnenie sociálnych služieb na území celého 

kraja; 

-  zvýšenie informovanosti spoločnosti o všetkých poskytovateľov 

sociálnych služieb; 

-  vytváranie podmienok pre zlepšovanie domácej starostlivosti  

o seniorov. 

 

T – Ohrozenia: 

-  riziko znižovania kvality a dlhodobej udržateľnosti 

financovania z dôvodu zvyšovania nákladovosti služieb; 

-  riziko nepostačujúcej kapacity sociálnej služby z dôvodu 

nárastu obyvateľstva s vyšším vekom; 

-  riziko nepostačujúceho personálneho vybavenia, odchod 

zamestnancov do zahraničia z dôvodu nízkeho finančného 

ohodnotenia; 
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-  hrozba syndrómu vyhorenia dôsledkom prepracovania 

zamestnancov; 

-  klesanie kvality poskytovaných služieb z dôvodu 

nedostatočného materiálno-technického a personálneho 

zabezpečenia; 

-  väčší dopyt po sociálnych službách ako je ich ponuka
37

. 

 

Diskusia a záver 

 

Dlhodobá starostlivosť o starších ľudí je prioritnou témou  

v Európe aj na Slovensku. Problematika rezidenciálnej starostlivosti  

o seniorov naberá na význame v každej dobe, a najmä vtedy, ak nie je 

možné celkovú starostlivosť o staršieho člena domácnosti zabezpečiť 

v jeho prirodzených podmienkach a pomocou jemu najbližšej osoby 

(Labáth, 2004, s. 15). Starý a dlhodobo chorý človek nie je len 

zdravotne, ale aj sociálne odkázaný na pomoc spoločnosti. Na 

Slovensku dodnes absentuje jasná stratégia riešenia týchto prípadov. 

Systém dlhodobej starostlivosti ako nová verejná služba na Slovensku 

by mal smerovať jednak k zavedeniu nového legislatívneho, 

organizačného a finančného systému služieb, ktorý bude integrovať 

zdravotnú a sociálnu starostlivosť, k poskytovaniu nevyhnutnej 

podpory osobám s dlhodobými funkčnými poruchami a bude 

zameraný na zlepšenie kvality ich života, ako aj ich rodín, 

nevynímajúc efektívnu dostupnosť poskytovania dlhodobej 

starostlivosti (Ležovič, 2011, s. 240-249). V oboch oblastiach 

starostlivosti – zdravotnej i sociálnej sa väčšina existujúcich 

problémov spájala s nedostatočným financovaním. Malo by byť na 

zodpovednosti kompetentných orgánov, či rezortov, aby našli vhodné 

nastavenie a prijali také systémové zmeny, ktoré by negatívny trend 

eliminovali a zároveň, aby sa dospelo k pozitívnym zmenám  

v poskytovaní kvalitnej starostlivosti seniorom.  

Repková a kol. uvádzajú, že Regionálny úrad WHO pre Európu 

sa rozhodol, že bude v rokoch 2012-2013 finančne a odborne 

podporovať Slovenskú republiku v jej úsilí o zlepšovanie zdravia  
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 Modifikované podľa dokumentu Národné priority rozvoja sociálnych 

služieb, 2009, s. 28-33. 
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a života seniorov. Spolupráca bude zameraná najmä na vytváranie 

potrebných kapacít pre oblasť dlhodobej starostlivosti na Slovensku, 

ale aj na sprostredkovanie skúseností z medzinárodnej spolupráce  

a praxe (Repková a kol., 2011, s. 227-228). Nezastupiteľnou úlohou 

pomáhajúcich profesií je rozvoj dlhodobej starostlivosti o seniora  

v domácom prostredí, či v komunite so zreteľom na zachovanie jeho 

rodinných väzieb (Dimunová, Dankulincová, Stropkaiová,  

2013, s. 23).  
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PETER VANSAČ  

SOCIÁLNE VÝCHODISKÁ SENIOROV V SUČASNEJ DOBE 

 

 

 

*** 

Úvod 

 

Prvé miesto a priestor pre pestovanie kultúry staroby je rodina, 

v ktorej je starší človek jej tvorcom a súčasťou. Pre staršieho človeka 

je veľmi dôležité, aby v rodine cítil, že je prijímaný a v prípade potre-

by pomoci sa kedykoľvek môže spoľahnúť na pomoc rodiny. Potrebu 

kultúry staroby zdôvodňuje bl. Ján Pavol II. takto: „Ľudský život je 

zvlášť slabý a krehký, keď prichádza na svet a keď opúšťa časnosť, 

aby dosiahol večnosť. Božie slovo veľakrát vyzýva k starostlivosti  

a úcte k životu, najmä tomu, ktorý je poznačený chorobou a starobou“. 

(Ján Pavol II, 1995, čl. 44). 

Cirkevné spoločenstvo je taktiež miesto a priestor, kde kultúra 

staroby má duchovnú podporu. Pre staršieho človeka cirkevná komu-

nita, do ktorej patrí, je zároveň duchovnou rodinou, odkiaľ čerpá du-

chovnú silu pre svoj život.  

Aký je vzťah spoločnosti k seniorom? Ako sa prejavuje? Vzťah 

spoločnosti k seniorom je taký, aká je morálna úroveň spoločnosti. 

Konkrétne sa prejavuje cez jednotlivé sociálne zákony vzťahujúce sa 

na seniorov.  

 

Potreba kultúry staroby 

 

Klevetová a Dlabalová konštatujú, že atribútom súčasnej spo-

ločnosti je tvrdý individualizmus, úsilie dosiahnuť vzdelanie, vytvore-

nie osobitných životných štýlov. Vytráca sa láska k človeku  

a pochopenie pre odlišnosť druhých. Preto možno poznamenať, že 

jedným z negatívnych javov staroby je osamelosť starých ľudí a ich 

následná sociálna izolácia či segregácia v spoločnosti (Klevetová, 

Dlabalová, 2008, s. 102). 

V dnešnej dobe starý človek je spájaný so sociálnym statusom 

dôchodcu a je považovaný za neaktívneho či neproduktívneho  
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a s mnohými zdravotnými ťažkosťami. Taký je stereotypný pohľad na 

starnutie, ktorý vníma starých ľudí ako homogénnu skupinu bez in-

dividuálnych rozdielov, ktorá je pre spoločnosť skôr záťažou, pretože 

odčerpáva významnú časť spoločenských zdrojov (Matoušek, 

Koláčková, Kodymová, 2005, s. 163).  

Bl. Ján Pavol II. v apoštolskom liste Jeseň života, upriamuje 

našu pozornosť na starších ľudí iným pohľadom a to pohľadom  

v duchu evanjelia. Konštatuje, že sa predlžuje priemerný vek a rastie 

aj počet starých ľudí. Z tohto dôvodu sa stáva čím ďalej potrebnejšie 

podporovať kultúru staroby, v ktorej je staroba oceňovaná a podpo-

rovaná a nie odsunutá na okraj spoločnosti (Ján Pavol II, 1999, čl. 13).  

Kardinál Tomko v súvislosti so starším vekom kladie tieto 

otázky: Má staroba nejaký zmysel, hodnotu a nejaké poslanie? A po 

týchto otázkach poukazuje na súčasnú dobu takto: „Niektoré bežné 

označenia staroby ju považujú skôr za menejcenné životné obdobie: 

rímsky Cicero ju volá «jeseňou života», my hovoríme o «treťom», ba 

dokonca už aj o «štvrtom veku». Chápe sa ako fáza úpadku, rastúcej 

závislosti na iných, slabnúcich telesných i duchovných síl. Pre mo-

derný svet, ktorý je často bez srdca, je starý človek neproduktívnym,  

a preto aj bezcenný, považuje sa len za príťaž spoločnosti, za akési 

nutné zlo. Bez viery také chápanie ľahko končí tým, že sa začína po-

maly prijímať a schvaľovať takzvaná «sladká smrť» a praktizovať 

eutanázia“ (Tomko, 2010).  

Ján Pavol II. V apoštolskom liste starším píše, že i keď sa zdá, 

že eutanázia je riešením v ťažkej chorobe s neznesiteľnými bolesťami 

a príbuzní alebo ošetrovatelia môžu pociťovať a pokladať „sladkú 

smrť“ za rozumné riešenie. V tejto súvislosti Ján Pavol II. pripomína, 

že mravný zákon nepripúšťa takúto formu terapie. A napriek dobrému 

úmyslu a okolnostiam ostáva činom vo svojej podstate zlým, je to 

porušenie Božieho zákona a urážkou ľudskej dôstojnosti (Ján Pavol II, 

1999, čl. 9). Podľa bl. Jána Pavla II. je to zlé pochopený altruizmus a 

pápež takéto zmýšľanie a konanie pokladá za kultúru smrti, ktorá je 

vyjadrením individualistického pojmu slobody, ktorá sa stáva slo-

bodou „silnejších“, namierenou proti slabším, odsúdeným na záhubu 

(Ján Pavol II, 1995, čl. 19). Kultúra smrti je v protiklade s kultúrou 

staroby a vytvára vzájomnú nedôveru mladých voči starším a opačne.  

Ľudia pokročilého veku predstavujú dôležitú školu života, 

dokážu odovzdávať hodnoty a tradície umožňujúce rast mladších, 
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ktorí sa tak naučia hľadať nielen vlastné dobro, ale aj dobro iných 

(Pápežská Rada Pre Spravodlivosť A Pokoj, 2008, čl. 222).  

Staroba má vlastné hodnoty, ktoré sú veľmi potrebné mladším 

generáciám a celej spoločnosti. Starí ľudia majú zmysel pre minulosť 

a pre dejiny, kým mladí často nepoznajú ani len najbližšie dejiny  

a opakujú omyly minulosti. Starí majú veľa skúseností, ktoré utvárajú 

životnú múdrosť a môžu doplniť a spresniť nové výdobytky vedy  

a techniky. Majú aj ucelenejší pohľad na život; ich citové, mravné  

a náboženské hodnoty sú dôležité pre rovnováhu v rodinách, v spo-

ločnosti i pre jednotlivé osoby. Ľudská spoločnosť by bola lepšia, 

keby vedela zužitkovať hodnoty staroby (Tomko, 2010).  

Z pohľadu viery má staroba ešte väčší zmysel a hodnotu. Celá 

Biblia je preplnená veľkou úctou k starým osobám. Spomeňme si len 

na Abraháma a Sáru, na Mojžiša, Tobiáša, Alžbetu a Zachariáša. 

Apoštol národov Pavol píše v liste Titovi: „Starci nech sú triezvi, 

cudní, rozvážni, zdraví vo viere, v láske a trpezlivosti. Podobne aj 

staršie ženy nech sú sväté v správaní, ...nech dobre učia, mladé ženy 

nech priúčajú múdrosti, aby mali rady svojich mužov, milovali deti“ 

(Tit 2, 2-3). Úcta k starému človeku sa stala vo Svätom Písme záko-

nom: „Pred šedivou hlavou vstaň, cti si staršiu osobu“ (Lv 19, 32). 

Keď ide o vlastných rodičov, tak ten zákon je ešte prísnejší a Boh ho 

zahrnul do Desatora Božích prikázaní: „Cti svojho otca a svoju matku, 

aby si dlho žil na zemi, ktorú ti dal Pán, tvoj Boh!“ (Ex 20, 12), 

(Tomko, 2010). Je to ostatne povinnosť, ktorá je všeobecne uznávaná. 

