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Dobre praktyki krajowe i zagraniczne / Wyzwania systemowe / Ważne zmiany prawne

Telewizja
Telewizja Pokolenia została stworzona przez Fundację
Zaczyn. Jest dedykowana dojrzałym widzom, którzy
nie znajdują dla siebie odpowiednich treści w mediach.
W pierwszym miesiącu nadawania, tj. w grudniu
2020 r. każdy wyemitowany odcinek naszych
programów miał średnio 80 tysięcy widzów.
Łączna liczba niepowtarzalnych odbiorców w ciągu
pierwszego miesiąca nadawania wyniosła 1 milion.
Oznacza to, że docieramy do większości osób 60+
korzystających z internetu.
Zapraszamy do oglądania naszych programów oraz
współpracy komercyjnej.

Pokolenia
Telewizja Pokolenia w ramówce zima 2020-2021
emituje 10 autorskich programów.
Głównym kanałem dystrybucji treści Telewizji
Pokolenia jest Facebook, gdzie gromadzimy 90%
widowni. Zapraszamy do wejścia na kanał:
Facebook.com/Telewizja Pokolenia
Jesteśmy również dostępni na:
www.TelewizjaPokolenia.pl
youtube.com/TelewizjaPokolenia
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Fundacja Zaczyn ma zaszczyt obwieścić powstanie
nowej jednostki badawczej dedykowanej sprawom
związanym ze starzeniem się społeczeństwa.

www.SeniorHub.pl
Zapraszamy do podjęcia współpracy:
przedsiębiorstwa, badaczy, administrację.
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Epidemia odmieniona przez
wszystkie przypadki
Tekst: Małgorzata Maryl-Wójcik
Seniorzy nie są dla rządzących tematem priorytetowym, a działania na
ich rzecz skupiają się głównie wokół celów wyborczych. Reformy polityk
obejmujących najstarszych mieszkańców często są powierzchowne, nieskoordynowane i przede wszystkim – zbyt nisko zabudżetowane. Nawet
zapisy rządowej strategii polityki społecznej w zakresie osób starszych
(z perspektywą do 2030 roku) wskazują, że jej wdrożenie nie generuje
żadnych dodatkowych środków finansowych dla budżetu państwa.
nr 1/2020
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Obecnie rozwiązania dedykow
wane seniorom sprowadzone
zostały w debacie publicznej niemal wyłącznie do kwestii
reagowania na epidemię koronaawirusa. Celem jest ochrona
seniorów jako reprezentantów grupy szczególnego ryzyka.
Aplikowanym rozwiązaniem okazzuje się zaś niemal wyłącznie
długotrwała izololacja społecznaa osób starszych, w tym od
usług społecznych i medycznych. Efektem nieudolnych działań
rządu na polu „walki z koronawirusem” pozostaje dwukrotny
przyrost zgonów seniorów wobecc analogicznych miesięcy roku
wcześniejszego. Widać dziś gołym
m okiem, iż system, wcześniej
dziurawy, w pełni obnaża dziś swoją niewydolność. Efektem
naocznie obserwowalnym jest znnaczący spadek jakości życia
osób starszych, ostatecznym rezuultatem się zaś okazać realnie
krótsza oczekiwana długość życiaa seniorów w kolejnych latach.
Badania prowadzone na całym
m świecie wskazują, że osoby
starsze są najbardziej narażone na zachorowanie i powikłania
związane z COVID-19. W opublikowanym we wrześniu 2020r.
raporcie KIGS (Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej) wynika, że polscy seniorzy borykająą się z dwoma głównymi problemami związanymi z epidemiąą: sposobem funkcjonowania
polskiej służby zdrowia i swoją kondycją psychiczną, będącą
przecież w istotny sposób pochoddną stanu zdrowia.
O niedofinansowaniu opieki geriatrycznej, szpitali, likwidacji placówek pierwszego koontaktu, braku pielęgniarek
i pielęgniarzy napisano już wieele. Problem polega na tym,
że czasy koronawirusa uwypukliły te braki. W raporcie KIGS
możemy przeczytać między innnymi