Plné a dôsledné uplatnenie tohto príkazu neprináša len lásku detí  

k svojim rodičom, ale vytvára aj silné puto medzi generáciami. Tam, 

kde prikázanie prijímajú a verne zachovávajú, tam starším ľuďom 

nehrozí nebezpečenstvo, že sa na nich budú pozerať ako na neužitočné 

bremeno a prekážku. Prikázanie nás učí ešte niečo. Tým, ktorí nás 

predišli, patrí úcta za všetko dobré, čo urobili: „otec a matka“ pouka-

zujú na prepojenie medzi generáciami, čo je predpokladom samej 

existencie národa. Podľa dvoch znení, ktoré nám Sväté písmo pred-

kladá (porov. Ex 20,2-17; Dt 5,6-21), zaberá toto Božie prikázanie 

prvé miesto na druhej tabuli, na ktorej sa nachádzajú povinnosti 

človeka voči sebe a spoločnosti (Ján Pavol II, 1999, čl. 11).  

V encyklike Evangelium vitae bl. Ján Pavol II. píše, že keď sa 

blíži život staršieho človeka ku koncu, ostáva ešte láska ktorá dokáže 

nájsť najvhodnejší spôsob, ako zaistiť starším osobám, najmä keď už 
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nie sú sebestačné, ako aj chorým v takzvanej poslednej fáze života 

opravdivú humanitnú pomoc a primerane uspokojiť ich potreby  

a predovšetkým zmierňovať ich úzkosti a pocit osamotenosti. V týchto 

prípadoch je nenahraditeľná úloha rodiny, ale tieto osoby môžu nájsť 

veľkú pomoc v štruktúrach sociálnej starostlivosti a keď je to nutné, aj 

v paliatívnych kúrach; využívajú pritom príslušné zdravotnícke a so-

ciálne služby, ktoré sa im poskytujú tak na miestach organizovanej 

starostlivosti, ako aj doma (Ján Pavol II, 1995, čl. 88). 

Z vyššie citovaných dokumentov a literárnych prameňov kul-

túra staroby znamená: 

1. Preukazovať zvláštnu úctu a veľká lásku k starším ľuďom. Starší 

človek nech nie je vôbec vytláčaný z rodiny alebo azda trpený 

ako neužitočné bremeno, naopak, nech je plne začlenený do ro-

dinného života. Predovšetkým starší človek má plniť cenné 

poslanie: svedčiť o minulosti a viesť k múdrosti mladých ľudí  

a budúce pokolenia (Ján Pavol II, 1999, čl. 13).  

2. Prijať vlastné hodnoty staroby, ktoré sú veľmi potrebné mladším 

generáciám a celej spoločnosti. Starí ľudia, tí majú zmysel pre 

minulosť a pre dejiny, kým mladí nepoznajú ani len najbližšie 

dejiny. Starí majú veľa skúsenosti, ktoré utvárajú životnú 

múdrosť a môžu doplniť a spresniť nové výdobytky vedy  

a techniky. Majú aj ucelenejší pohľad na život. Ich citové, 

mravné a náboženské hodnoty sú dôležité pre rovnováhu v ro-

dinách, v spoločnosti i pre jednotlivé osoby. Ľudská spoločnosť 

by bola bezpochyby lepšia, keby vedela zužitkovať hodnoty sta-

roby (Tomko, kard., 2010).  

3. Rešpektovať mravný zákon a zamietnuť eutanáziu ako riešenie 

pre staršieho človeka v ťažkej chorobe a bolesti. Naproti tomu 

viac v starostlivosti o staršieho človeka, ktorý potrebuje pomoc 

v chorobe, viac sa má angažovať rodina, sociálna alebo pa-

liatívna starostlivosť (Ján Pavol II, 1995, čl. 88).  

Baltes poukazuje na to, že seniorský vek má svoje silné stránky. 

Jedná sa o kultúrne schopnosti ako je reč, profesijné vedomosti a so-

ciálna inteligencia. V popredí stojí životná a každodenná skúsenosť. 

Preto v určitých oblastiach umenia a vysoko profesijných znalostí 

starší ľudia môžu dosiahnuť lepšie výsledky ako mladší. Starší sklada-

telia, spisovatelia, dirigenti často patria k tým najlepším. Ďalšie 

príklady silných stránok seniorského veku je sebavedomie a životná 
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spokojnosť. Starší ľudia majú prekvapivo dobrú schopnosť úspešne si 

usporiadať život v stále sa zmenšujúcom priestore a za neustále sa 

zhoršujúcich telesných predpokladov. Starší ľudia sú majstrami v tom, 

ako sa vyrovnať so životom (Batles, 2009, s. 13). 

 

Senior a rodina 

 

Kmecová je toho názoru, že hoci širšia rodina už neplní ekono-

mickú funkciu, môže poskytnúť neoceniteľné sociálne vzťahy. Pokiaľ 

sa starí rodičia zúčastňujú rodinného života, dávajú deťom pocit kon-

tinuity a zakorenenosti. Vnúčatká im môžu na oplátku poskytnúť po-

cit, že i v starobe má ich život zmysel a tiež väzbu na prítomnosť  

a budúcnosť. Pokiaľ nájdu vzťah k sebe bratranci a sesternice, rozši-

rujú si vzájomne obzory. Pre dieťa je veľmi dôležitý vzťah s starým 

rodičom. V tomto prípade čas strávený s dieťaťom je časom vytvára-

nie blízkych vzťahov, odovzdávania spomienok, životných skúsenosti 

a ponaučení. Takýto vzťah dáva nový rozmer životu tak starým ro-

dičom ako i vnúčatám (Kmecová, 2011, s. 52).  

Podľa Jána Pavla II. ideálne by bolo, keby starí ľudia zostávali 

v rodine, kde by mali záruku účinnej sociálnej pomoci. Ján Pavol II. 

zdôrazňuje, aby rodiny, priatelia, farské spoločenstvá, nadviazali so 

staršími ľuďmi taký vzťah, aby cítili od nich lásku a užitočnosť pre 

spoločnosť (Ján Pavol II, 1999, čl.13).  

Podstata rodinných a generačných vzťahov spočíva vo 

vzájomnej závislosti rodičov a detí, ktorí sú jeden pre druhého 

súčasťou seba prijatia, zdrojom informácii o sebe samých a prostried-

kom potvrdenia vlastnej identity. Rodičia majú sklon zdôrazňovať 

pozitívne vlastnosti svojich detí, lebo odzrkadľujú ich „Self“ a sú 

dôkazom „dobrého rodičovstva“. Deti odmeňuje kladné hodnotenie 

rodičov aj v dospelosti a formuje ich identitu dieťaťa. V súvislosti so 

seniorom, ktorý je v domácom prostredí, otvára sa celý rád tém  

a otázok s konzekvenciami pre ich osobnú autonómiu: Ako sa mení 

vzájomné očakávanie v manželskej roli v starobe? Aká je rola rodičov 

k dospelým deťom a vnúčatám? Aké sú ich očakávania od dospelých 

detí? Vo vzťahu k pomoci dospelých detí rodičom rysuje sa napríklad 

problém spôsobu anticipácie a plnenia nárokov mnohonásobných rolí, 

opatrovateľa, manžela či manželky rodiča, dieťaťa, vnúčaťa a ich 

profesijnej role (Sýkorová, 2007, s. 161-165).  
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Podľa Sykorovej sociálna pomoc v rodine vychádza z privátne-

ho generačného porozumenia. Príbuzenské vzťahy a z nich vy-

plývajúce práva a povinnosti sú dané zásadami, správneho 

vykonávania príbuzenských rolí. Najdôležitejšie je udržiavanie reality 

a identity jednotlivca, ktorá spočíva v rodinnej konverzácii tvárou  

v tvár alebo prostredníctvom kontaktov, v ktorých je vyjadrený záu-

jem o druhého (Sýkorová, 2007, s. 161-165).  

Pre deti, ktoré rodičia vychovali v kresťanskom duchu, platí 

Božie prikázanie: „Cti svojho otca a svoju matku!“ Podľa Jána Pavla 

II. je to povinnosť, ktorá je všeobecne uznávaná. Plné a dôsledné 

uplatnenie tohto príkazu neprináša len lásku deti k svojim rodičom, 

ale vytvára aj silné puto medzi generáciami. Tam, kde prikázanie 

prijímajú a verne zachovávajú, tam starším ľuďom nehrozí nebez-

pečenstvo, že sa na nich budú pozerať ako na neužitočné bremeno  

a prekážku.  

Podľa Jána Pavla II. úcta k starším prináša trojakú povinnosť voči 

ním:  

-  prijať ich; 

-  pomáhať im; 

-  oceniť ich kvality (Ján Pavol II, 1999, čl. 11-12).  

Sýkorová uvádza, že seniori v snahe zachovať si svoju auto-

nómiu odmietajú pomoc svojich detí, čo často býva zdrojom konflik-

tov. Z tohto dôvodu je lepšie, keď deti poskytujú pomoc svojim 

rodičom „len na požiadanie“. Reagujú tak na snahu rodičov zachovať 

si autonómiu. Je veľmi dobré, ak deti sledujú život a činnosť svojich 

rodičov, nezasahujú do ich činností, ale pritom sú pripravené posky-

tnúť pomoc. V určitom kontexte je potrebná pomoc najmä tam, kde je 

potrebné naučiť sa zaobchádzať s technickými novinkami alebo vy-

baviť úradné záležitosti. Významný aspekt fungovania rodinného 

podporného systému predstavuje organizácia pomoci deti rodičom. 

Dospelé deti prejednávajú pomoc či podporu rodičom so svojimi 

súrodencami a ich rodinami. A netýka sa to dlhodobej starostlivosti, 

ale i občasnej podpory a pomoci a návštevy rodičov. Dohodovanie 

pomoci sa viaže k tomu, kto – čo eventuálne kedy urobí alebo zaistí. 

Vzdialenosť je určujúcim kritériom pre niektorý typ pomoci – najmä, 

keď sa jedná o urgentnú pomoc (napr. starostlivosť v chorobe).  

V tomto zmysle potom pomáha rodičom to dieťa, ktoré s rodičmi býva 

alebo je k nim najbližšie (Sýkorová, 2007, s. 193-196).  
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Sebestačný starší človek sa vo fungujúcej rodine zúčastňuje na 

takzvanej medzigeneračnej výmene služieb. Preto potrebu pomôcť mu 

prijímajú mladší členovia takejto rodiny bezproblémovo. Ak sa však  

v rodine objaví eticko-sociálna disfunkcia, disfunkčnou sa stáva aj 

starostlivosť o staršieho človeka, ktorý sa uprostred takejto rodiny cíti 

opustený. Príčinou tejto situácie môže byť samotný starší človek, 

ktorý svojím správaním a postojmi v súčasnosti alebo v minulosti 

vyvolával sváry a nedorozumenia v rodine.  

O skutočnej starostlivosti o starého človeka v rodine môžeme 

hovoriť iba vtedy, ak rodina spĺňa tri podmienky:  

-  rodina sa chce o starého človeka starať (tu hrá dôležitú úlohu 

morálna a duchovná kvalita rodiny);  

-  rodina má na to vhodné podmienky, aby sa starala o staršieho 

človeka (ako sú finančné, bytové a podobne);  

-  rodina sa vie o starého človeka starať. (Táto podmienka je 

dôležitá najmä u hendikepovaných starých ľudí). 

 

Sociálne služby poskytované seniorom v domácom prostredí 

 

Seniori, žijúci v domácom prostredí, pociťujú motiváciu  

a povzbudenie do vlastného života a rodina je pre nich nenahradi-

teľnou sociálnou a psychologickou oporou. ,,Rodina je dôležitým 

prvkom v pomoci vyrovnávať sa so zmenami, ktoré staroba so sebou 

prináša“. (Hudecová, Brozmanová, Gregorová a kol., 2009, s. 179). 

Túžbou väčšiny seniorov je byť čo najdlhšie v domácom prostredí,  

a tak si zachovať svoju ľudskú dôstojnosť a identitu. Kontakt s naj-

bližšími má nenahraditeľnú úlohu v emocionálnej a sociálnej podpore 

starého človeka, kde ho začína opúšťať zdravie, minimalizujú sa so-

ciálne kontakty a prioritou sa stáva odkázanosť na druhých. Staro-

stlivosť o seniorov možno rozdeliť do troch úrovni: 

-  starostlivosť o seniora v domácom prostredí; 

-  sociálna starostlivosť o seniora v ambulantných podmiankach; 

-  inštitucionálna starostlivosť o seniora. 

 

Starostlivosť o seniorov v domácom prostredí poskytujú od-

borníci a sú to najmä praktickí lekári, opatrovateľská služba  

a agentúry domácej opatrovateľskej služby. Avšak najväčšiu staro-
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stlivosť seniorom môže poskytnúť práve jeho vlastná rodina. Podľa 

Dávidekovej najsilnejším systémom- zdrojom sociálnej opory u senio-

rov je rodina (Dávideková, 2010, s. 73). 

Ambulantné podmienky sa zameriavajú prednostne na pomoc 

osamelým starším ľudom bez rodinného zázemia. V týchto prípadoch 

ide najmä o opatrovateľskú starostlivosť a spoluprácu sociálneho pra-

covníka a geriatrickej sestry. 

Vyspelý sociálny systém poskytuje aj seniorom s ťažkým 

zdravotným postihnutím sociálne služby ako nevyhnutnú súčasť po-

moci tejto skupine obyvateľstva. Starostlivosť by mala byť posky-

tovaná prostredníctvom štyroch oblastí: zdravotná, sociálna, hmotná, 

ale aj individuálna. V porovnaní s európskymi krajinami u nás 

prevláda inštitucionálna starostlivosť v zariadeniach pre seniorov,  

v domovoch sociálnych služieb a taktiež v denných stacionároch 

(Hrozenská a kol., 2008, s. 32).  

V záujme plnohodnotného života so zdravotne postihnutým 

členom je potrebné venovať pozornosť nielen postihnutému jedincovi, 

ale aj jeho najbližšej rodine. Mnohí títo občania potvrdili, že prekonali 

všetky prekážky a úskalia zdravotného postihnutia len vďaka rodine  

a priateľom. Avšak musíme konštatovať, že aj v súčasnosti je táto 

skupina ľudí odsúvaná na okraj spoločnosti (Gašparíková,  

2011, s. 48). 

V bežnom živote, ale aj v odbornej literatúre sa stretávame  

s rôznymi definíciami zdravotného postihnutia, pričom môže ísť  

o telesnú alebo duševnú poruchu, alebo ich kombináciu. 

Podľa Hartla a Hartlovej zdravotné postihnutie je ,,akákoľvek 

porucha duševná alebo telesná, dočasná alebo trvalá, alebo handicap, 

ktorý jednotlivcovi bráni účinne sa prispôsobovať bežným nárokom 

života“. Hovorí tiež, že zdravotné postihnutie je dlhodobý alebo trvalý 

stav, ktorý sa nedá úplne liečbou odstrániť, ale jeho dopad sa dá 

zmierniť premyslenými opatreniami. Zdravotné postihnutie zahŕňa 

množstvo funkčných obmedzení, pričom môžu byť telesné, psychické 

alebo kombinované a vyskytujú sa v každej populácii vo všetkých 

krajinách na svete. Telesné postihnutie je postihnutie tela, čiže or-

gánov, či zmyslov napr. zraku (slabozrakosť, slepota), sluchu (ne-

doslýchavosť, hluchota), postihnutie pohybového aparátu a chronické 

ochorenia. K duševnému postihnutiu môžu viesť duševné poruchy či 

ochorenia (schizofrénia, depresie), ktoré svojou závažnosťou jedno-
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tlivca limitujú uplatniť sa v spoločnosti. Tieto ochorenia môžu byť 

vrodené alebo získané (Hartl, Hartlová, 2000, s. 442). 

Podľa zákona č.447/2008Z.z o peňažných príspevkoch na kom-

penzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, ťažké zdravotné post-

ihnutie je zdravotné postihnutie s mierou funkčnej poruchy najmenej 

50%. Funkčná porucha je nedostatok telesných schopností, duševných 

schopností alebo zmyslových schopností fyzickej osoby, ktorý  

z hľadiska predpokladaného vývoja zdravotného postihnutia bude 

trvať dlhšie ako 12 mesiacov. Miera funkčnej poruchy vyjadruje  

v percentách, do akej miery dané ochorenie obmedzuje funkčnosť 

organizmu.  

V poslednom období sa niekoľkokrát zmenila legislatíva, ktorá 

určovala podmienky pre poskytovanie sociálnych služieb. Sociálne 

služby prostredníctvom reformy verejnej správy sa stávajú konkrétne 

a adresné. Zabezpečovanie sociálnych služieb je nanovo legislatívne 

upravené od 1. januára 2009 v zákone č.448/2008 Z. z. o sociálnych 

službách a o zmene a doplnení zákona č.455/1991 Zb. o živnosten-

skom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. 

Zákon 448/2008 Z. z. z 30 októbra o sociálnych službách v §2 

definuje sociálnu službu takto: sociálna služba je odborná činnosť, 

obslužná činnosť alebo ďalšia činnosť alebo súbor týchto činností, 

ktoré sú zamerané na:  

a)  prevenciu vzniku nepriaznivej sociálnej situácie, riešenie 

nepriaznivej sociálnej situácie alebo zmiernenie nepriaznivej 

sociálnej situácie fyzickej osoby, rodiny alebo komunity; 

b)  zachovanie, obnovu alebo rozvoj schopnosti fyzickej osoby 

viesť samostatný život a na podporu jej začlenenia do spo-

ločnosti; 

c)  zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie 

základných životných potrieb fyzickej osoby; 

d)  riešenie krízovej sociálnej situácie fyzickej osoby a rodiny; 

e)  prevenciu sociálneho vylúčenia fyzickej osoby a rodiny. 

 

Nepriaznivá sociálna situácia podľa tohto zákona je ohrozenie 

fyzickej osoby sociálnym vylúčením alebo obmedzenie jej schopnosti 

sa spoločensky začleniť a samostatne riešiť svoje problémy:  

a)  z dôvodu, že nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na 

uspokojovanie základných životných potrzeb; 
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b)  pre svoje životné návyky alebo pre spôsob života;  

c)  pre ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný 

stav; 

d)  z dôvodu, že dovŕšila vek potrebný na nárok na starobný 

dôchodok podľa osobitného predpisu; 

e)  pre výkon opatrovania fyzickej osoby s ťažkým zdravotným 

postihnutím; 

f)  pre ohrozenie správaním iných fyzických osôb alebo; 

g)  z dôvodu, že sa stala obeťou obchodovania s ľuďmi. 

 

Zákonodarca definuje čo znamená:  

1. Zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie 

základných životných potrieb fyzickej osoby na účely tohto 

zákona - to je zabezpečenie ubytovania, stravy, nevyhnutného 

ošatenia, obuvi a nevyhnutnej základnej osobnej hygieny. 

2. Krízová sociálna situácia podľa tohto zákona - je ohrozenie 

života alebo zdravia fyzickej osoby a rodiny, ktoré vyžaduje 

bezodkladné riešenie sociálnou službou.  

Zákon 448/2008 Z. z. pri zadefinovaní ako sa vykonáva sociálna 

služba opiera sa o odbornú literatúru, keď uvádza: „sociálna služba sa 

vykonáva najmä prostredníctvom sociálnej práce, postupmi zodpove-

dajúcimi poznatkom spoločenských vied a poznatkom o stave a vývoji 

poskytovania sociálnych služieb“. 

V § 13 Zákon 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, hovorí o formách 

ako sa poskytuje sociálna služba: „sociálna služba sa poskytuje ambu-

lantnou formou, terénnou formou, pobytovou formou alebo inou for-

mou podľa nepriaznivej sociálnej situácie a prostredia, v ktorom sa 

fyzická osoba zdržiava“. 

Zákon 448/2008 Z. z. o sociálnych službách pamätá aj na seniorov  

a v §12 ods. 1. pri vymenovaní druhu sociálnej služby zaraďuje: „so-

ciálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu 

ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu 

alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku, ktorými sú:  

1.  Poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre fyzické osoby, 

ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické 

osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek, 

2.  opatrovateľská služba, 
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3.  prepravná služba, 

4.  sprievodcovská služba a pred čitateľská služba, 

5.  tlmočnícka služba, 

6.  sprostredkovanie tlmočníckej služby, 

7.  sprostredkovanie osobnej asistencie, 

8.  požičiavanie pomôcok“. 

Pre seniorov, ktorí dovŕšili dôchodkový vek a sú v domácom 

prostredí podľa vyššie citovaného zákona, s podmienkou, že spĺňajú 

požiadavky zákona, majú nárok na opatrovateľskú službu. Zákon  

v §13 stanovuje, že terénna sociálna služba má prednosť pred poby-

tovou sociálnou službou a pobytová služba má byť poskytnutá senio-

rovi v domácom prostredí vtedy, keď terénna služba by bola neúčinná 

a neriešila by sociálnu službu jednotlivca
38

.  

V § 41 zákon 448/2008 Z. z. o sociálnych službách stanovuje:  

1. Komu môže byť opatrovateľská služba poskytovaná – „osobe, 

ktorá:  

a) je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkáza-

nosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 a
39

; 

b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch sta-

rostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych  

aktivitách podľa prílohy č. 4“
40

. 

                                                           
38

 Zákon 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona 

č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení 

neskorších predpisov § 13.  
39

 Príloha obsahuje odkázanosť fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby 

pri jednotlivých činnostiach nevyhnutných pre každodenný život: 

1. Stravovanie a pitný režim; 2. Vyprázdňovanie močového mechúra;  

3. Vyprázdňovanie hrubého čreva; 4. Osobná hygiene; 5. Celkový kúpeľ;  

6. Obliekanie, vyzliekanie; 7. Zmena polohy, sedenie a státie; 8. Pohyb po 

schodoch; 9. Pohyb po rovine; 10. Orientácia v prostredí; 11. Dodržiavanie 

liečebného reżimu; 12. Potreba dohľadu. Stupeň II znamená, že klient musí 

dosiahnuť od 85 do 104 bodov, nárok v tomto stupni na starostlivosť má 2-4 

hodín týždenné a 60-120 hodín mesačne.  
40

 Príloha obsahuje schopnosť jednotlivca na: seba obslužné úkony, úkony 

starostlivosti o svoju domácnosť, základné sociálne aktivity, dohľad pri úko-

noch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a pri vy-

konávaní základných sociálnych aktivít.  
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2. Aké úkony sa poskytujú a ich rozsah – „opatrovateľskou službou 

sa poskytujú úkony podľa prílohy č. 4. Rozsah úkonov na 

základe sociálnej posudkovej činnosti určuje obec v hodinách. 

Minimálny rozsah úkonov sebaobsluhy nesmie byť nižší, ako je 

rozsah zodpovedajúci stupňu odkázanosti fyzickej osoby 

posúdený podľa prílohy č. 3“. 

3. Kedy nemožno poskytnúť opatrovateľské službu – „opatrova-

teľskú službu nemožno poskytovať fyzickej osobe, 

a) ktorej sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba, 

b ktorá je opatrovaná fyzickou osobou, ktorej sa poskytuje 

peňažný príspevok na opatrovanie podľa osobitného predpi-

su,11) ak tento zákon neustanovuje inak, 

c) ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu 

podľa osobitného predpisu, 

d) ktorej je nariadená karanténa pre podozrenie z nákazy pre-

nosnou chorobou a pri ochorení touto nákazou. 

(4) Ustanovenie odseku 3 písm. b) sa nepoužije, ak fyzickej osobe:  

a) vykonávajúcej opatrovanie sa poskytuje ústavná zdravotná sta-

rostlivosť v zdravotníckom zariadení, 

b) vykonávajúcej opatrovanie sa poskytuje odľahčovacia služba, 

c) ktorá je opatrovaná fyzickou osobou, ktorej sa poskytuje 

peňažný príspevok na opatrovanie podľa osobitného predpi-

su,11) sa poskytuje opatrovateľská služba v rozsahu najviac 

osem hodín mesačne“. 

Zákon 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v § 15 a 16, stanovuje, že 

sociálna služba sa môže vykonávať prostredníctvom odborných,  

obslužných a ďalších činnosti. Odborné činnosti podľa zákona sú:  

a) základné sociálne poradenstvo, 

b) špecializované sociálne poradenstvo, 

c) pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej 

fyzickej osoby podľa prílohy č. 3, 

d) pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených 

záujmov, 

e) sociálna rehabilitácia, 

f) ošetrovateľská starostlivosť v zariadení, 

g) pracovná terapia, 

h) tlmočenie, 

i) sprostredkovanie. 
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1. tlmočenia, 

2. osobnej asistencie, 

j) pomoc pri výkone opatrovníckych práv a povinností. 

Obslužné činnosti sú: ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, 

žehlenie a údržba bielizne a šatstva. 

Ďalšie činnosti zákon vymedzuje takto:  

a) utváranie podmienok na:  

1. prípravu stravy, výdaj stravy a výdaj potravín, 

2. vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny, 

3. poskytovanie nevyhnutného ošatenia a obuvi, 

4. úschovu cenných vecí, 

5. vzdelávanie, 

6. záujmovú činnosť, 

b) poskytovanie:  

1. osobného vybavenia, 

2. nevyhnutného ošatenia a obuvi, 

3. prepravy, 

c) donáška stravy, 

d) požičiavanie pomôcok, 

e) zabezpečenie záujmovej činnosti. 

Základné a odborné poradenstvo poskytuje informácie o náro-

koch, službách a možnostiach, ktoré môžu vyriešiť alebo zmierniť 

ťažkú situáciu človeka. Poskytované informácie vyplývajú zo systému 

sociálnej ochrany občana, k nemu patrí poistenie, podpora a pomoc 

alebo zo systému, ktorý zaisťuje zamestnanosť. Pre základné poraden-

stvo je dôležité, aby bolo dostupné aj ľuďom žijúcim v menších ob-

ciach (kde je väčšinu obyvateľstva v dnešných podmienkach tvoria 

seniori), prostredníctvom sociálneho pracovníka povereného touto 

agendou.  

Odborné poradenstvo sa poskytuje ľuďom priamo pri riešení ich 

sociálnych problémov. Ide o problémy manželské, rodinné, medzige-

neračné spolunažívanie a iné. Súčasťou tohto poradenstva sú i tera-

peutické činnosti. Zariadenia a agentúry, poskytujúce odbornú pomoc, 

bývajú vo všetkých väčších mestách. Sieť odborných inštitúcií, ktoré 

zaisťujú odborné poradenstvo, zahŕňa pracovníkov mnohých profesií, 

ako sú sociálni pracovníci, psychológovia, psychiatri, špeciálni peda-

gógovia, právnici a iní. Pre odborné poradenstvo je charakteristické 

používanie odborných postupov, ktoré sú len prostriedkami na  
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dosiahnutie cieľa – zmiernenie alebo vyriešenie problemu (Porov. 

Matoušek a kol.,2003, s. 84-85).  

 

Senior a cirkevná komunita 

 

Bl. Ján Pavol II. v apoštolskom liste Jeseň života píše, že Cir-

kev potrebuje seniorov a oceňuje ich službu, ktorú poskytujú Cirkvi  

v najrozličnejších oblastiach apoštolátu. Bl. Ján Pavol II. zvlášť po-

dotýka, že Cirkev počíta s modlitbami a evanjeliovým svedectvom 

seniorov (Ján Pavol II, 1999, čl.13).  

Podľa Pápežskej rady pre laikov je niekoľko oblasti, ktoré sa ponúkajú 

pre svedectvo starších ľudí v Cirkvi: 

1. Charitatívna aktivita – veľká časť seniorov má dostatok fyzickej, 

duševnej a duchovnej energie, aby veľkoryso dávali svoj voľný 

čas a svoje talenty k dispozícii pre činnosť dobrovoľníckej 

práce. 

2. Apoštolát – starší ľudia môžu prispievať k hlásaniu evanjelia 

ako katechéti a hlavne svedkovia evanjelia. 

3. Liturgia – mnohí seniori účinné prispievajú k starostlivosti  

o miesta kultu a práve oni sú iniciátormi a vedú pobožnosti 

predovšetkým k Panne Márii a k svätým. 

4. Život cirkevných asociácií a hnutí – predovšetkým po II. 

vatikánskom koncile sa prejavuje veľká otvorenosť seniorov pre 

rozmer života viery v spoločenstve.  

5. Rodina – seniori predstavujú pre mladšiu generáciu „historickú 

pamäť“ a sú nositeľmi základných ľudských hodnôt.  

6. Kontemplácia a modlitba – podľa Jána Pavla II. seniori dosta-

vajú novú duchovnú energiu a sú povolaní k tomu, aby ju dávali 

do služieb iným a urobili zo svojho života úprimný dar Pánovi.  

7. Skúška, choroba, utrpenie – t ieto skúsenosti predstavujú chvíľu 

pre to, aby na vlastnom tele a vo vlastnom srdci „doplnili“ Kri-

stovo utrpenie za cirkev a za svet (Porov. Kol 1, 24). Na druhej 

strane pozornosť Cirkvi voči slabým, trpiacim, nesebestačným 

je povinnosťou cirkvi a dôkazom jej materinskej starostlivosti  

a autenticity.  

8. Angažovanosť v kultúre života – choroba a utrpenie najviac 

navodzuje princíp posvätnosti a nedotknuteľnosti života.  

Samotné Ježišovo poslanie s početnými uzdraveniami, ktoré 
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vykonal (Porov. Lk 4, 18). Človek sa nemôže ľubovoľne rozho-

dovať, či chce žiť alebo zomrieť, alebo či nechá žiť alebo nechá 

zomrieť. Pánom takejto voľby je ten, v ktorom „žijeme, hýbeme 

sa a sme“ (Sk 17, 28). Zatvorenosť pre transcendenciu, typická 

pre súčasnosť, stále viac posilňuje tendenciu oceňovať život len 

v takej miere keď nám prináša potešenie a blahobyt. Utrpenie je 

považované za neznesiteľnú príťaž, ktorej je potrebné sa za 

každú cenu zbaviť. Taký je kultúrny kontext drámy eutanázie, 

ktorú cirkev odsudzuje, lebo „eutanázia je ťažké porušenie 

Božieho zákona, pretože je to vedomé zabitie ľudskej osoby, 

ktoré je morálne neprijateľné“
41

.  

Kardinál Tomko vo svojom príhovore vyzýva starších ľudí, aby 

sa angažovali pre službu iným ľuďom a pre charitatívnu činnosť. 

Každý senior si vie predstaviť ľudí vo vlastnom okolí, ktorým môže 

ponúknuť a poskytnúť pomoc, potešiť ich svojou návštevou a dobrým 

slovom i radou, prípadne aj darčekom, alebo aspoň úsmevom. Dnes sa 

tiež vo farnostiach utvárajú pastoračné rady, ľudia sa združujú  

v rôznych hnutiach za dobré ciele, každý by mal cítiť aj povinnosť 

svedčiť o svojej viere a ohlasovať ju v osobnom styku s inými. Koľko 

dobra sa dá spraviť napríklad v zariadení pre seniorov (Tomko, kard., 

2010).  

 

Postavenie seniorov v súčasnej spoločnosti 

 

V rôznych kultúrach a dobách sa starší ľudia tešili vysokej úcte 

alebo na druhej strane boli považovaní za príliš slabých a spoločnosť 

ich brala ako zbytočnú príťaž a nimi opovrhovala. Status starších ľudí 

nezávisel len na spoločnosti ako celku, ale taktiež na vnútornej hierar-

chii, teda na chudobe alebo bohatstve, na šľachte, spoločenskej triede, 

vrstve alebo kaste. Keď je staroba utváraná spoločensky, tak postave-

nie starších ovplyvňuje i mladá generácia. Jedná sa o medzigeneračnú 

výmenu, ktorá v najlepšom prípade prebieha v harmonickej rov-

nováhe, avšak veľmi často vedie aj ku konfliktom. Historický pohľad 

na starobu vykazuje antropologické konštanty a sociálne premenné. 

Kam až siaha ľudská pamäť, existovali dichotómie pozitívneho a ne-

                                                           
41

 Papežská Rada Pro Laiky (2010), Důstojnost seniora a jeho poslání  

v Církvi a ve světě, Česká biskupská konference Praha 2010, s. 20-23. 
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gatívneho obrazu staroby: mladosť a staroba, sila a slabosť, hlúposť  

a múdrosť (Stolleis, 2009, s. 170-171).  

Dnešná moderná doba je rýchla, plná nových technológií, so-

ciálnych zmien, ktorým musí čeliť každý človek, aj senior. Postavenie 

seniora v našom modernom svete býva často spájané s úbytkom fy-

zických a psychických síl, so zníženými kompetenciami, nálepkou 

negatívnej osobnosti, čím sa senior a jeho status dostáva na nízku 

úroveň (Balogová, 2007, s. 13).  

Starší človek v súčasnom spoločenskom systéme plnom 

inovácií, modernizácie pomaly stráca na dôležitej hodnote svojho 

života, potrebe odovzdávať nadobudnuté schopnosti, skúsenosti, rady, 

múdrosť života. Myslíme si, že generácia mladšej kategórie nepre-

javuje záujem o počúvanie starších ľudí, čo prežili, aký ťažký život 

mali, alebo čím prispeli k budovaniu lepšej spoločnosti. Dá sa pove-

dať, že málo mladých a mladších ľudí sa snaží čerpať z poznania 

životných príbehov starších ľudí a ich chápania správneho života  

a vyrovnávania sa so životom (Klevetová, Dlabalová, 2008, s. 13).  

Podľa Malíkovej vzťah jednotlivcov, ako aj celej spoločnosti  

k seniorom je výsledkom celkovej morálnej úrovni a vyspelosti spo-

ločenského systému. Človek v bežnom živote sa neraz stretáva s ne-

gatívnymi postojmi k starobe, k starnutiu, k starším ľuďom, čo 

vypovedá o morálnych hodnotách súčasnej spoločnosti. Dá sa pove-

dať, že do popredia sa dostáva rebríček mylných a povrchných hodnôt 

a ukazovateľov, ktorými sú: čaro mladosti, maximálne nasadanie, 

výkonnosť, flexibilita, pružnosť, rýchlosť a spoločnosť. Zabúda na 

skutočné hodnoty, akými sú: životná múdrosť, pokora, životné skúse-

nosti, schopnosti, rady nadhľad, rozvaha, chápanie správneho života, 

úcta, rešpekt, uznanie, ocenenie, schopnosť vyrovnať sa so životom vo 

vzťahu k starším ľuďom. Vyššie spomínané hodnoty by mali byť 

každodennou samozrejmosťou. Samotný hodnotový systém v spo-

ločnosti sa postupne menil s vývojom modernej spoločnosti, čo 

môžeme vidieť na povrchných hodnotách, ktoré prevažujú nad 

morálnymi princípmi, zásadami, poctivou prácou slušných ľudí, ktorí 

sa postupne stávajú terčom posmechov, ignorácie, nepotrebnosti 

(Malíková, 2011, s. 35). 

S nezdravým postojom k starnutiu sa do popredia dostáva pro-

blém, ktorý označuje starších ľudí za zbytočných a nepotrebných. 

Denne sa stretávame so situáciou, kde štyridsaťroční a päťdesiatroční 
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ľudia sú považovaní za „starých“ pri hľadaní zamestnania na vybrané 

pracovné pozície a vôbec sa im nedostáva šance, aby mohli ukázať 

svoje schopnosti, pracovné skúsenosti, vedomosti. V popredí môžeme 

vidieť nepriaznivé ukazovatele, ktoré nedoceňujú starnutie, starobu, 

zosmiešňujú, ignorujú, ponižujú, izolujú, urážajú, nerešpektujú  

a nevážia si starších ľudí. Seniori svojou poctivou prácou, morálnymi 

zásadami, princípmi, múdrosťou, veľakrát sa stávajú terčom po-

smeškov, pasivity, ponižovania, urážania, hostility zo strany omnoho 

mladších ľudí, čo výrazne vplýva na ich kvalitu života (Malíková, 

2011, s. 35).  

Bl. Ján Pavol II. v apoštolskom liste Jeseň života apeluje na 

spoločnosť, aby na zraniteľnosť v starobe reagovala: 

-  vzájomnou závislosťou a potrebnou solidaritou, ktorá spája  

generácie medzi sebou; 

-  nevylučovala starších ľudí zo svojho stredu a neodmietala ich 

minulosť, v ktorej sú zakotvené korene prítomnosti; 

-  neodmietala ich múdrosť a skúsenosť nakoľko sú interpretmi 

spoločenských ideálov a hodnôt a ochrancami spolužitia v spo-

ločnosti; 

-  získala presvedčenie, že v pravej ľudskej civilizácii je vlastné 

ctiť si a milovať starších ľudí, aby sa napriek ubúdajúcim silám 

neprestávali cítiť živou súčasťou spoločnosti. Už Cicero po-

znamenal, že „ľahšie nesie bremeno staroby ten, kto cíti úctu 

a lásku od mladých“ (Ján Pavol II, 1999, čl. 10-11).  

 

Záver 

 

Všeobecne sa konštatuje, že jedným z pozitívnych kritérií súča-

snej spoločnosti je, že ľudský vek sa predlžuje. Preto u starších ľudí 

hovoríme o treťom, ba i o štvrtom veku. Objektívne nemôžeme spo-

chybňovať skutočnosť, že sa predlžuje ľudský život v súčasnosti. 

Avšak takýto pokrok nestačí a nezaručuje kvalitu života staršieho 

človeka. Kvalitu života staršieho človeka v súčasnosti ovplyvňuje 

množstvo subjektívnych a objektívnych faktorov. 

Kultúra staroby v súčasnej spoločnosti je základom vzťahov  

k staršiemu človekovi. Na tejto kultúre spočívajú vzťahy v rodine  

k starým rodičom, vzťahy sociálnych pracovníkov ku klientom v za-

riadeniach sociálnych služieb, vzťahy mladších a starších veriacich  
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v cirkevných komunitách a vzťah celej spoločnosti k starším ľuďom. 

Starší človek nie je schopný prežívať život v strese, nedovoľujú mu to 

jeho fyzické a psychické danosti, a preto potrebuje zo strany 

príbuzných, ošetrovateľov, sociálnych pracovníkov ľudský prístup. 
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ĽUBOMÍRA TKÁČOVÁ, MARIANNA PACOĽÁKOVÁ 

INŠTITUCIONÁLNA STAROSTLIVOSŤ O SENIOROV NA SLOVENSKU  

A V RAKÚSKU Z POHĽADU OŠETROVATEĽSTVA 

 

 

 

*** 

Na Slovensku 

 

Strata sebestačnosti je vážnym zásahom do života seniora. Se-

nior v jedinom okamžiku prichádza o svoju potrebu byť sebestačný  

a autonómny a zároveň sa stáva závislý na pomoci iných, spravidla 

detí, príbuzných, známych a v krajnom prípade aj sociálneho či zdrav-

otníckeho personálu. Kvalita života seniora závisí tiež od toho, či si 

vyžaduje príležitostnú alebo dlhodobú starostlivosť, respektíve či sa 

mu starostlivosť zabezpečuje v jeho domácom prostredí alebo  

v inštitúcií, prípadne aj kombinovane. Všeobecne môžeme staro-

stlivosť o seniorov rozdeliť na formálnu a neformálnu. Formálnu sta-

rostlivosť môžeme charakterizovať ako komplex rôznych služieb, 

ktoré poskytujú kvalifikovaní odborníci a ktoré sú kontrolované 

štátom, prípadne inou organizáciou, neformálnu starostlivosť zabez-

pečujú výlučne rodina, blízki príbuzní alebo priatelia, avšak prevažne 

na laickom základe (Határ, 2012). Formálnu starostlivosť o seniorov 

ďalej delíme na neinštitucionálnu, poloinštitucionálnu a inštitu-

cionálnu. Inštitucionálna starostlivosť môže byť krátkodobá (akútna)  

a dlhodobá (chronická). Poskytuje sa tým osobám, ktoré zo zdrav-

otných, sociálnych alebo iných príčin nie sú schopne žiť samy vo 

svojom prirodzenom prostredí. Inštitúcie sú nevyhnutnou súčasťou 

zdravotnej a sociálnej starostlivosti o chronicky chorých a seniorov 

(Bartošovič, Pavlov, 2006). Pre inštitucionálnu starostlivosť v zdrav-

otníckych zariadeniach bola dlhodobá starostlivosť definovaná ako 

zdravotná starostlivosť poskytovaná pacientom s komplikáciami via-

cerých chronických chorôb, ktorých základne diagnózy sú známe  

a stav nevyžaduje intenzívne vyšetrovanie, ale vyžaduje liečbu, oše-

trovanie, rehabilitáciu a nácvik bežných denných činnosti (Hegyi, 

2007). Zdravotná starostlivosť o seniorov sa poskytuje v geriatrických 
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ambulanciách, stacionároch, oddeleniach, klinikách, ale aj v liečeb-

niach pre dlhodobo chorých či v geriatrických centrách. V rámci 

dlhodobej starostlivosti možno geriatrickú starostlivosť poskytovať aj 

v zariadeniach sociálnych služieb. V domácom prostredí osoby možno 

vybrané úkony zdravotnej starostlivosti o seniorov poskytovať pro-

stredníctvom agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti (Repková, 

2010). 

V zariadeniach ústavnej sociálnej starostlivosti sa poskytujú 

služby prevažne sociálneho charakteru. Prelínanie zdravotníckych  

a sociálnych služieb je v jednotlivých zariadeniach nevyhnutné, pre-

tože vyplýva z charakteristiky chronicky chorého seniora (Hegyi, 

2007). 

Problematiku integrovanej dlhodobej starostlivosti o odkázané 

staršie osoby priniesla sociálna legislatíva platná od 1. januára 2009  

v zákone NR SR č. 448/2008 Z. z. „O sociálnych službách.“ Ide  

o poskytovanie sociálnych služieb v zariadení ústavnej zdravotnej 

starostlivosti (§ 70) a poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti  

v zariadení sociálnych služieb (§ 22) (Bartošovič, Ochabal, Bielik, 

2010). 

Inštitucionálna starostlivosť o nesebestačných seniorov plní 

spravidla dve základné funkcie: 

-  odbremeňuje rodinu a preberá systém celkovej starostlivosti  

o seniora; 

-  seniorom poskytuje širokú paletu služieb v rôznych oblastiach 

ľudského bytia.  

Prednosťou inštitucionálnej starostlivosti oproti neformálnej 

domácej starostlivosti je práve profesionalita poskytovateľov služieb 

(pracovníkov a zariadení) i služieb samotných. Hoci rodinné prostre-

die nemôže nahradiť žiadne plne organizované zariadenie, pri inštitu-

cionálnej starostlivosti je predsa len menší predpoklad, že táto bude 

indikovaná nesprávne, respektíve neodborne (Határ, 2012). Cieľom 

dlhodobej inštitucionálnej starostlivosti je poskytnúť odkázaným 

osobám komplexnú zdravotnú i sociálnu starostlivosť, s dôrazom na 

ošetrovateľsky a opatrovateľsky proces zameraný na udržanie  

a zlepšenie kvality života, predchádzanie zdravotným komplikáciám  

a rehabilitáciu (Hegyi, 2010). 

Medzi najčastejšie príčiny vstupu seniorov do inštitúcie patria 

zdravotné dôvody, rodinné pomery, bytové podmienky a ďalšie so-
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ciálne činitele (nezabezpečenie pomoci druhou osobou, nefungujúca 

opatrovateľská služba). Okrem týchto faktorov majú veľký vplyv na 

vstup do inštitucionálnej starostlivosti krízové činitele, ktoré rozho-

dovanie urýchlia, napríklad náhle vzniknutá porucha sebestačnosti  

a osamelosť osoby po strate životného partnera. V našich podmien-

kach sa zdravotne a sociálne príčiny vstupu do zariadení vzájomne 

podmieňujú. Sociálne príčiny (63,3%) dominujú nad zdravotnými 

(36,7%), pričom so stúpajúcim vekom podiel zdravotnej indikácie 

narastá (Bartošovič, Ochaba, Bielik, 2010). 

 

Financovanie dlhodobej starostlivosti o seniorov 

 

Financovanie dlhodobej starostlivosti o seniorov na Slovensku 

môžeme rozdeliť na výdavky systému zdravotnej starostlivosti (rezort 

Ministerstva zdravotníctva SR) a výdavky v systéme sociálnej staro-

stlivosti (rezort Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a jeho 

príslušná odvetvová infraštruktúra). V prvom prípade ide  

o príspevkové financovanie, v druhom o nepríspevkové financovanie. 

V systéme zdravotnej starostlivosti (a v rámci nej aj segmentu dlho-

dobej starostlivosti) je financovanie zabezpečené systémom verejného 

zdravotného poistenia (kde pôsobia 3 zdravotné poisťovne), z ktorého 

sa preplácajú výkony poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (najme-

nej v rozsahu verejnej minimálnej siete poskytovateľov). Účasť 

súkromných zdrojov je nízka (Repková, 2011). Na základe indikova-

nia odborným lekárom je geriatrická starostlivosť odkázanej osobe 

poskytovaná zdarma na základe verejného zdravotného poistenia.  

Z verejného zdravotného poistenia sa v základnej výbave poskytujú 

zdarma aj potrebné pomôcky a technické zariadenia kompenzujúce 

funkčné obmedzenia orgánov a orgánových systémov  

(Repková, 2010). 

Významné kompetencie v problematike dlhodobej starostlivosti 

má Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR a príslušná 

odvetvová infraštruktúra (orgány špecializovanej štátnej správy, obce, 

mestá, vyššie územné celky, poskytovatelia sociálnych služieb). 

Poskytuje peňažné príspevky na kompenzácie sociálnych dôsledkov 

ťažkého zdravotného postihnutia, ako aj príspevok na opatrovanie, 

ktoré sa zabezpečuje zo štátneho rozpočtu prostredníctvom úradov 

práce, sociálnych vecí a rodiny ako orgánov špecializovanej štátnej 
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správy. Hlavnými aktérmi v poskytovaní sociálnych služieb sú však 

obce a samosprávne kraje. Sociálne služby poskytované obcou alebo 

samosprávnym krajom sú financované z rozpočtov obcí a krajov, 

avšak vybrané zariadenia sú financované z rozpočtu vlády. Tieto pro-

striedky sú dopĺňané úhradami od samotných užívateľov, darmi, pro-

striedkami združených obcí, prostriedkami verejného zdravotného 

poistenia, prípadne inými zdrojmi, napr. aj zo štrukturálnych fondov 

Európskej únie, dotáciami vlády (Repková, 2011). 

 

Zdravotná starostlivosť o seniorov v sociálnych zariadeniach 

 

Dlhodobá starostlivosť je na Slovensku zabezpečovaná najmä 

prostredníctvom systému sociálnych služieb, ktorú dopĺňa zvýšená 

pozornosť voči starším osobám v systéme zdravotníckej starostlivosti. 

Vo vybraných sociálnych zariadeniach (pre seniorov, v domovoch 

sociálnych služieb, zariadeniach opatrovateľskej starostlivosti) možno 

poskytovať i financovať vybrané úkony ošetrovateľskej starostlivosti 

(zo systému zdravotného poistenia), ale aj opačne, je možné posky-

tovať v ústavných zdravotníckych zariadeniach sociálne služby finan-

cované samosprávou (Repková, 2011). 

Ošetrovateľská starostlivosť tvorí základ zdravotnej staro-

stlivosti v zariadeniach sociálnych služieb. V zmysle § 22 Zákona NR 

SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, môžu určene zariadenia 

sociálnych služieb (zariadenia pre seniorov, zariadenia opatrova-

teľskej služby, domovy sociálnych služieb a špecializovane sociálne 

zariadenia pre chorých s zdravotným postihnutím (Alzheimerovou 

demenciou, Parkinsonovou chorobou, AIDS, demenciou rôzneho typu 

a etiológie, sklerozou multiplex, schizofréniou, hlucho slepotou, pe-

rvazivnou vývojovou poruchou) poskytovať zdravotnú starostlivosť  

v rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti (Bartošovič, Ochaba,  

Bielik, 2010). 

Sestry pracujúce v zariadeniach sociálnych služieb sú odborne 

spôsobilé na výkon povolania podľa § 33 zákona NR SR č. 578/2004 

Z. z. a následne Nariadenia vlády č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôso-

bilosti zdravotníckych pracovníkov. 

Zdravotné výkony v zariadeniach sociálnych služieb pre plno-

leté fyzické osoby vykonáva sestra s odbornou spôsobilosťou a so 

špecializáciou v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť  
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v odboroch vnútorného lekárstva alebo odbore ošetrovateľská staro-

stlivosť v komunite a odbore ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii 

(Bušová, 2012). 

Nevyriešenou zostáva stále otázka financovania výkonov. 

Keďže ide o zdravotné výkony, mali by byť financované zo zdrav-

otného poistenia, nakoľko každý klient sociálneho zariadenia, ktorému 

sa tieto výkony poskytujú, je zároveň poistencom niektorej zdravotnej 

poisťovne. Avšak podľa §7 zákona NR SR č. 580/2004 Z.z. je zdrav-

otná poisťovňa povinná uzatvárať zmluvy o poskytovaní zdravotnej 

starostlivosti s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti najmenej  

v rozsahu verejnej minimálnej siete poskytovateľov. Sociálne zariade-

nia ale nie sú poskytovatelia zdravotnej starostlivosti a nemôžu byť 

zaradené do verejnej minimálnej siete poskytovateľov zdravotnej 

starostlivosti, takže nemajú nárok na uzatvorenie zmluvy so zdrav-

otnou poisťovňou a ich klienti nemajú zdravotné výkony poskytnuté  

v sociálnom zariadení hradené zo zdravotného poistenia  

(Bušová, 2012). 

 
Špecifiká práce sestry v sociálnom zariadení 

 
Sestra má v sociálnom zariadení nezastupiteľné miesto. Posky-

tovanie sociálnej služby bez zaistenia ošetrovateľskej starostlivosti 

odbornými pracovníkmi – sestrami na súčasnej úrovni by nebolo 

komplexné. Sestra poskytuje seniorom ošetrovateľskú starostlivosť 

formou ošetrovateľského procesu a zohľadňuje špecifické odlišnosti 

geriatrického ošetrovateľstva (Maliková, 2011). Sestra zodpovedá za 

realizovanie individuálneho adaptačného plánu z pohľadu zachovania 

a udržania zdravia občanov a poskytovanie úkonov nahrádzajúcich 

sebaobsluhu, vrátane organizovania a prípravy preventívnych prehlia-

dok, odborných vyšetrení a vedenia predpísanej zdravotno-

ošetrovateľskej dokumentácie vykonávané sestrou. Podľa svojej kom-

petencie zodpovedá za sledovanie bio-psycho-sociálneho stavu klien-

ta. Zabezpečuje dodržiavanie bezpečného a etického prostredia 

klientov, zabezpečuje bezpečnosť klientov a ochranu ich intimity pri 

poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti. Podľa potreby úzko spolu-

pracuje s ďalšími zdravotníckymi zariadeniami (Síkorová, 2013). 

Práca sestry v sociálnom zariadení je veľmi náročná a zodpovedná.  
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V zariadení nie je trvale prítomný lekár na posúdenie a riešenie akút-

nych zmien. Sestra musí sama posúdiť situáciu a rozhodnúť o ďalšom 

postupe. Rozpoznanie príznakov a posúdenie situácie vyžaduje veľa 

znalostí a skúseností. V priebehu služby je sestra často jediným  

a najvyššie postaveným pracovníkom, ktorý preberá zodpovednosť za 

voľbu správneho postupu a okamžité riešenie vzniknutej situácie bez 

možnosti konzultácie (vznik mimoriadnej situácie). Aby sestra mohla 

dobre vykonávať túto prácu musí mať dostatok odborných zdrav-

otníckych a ošetrovateľských znalostí, podrobnú orientáciu v proble-

matike geriatrického ošetrovateľstva, psychológie, komunikácie, 

podporných terapeutických metód a aktivačných postupoch vhodných 

pre seniorov, organizačné schopnosti a byť manuálne zručná. Veľmi 

dôležité sú aj osobnostné predpoklady a schopnosť tímovej práce 

(Maliková, 2011). 

 
V Rakúsku 

 
Rakúsko v 20. storočí zaznamenalo pozoruhodný nárast život-

nej úrovne obyvateľov. Z toho vyplynuli aj reformy v inštitucionálnej 

starostlivosti o seniorov. Vznikla široká sieť verejných, neverejných  

a súkromných poskytovateľov starostlivosti, ktorá sa neustále rozširu-

je a zvyšuje sa i kvalita poskytovaných služieb (Mačkinová, 2010). 

Starostlivosť o seniorov v Rakúsku sa dnes stále viac snaží budovať 

pozitívny imidž. Formálne pravidlá v domovoch s opatrovateľskou 

službou, ktoré negatívne ovplyvňujú kvalitu života, je potrebné zme-

niť čo najviac v prospech autonómie obyvateľov. Inštitucionálna sta-

rostlivosť o seniorov smeruje k tomu aby seniori mohli viesť 

„normálny život“ ako pred vstupom do inštitúcie. A to bez ohľadu na 

ich postihnutie, predchádzajúci život v komunite, kultúrne zvyklosti  

a zároveň v súlade ľudskou dôstojnosťou až do ich smrti (Horner, 

2011). V súčasnosti je v Rakúsku 450 000 ľudí odkázaných na pomoc 

inej osoby. Podľa štúdie štatistického úradu Rakúska to v roku 2030 

bude 623 000 osôb a každý tretí Rakúšan bude mať nad 60 rokov. 

Náklady na starostlivosť vzrastú z terajších 4 miliárd na 8,5 miliardy 

Euro. Starostlivosť o seniorov je generačný problém. Právom si dnes 

mladí ľudia kladú otázku, kto sa o nich v starobe postará. Dnes 80% 

starostlivosti o seniorov preberá rodina, ale deti sú stále viac pracovne 
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vyťažené, alebo vôbec žiadne nie sú. Bez profesionálnej pomoci to už 

nejde ani dnes a v budúcnosti bude potrebná ešte viac. Aktuálne  

v inštitucionálnej starostlivosti žije 75 000 ľudí v približne asi 761 

domovoch s opatrovateľskou službou (Ebeert, 2013).  

 
Zariadenia poskytujúce dlhodobú starostlivosť o seniorov  

v Rakúsku 

 

Na starostlivosti o seniorov v Rakúsku sa podieľajú mnohé 

zložky. Geriatrickí pacienti sú umiestňovaní do rozličných zariadení,  

v najväčšej miere do Opatrovateľských domovov, len výnimočne do 

oddelení nemocníc. Pobyt pacienta v nemocnici spravidla nie je dlhý  

a zdravotníci sa snažia o prinavrátenie samostatnosti na najväčšiu 

možnú mieru (Hudáková, Pavelková, Fertáľová, 2010). Zhruba 55% 

rezidenčných služieb v dlhodobej starostlivosti sa poskytuje na verej-

nej báze a zvyšok zariadení sa delí medzi súkromné a neziskové orga-

nizácie (Repková, 2011). 

Seniori a ich rodiny si majú možnosť vybrať z rôznych druhov  

zariadení:  

-  Seniorenheim (domov seniorov). 

-  Pflegeheim (sanatórium) a Altenheim (domov dôchodcov) sú 

často kombinované, lebo väčšina seniorov má zdravotné pro-

blémy. Poskytujú opatrovateľskú a ošetrovateľskú starostlivosť 

kvalifikovaným personálom, prostredníctvom ambulantnej 

služby zabezpečujú logopédiu a rehabilitáciu. Lekár prichádza 

do zariadenia pravidelne jedenkrát týždenne. 

-  Seniorcentrum (centrum pre seniorov) – ponúka služby zdrav-

otníckej, opatrovateľskej a fyzioterapeutickej starostlivosti. 

Služby sú zamerané predovšetkým na zachovanie samostatnosti 

a individuality klienta, jeho osobnej slobody a kvality života 

(Mačkinová, 2010). 

-  Betreuteswohnung (domov sociálnych služieb) – jedná sa o typ 

podporovaného bývania pre seniorov alebo invalidných 

dôchodcov, ktorí z rôznych príčin nemôžu bývať vo vlastnom 

dome alebo byte, pričom tento komplex bytov prevádzkuje me-

sto alebo obec. Klienti si v tomto zariadení sami pripravujú 

stravu a zabezpečujú údržbu, hygienu a bývanie ako také. 
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-  Seniorkliniken (klinika pre seniorov) – o rganizácie, ktoré sa 

orientujú na klientov s rôznymi diagnózami, ako napríklad Al-

zheimerova choroba, Parkinsonova choroba a iné, pričom klien-

tom je poskytovaná vysoko špecializovaná starostlivosť priamo 

podľa jeho zdravotného stavu. 

-  Memorycentren (centrá pre trénovanie pamäte) – zameriavajú 

sa na zachovanie kognitívnych schopností klientov, kombi-

novaním komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti s indivi-

duálnou starostlivosťou podľa požiadaviek klienta.  

-  Gerontopsychiatrické kliniky – sú zariadenia orientované na 

demencie všetkých druhov a služby poskytujú vo forme poby-

tovej starostlivosti alebo denných stacionárov.  

-  Hospic – zariadenie slúžiace chorým, ktorým ich choroba bez-

prostredne ohrozuje život, a tiež poskytuje oporu ich rodinným 

príslušníkom (Pacoľáková, Tkáčová, 2012). 
 

Financovanie dlhodobej starostlivosti o seniorov v Rakúsku 
 

Podľa Rakúskej ústavy je dlhodobá starostlivosť o seniorov  

v kompetencii deviatich regionálnych orgánov, pokiaľ nie je pokrytá 

systémom sociálneho poistenia. Pretože neexistuje žiadny federálny 

rámcový zákon o sociálnej asistencii, existuje deväť zákonov o sociál-

nej starostlivosti, ktoré regulujú služby dlhodobej starostlivosti. To 

znamená, že každá regionálna vláda si stanovila svoje vlastné pravidlá 

týkajúce sa dávok, spôsobu testovania a oprávnenosti. V praxi je to 

však Federálna vláda, ktorá riadi a distribuuje rakúske príspevky 

dlhodobej starostlivosti, zatiaľ čo regióny prevzali okrem iného úlohy 

rozvoja a implementácie plánov služieb dlhodobej starostlivosti  

a rezidenčných zariadení, a stanovenia minimálnych štandardov kvali-

ty pre sociálne služby (Repková, 2011). 

Výška nákladov v opatrovateľských domovoch sa veľmi líši  

a závisí od viacerých faktorov a to či sa jedná o verejne alebo 

súkromne zariadenie. V mnohých zariadeniach sú stanovené poplatky 

za základné služby a príplatky podľa stupňa starostlivosti, zvyčajne 

založené na výške príspevku na opatrovanie. Senior hradí starostlivosť 

a miesto v domove sám z dôchodku, príspevku na opatrovanie, úspor 

a hmotného majetku. Ak tieto prostriedky nie sú dostatočné môže 

požiadať o sociálnu pomoc a tá doplatí zvyšnú sumu. V každom 
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prípade ostáva obyvateľom domova ako „vreckové“ 20% dôchodku, 

celý 13 a 14 dôchodok a malá časť príspevku na starostlivosť cca 42 

eur (Kosten für Alten- und Pflegeheime, 2013). 

Miesto vo verejnej inštitúcií s opatrovateľskou službou stojí  

v Rakúsku medzi 1500 až 3500 eur. V súkromných domoch to môže 

byť v jednotlivých prípadoch až 7000 eur. Je to pomerne vysoká 

čiastka, keď si uvedomíme, že priemerný mesačný dôchodok je 947 

eur a príspevok na opatrovanie sa pohybuje v rozmedzí 154,20  

– 1655,80 eur mesačne podľa stupňa postihnutia (Verflossenes Erbe 

im Altersheim, 2013). 

Príspevok na opatrovanie sa zaviedol v roku 1993. Rakúsko bo-

lo prvé medzi štátmi v európskom regióne, ktoré uzákonilo štátny 

príspevok na podporu odkázaných ľudí. Príspevok sa poskytuje  

v prípade, že je potreba starostlivosti je trvalá a starostlivosť je 

nevyhnutná viac ako 60 hodín za mesiac a potrvá po dobu najmenej 

šiestich mesiacov. Výška finančného príspevku závisí od charakteru 

potrieb odkázanej osoby a nie od konkrétnej medicínskej diagnózy. 

Ide o potreby telesnej, psychickej a sociálnej oblasti. Na základe žia-

dosti a posudku praktického lekára je vykonané posúdenie a odkázaná 

osoba je zaradená do niektorého zo siedmich stupňov. Príspevok sa 

vypláca mesačne dvanásťkrát ročne (Information zum Pflegegeld, 

2013).  

Prehľad rozdelenia odkázaných osôb do siedmich stupňov: 

-  stupeň 1 – potreba starostlivosti je viac ako 60 hodín mesačne – 

výška príspevku: 154,20 eur; 

-  stupeň 2 – potreba starostlivosti je viac ako 85 hodín mesačne – 

výška príspevku: 284,30 eur; 

-  stupeň 3 – potreba starostlivosti je viac ako 120 hodín mesačne 

– výška príspevku: 442,90 eur; 

-  stupeň 4 – potreba starostlivosti je viac ako 160 hodín mesačne 

– výška príspevku: 664,30 eur; 

-  stupeň 5 – potreba starostlivosti je viac ako 180 hodín mesačne 

s podmienkou, že sú potrebné mimoriadne náklady v súvislosti 

s odbornými činnosťami - výška príspevku: 902,30 eur; 

-  stupeň 6 – potreba starostlivosti je viac ako 180 hodín. Je žiadu-

ca prítomnosť ďalšej osoby starajúcej sa o odkázaného cez deň 

aj v noci, z dôvodu rizika vzniku pádu/ nebezpečenstva, ohroz-
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enia zdravia a bezpečnosti v súvislosti s nesamostatnosťou 

odkázanej osoby – výška príspevku: 1 260,00 eur; 

-  stupeň 7 – potreba starostlivosti je viac ako 180 hodín, osoba 

nie je schopná sa samostatne koordinovane pohybovať a nie je 

schopná zabezpečiť si ani základné potreby každodenného živo-

ta - výška príspevku: 1655,80 eur (Bundespflegegeldgesetz – 

BPGG,BGBI.Nr.110/1993).  
 

Sestra v inštitucionálnej starostlivosti o seniorov v Rakúsku 
 

V Rakúsku existuje deväť rôznych regionálnych štandardov pre 

úroveň personálu v domovoch opatrovateľskej starostlivosti, ktoré 

čiastočne závisia od zloženia úrovne potrieb rezidentov a dosahujú 

pomer od 1:1, kde je najmenej 40% registrovaných sestier, po 1:20, 

kde registrované sestry tvoria len 20%. Personálne obsadenie sa líši 

medzi regiónmi, ako aj štruktúra personálu: registrované sestry, se-

stry-asistentky, asistenti (Repková, 2010). 

Zodpovednosť sestry v Rakúsku z hľadiska jej profesie je tak-

tiež upravená zákonom. Rozdeľuje sa do troch rôznych stupňov, resp. 

typov zodpovednosti. Prvým stupňom zodpovednosti sestry je jej 

vlastná zodpovednosť. Dotýka sa sesterských diagnóz, plánovania  

a organizovania ošetrovateľského procesu, realizácia a dohľad nad 

ošetrovaním pacienta. Patrí sem taktiež anamnéza a diagnóza staro-

stlivosti, realizovanie rôznych opatrení, dokumentácia a hodnotenie 

celého procesu starostlivosti. Druhou je zdieľaná zodpovednosť, kam 

patrí podávanie rôznych liekov, injekcií a zavádzanie katétrov. 

Zodpovednosť v tomto prípade nesie tiež lekár, ktorý vydáva príkazy 

a sestra nesie zodpovednosť za ich správnu realizáciu. Pokyny lekára 

musia byť písomné, vo výnimočných situáciách je možné vydať 

pokyny najprv ústne, zrealizovať ich a následne zapísať. Táto 

zodpovednosť je o čosi vyššia ako samotná zodpovednosť sestry. 

Tretia úroveň zodpovednosti je interdisciplinárna, teda týkajúca sa nie 

len zdravotnej starostlivosti, ale tiež ďalších oblastí zdravotníctva  

a príbuzných odvetví. V tomto prípade má sestra zodpovednosť spolu-

rozhodovania a začatia liečby. Okrem toho sestry v tomto prípade 

môžu poskytovať aj zdravotné poradenstvo a starostlivosť o pacienta  

v priebehu fyzického a duševného ochorenia pacienta, príprava na 
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odchod pacientov z nemocnice a pokračovanie v starostlivosti (Pa-

coľáková, Tkáčová, 2012).  
 

Kvalita inštitucionálnej starostlivosti o seniorov v Rakúsku 
 

Cieľom rakúskeho Zákona o kvalite v zdravotníctve je pre-

sadzovať systematický postoj ku kvalite založený na princípoch trans-

parentnosti, výkonnosti a efektivity, ale je aj orientovaný na pacienta. 

Treba však poznamenať, že tieto postupy sa väčšinou zameriavajú na 

akútnu zdravotnú starostlivosť a že špecifické prístupy v službách 

dlhodobej starostlivosti sú nastavené inak: zatiaľ čo právne opatrenia 

presadzujú ako hlavný cieľ definovanie rámcov štrukturálnej kvality, 

poskytovatelia začali uplatňovať systémy manažmentu kvality  

(E-Qalin, QAP+), ktoré vznikli explicitne pre sektor dlhodobej staro-

stlivosti. Tieto systémy sú založené na výcviku, na účasti rôznych 

subjektov, na orientácii na procesy a výsledky, ako aj na vzájomnej 

výmene interdisciplinárneho učenia ako prostriedku na spustenie pro-

cesu kontinuálneho zlepšovania (Repková, 2011). V Rakúsku sa prav-

idelne stretávajú rôzne zainteresované subjekty na regionálnej úrovni, 

vrátane organizácií pacientov a lekárov v úlohe poradcov. Je to  

v rámci tzv. „Zdravotnej platformy“, v ktorej sa navrhujú, obstarávajú 

a vyberajú projekty na zlepšenie koordinácie služieb medzi ambulant-

nými a ústavnými službami. V oblasti bližšej ku dlhodobej staro-

stlivosti je E-Qalin® metóda manažmentu kvality, v ktorej sa 

stretávajú odborníci, užívatelia a ďalšie zainteresované subjekty. Au-

dity tretích strán sa potom vykonávajú v rámci ešte stále do-

brovoľného „Národného certifikátu kvality“ pre opatrovateľské 

domovy v Rakúsku (Repková, 2010). 
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LIDMILA HAMPLOVÁ, PETR HULÍNSKÝ, JITKA NĚMCOVÁ  

PODPORA AKTIVIZACE SENIORŮ V ČESKÉ REPUBLICE 

 

 

 

*** 

Problematika stárnutí populace v České republice 

 

Lidé se dožívají stále vyššího věku. Prodlužující se délka 

lidského života je výsledkem zvyšování kvality lidského života  

a životní úrovně a zlepšování zdravotního stavu populace. Dožívání se 

vyššího věku je komplexní proces, který se promítá jak do života 

jednotlivých seniorů, tak do života celé společnosti a zahrnuje mnoho 

vztahů i oblastí. Podle střední varianty projekce demografického 

vývoje zpracované Českým statistickým úřadem by měli lidé starší 65 

let v roce 2030 tvořit 22,8% populace, v roce 2050 pak 31,3%, což 

představuje přibližně 3 miliony z 10,5 milionu osob. Relativně 

nejrychleji se přitom bude zvyšovat počet osob nejstarších. Podle téže 

prognózy bude v roce 2050 žít v České republice přibližně půl milionu 

občanů ve věku 85 a více let.  

Přibývající počet starších lidí představuje v důsledku 

zvyšujícího se vzdělání a zlepšujícího se zdraví populace potenciál pro 

sociální a ekonomický rozvoj, avšak pouze za předpokladu dobře 

připravené a fungující politiky přípravy na stárnutí, která by měla 

reagovat na dvě základní výzvy: integrovat starší osoby do 

ekonomického a sociálního rozvoje a vytvořit věkově inkluzivní 

společnost. Důležité je přizpůsobit politiku zaměstnanosti, 

důchodovou politiku a další politiky a služby probíhajícím sociálním  

a demografickým změnám. 

Mezi hlavní principy politiky přípravy na stárnutí patří důraz na 

lidská práva, respektování genderového aspektu problematiky stárnutí, 

celoživotní přístup k podpoře zdraví, podpora mezigenerační 

solidarity a soudržnosti, prevence zneužívání seniorů. V rámci politiky 

přípravy na stárnutí je třeba si uvědomit, že celoživotní zkušenosti, 

know-how i vysoká odbornost mnoha seniorů zvyšují potenciál naší 

společnosti stát se konkurenceschopnější a uspět tak v globalizovaném 

světě.  
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Aby byl využit potenciál rostoucího počtu starších občanů v co 

největší míře, je třeba se zaměřit na dvě základní oblasti – zdraví  

a celoživotní učení. Od nich se odvíjí zajištění účasti na trhu práce, 

umožnění stárnout aktivně skrze přispění k rozvoji občanské 

společnosti formou dobrovolnictví či v rámci rodiny a rovněž 

podpořením mezigeneračního dialogu. Být aktivní lze však pouze  

v případě uspokojení důležitých životních potřeb a zajištění kvalitního 

prostředí přátelského seniorům. S rostoucím objemem seniorů vznikají 

různé kategorie seniorů. Nelze předpokládat, že všichni mohou být 

aktivní, všichni se mohou účastnit na trhu práce nebo přispívat v rámci 

společnosti či rodiny. Zajištění důstojné a odpovídající péče o seniory 

proto patří k povinnostem každé společnosti a úroveň vyspělosti dané 

země by se měla odrazit i v určitém stupni kvality života ve stáří.  

 

Podpora zdraví seniorů ve strategických dokumentech 

 

Světová zdravotnická organizace i Evropská unie dlouhodobě 

stimulují členské státy k iniciativám na podporu zdraví seniorů. 

Základem všech politických modelů pro dosažení zdravého stárnuti je 

základní lidské právo na zabezpečené a důstojné stáří. Problematika 

podpory zdraví seniorů je zakomponována v celé řadě strategických 

dokumentů, např. v dokumentech Health 21 – Health for all in the 

21st century (WHO, 1999), v dokumentu Mezinárodní akční plán pro 

problematiku stárnutí (Madrid, 2002) a v dokumentu Bílá kniha – 

Společně pro zdraví: strategický přístup pro EU na období 2008 -

2013 (Komise ES, 2007). Na národní úrovni se problematice 

aktivizace seniorů věnují dokumenty  Dlouhodobý program 

zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva ČR – Zdraví pro všechny v 

21. století (UV 1046/2002, Národním programu přípravy na stárnutí 

na období let 2008 až 2012 (UV 8/2008) a navazujícím Národním 

akčním plánu podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 

2017 (UV 108/2013). 

Investování do podpoření aktivního stárnutí je efektivní. Zdraví, 

integrace a participace jsou velmi úzce propojeny. Sociální integrace  

a participace má pozitivní dopad na zdravotní stav aktivních starších 

občanů, a tím i na systém sociální a zdravotní péče o seniory. 

Podpora zdravého životního stylu musí začít v dětství, neboť 

rané zkušenosti jsou důležitými faktory mnoha aspektů procesu stár-
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nutí. Podpora by měla pokračovat v průběhu celého života až do 

pozdní dospělosti a poskytovat příležitosti a stimuly pro vzdělávání  

o zdraví a jeho podporu. Zdravotní gramotnost musí být rozvíjena od 

útlého dětství až do seniorského věku. Starší občané stejně tak jako 

jiné generace musí mít dostatečné vědomosti o tom, jak udržovat své 

zdraví a předcházet onemocněním, zvláště těm typickým pro vyšší 

věk. Ačkoliv zdravotní stav obyvatelstva není individuální záležitost, 

za své zdraví je odpovědný především každý sám za sebe. 

Investice do zdraví se pozitivně odráží na ekonomickém růstu  

a sociální soudržnosti. Stát by měl vytvářet podmínky a podporovat 

programy zaměřující se na motivaci lidí ke zdravému životnímu stylu, 

využívání nabídky preventivních programů a k převzetí odpovědnosti 

za svůj život, jehož kvalita je značně ovlivněna právě zdravotním 

stavem každého člověka. 

Programy a podpora zdraví musí být vytvářeny ve spolupráci  

s nestátními organizacemi a dalšími relevantními aktéry. Programy na 

podporu zdraví by měly být místně dostupné a měly by zahrnout starší 

občany do všech fází programu podporujícího zdravé stárnutí. 

 

Podpora zdraví a aktivizace seniorů Ministerstvem zdravotnictví 

České republiky 

 

Tyto skutečnosti si dobře uvědomuje Ministerstvo zdrav-

otnictví, které podporuje prostřednictvím svého dotačního programu 

Národní program zdraví – projekty podpory zdraví již od roku 1993 

každoročně mnoho projektů zaměřených na podporu zdraví seniorů.  

K nejúspěšnějším projektům v oblasti podpory aktivního stárnutí patřil 

projekt realizovaný v létech 2010-2011 s názvem Zdravé stárnutí – 

Aktivizace seniorů v regionech, který vedl k vytvoření regionálních 

platforem mezioborové spolupráce v oblasti zdravého stárnutí. Projekt 

Zdravé stárnutí – Aktivizace seniorů v regionech respektoval priority  

a doporučení Rady vlády pro seniory a stárnutí populace, která je 

poradním orgánem vlády České republiky pro oblast stárnutí popula-

ce.  

Hlavním cílem projektu Zdravé stárnutí – Aktivizace seniorů  

v regionech realizovaného odbornými pracovníky Státního zdrav-

otního ústavu, organizace přímo řízené Ministerstvem zdravotnictví 

České republiky, bylo posílení mezioborové spolupráce (zejména  

http://www.mpsv.cz/cs/2897
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v oblasti zdravotní a sociální) vládních a nevládních organizací a re-

gionálních a místních samospráv a zvýšení motivace k vytváření re-

gionálních projektů a programů vedoucích k posílení aktivity seniorů 

a tím i k podpoře jejich zdraví a kvality života. Finanční podpora pro-

jektu činila 142 000 Kč. 

Metodou k splnění cíle projektu bylo vyhledání dostupných 

statistických údajů, jejichž pomocí bylo možné popsat seniorskou 

populaci v krajích a regionech, odhadnout množství potřebných služeb 

– exitujících a nových a spektrum jejich poskytovatelů včetně 

možností, jak tyto služby financovat. Zdroji statistických dat byla 

zejména databáze Ústavu zdravotnických informací a statistiky, web 

Ministerstva práce a sociálních věcí (např. Komunitní plány sociálních 

služeb), weby jednotlivých municipalit. Dále byly sumarizovány údaje 

o zařízeních v kraji pro péči o seniory (léčebny dlouhodobě nemoc-

ných, hospice, agentury domácí péče, domovy seniorů a další pečova-

telská zařízení) a o organizacích věnujících se aktivizaci seniorů  

- např. vzdělávací, reprezentované především Universitami 3. věku, 

volnočasové, sportovní, kulturní a také seniorské organizace – Kluby 

důchodců, jejichž aktivity pro seniory senioři sami připravují. 

Dosažení cíle projektu bylo cestou seminářů v krajích pro 

všechny subjekty participující na problematice aktivizace seniorů. 

Odborný program seminářů respektoval národní a evropský rámec 

potřeb seniorů a možností jejich naplňování a seznamoval s exi-

stujícími projekty pro seniory na národní, krajské i lokální úrovni, 

jejich databází, s organizacemi v regionu věnujícími se seniorům,  

s příklady dobré praxe a jejich hodnocením, s možnosti vládních do-

tačních řízení i s možnostmi krajských a místních samospráv finan-

cování (granty, dotace) projektů pro seniory. 

Výstupem projektu bylo vytvoření a koordinace sítě organizací 

a odborníků věnujících se podpoře zdravého stárnutí prostřednictvím 

aktivního přístupu seniorů samotných, výměna zkušeností a dobrých 

praxí, získání nových poznatků o způsobech aktivizace seniorů a rea-

lizace společných projektů vládních ia nevládních organizací na re-

gionální a místní úrovni. 

Dalším výstupem projektu byla realizace DVD o příkladech 

dobré praxe v Evropě a v České republice a propagace národních 

projektů zaměřených na podporu zdraví seniorů prostřednictvím ne-

formální spolupráce s Healthy Ageing při EuroHealthNetu.  
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V neposlední řadě bylo výstupem projektu prosazení problematiky 

zdravého stárnutí do regionálních plánů zdraví, navázání či prohloub-

ení spolupráce s Národní sítí zdravých měst, vytvoření národní skupi-

ny ke koordinaci aktivit pro zdravé stárnutí při Státním zdravotním 

ústavu  

a seznámení odborné veřejnosti se strategií EU v oblasti zdravého 

stárnutí, s možnostmi aktivizace seniorů a příklady dobré praxe. 

Projekt Zdravé stárnutí – Aktivizace seniorů v regionech, který 

byl finančně podpořen ze strany Ministerstva zdravotnictví, byl všemi 

participujícími subjekty i odbornou komisí Ministerstva zdravotnictví 

velmi kladně hodnocen. 

Realizace výše uvedeného projektu přispěla významně k na-

plňování úkolů všech strategických dokumentů, které se věnují pro-

blematice aktivizace seniorů na národní i nadnárodní úrovni a zejména 

ke zkvalitnění vlastní péče o seniorskou populaci v jednotlivých re-

gionech České republiky. 
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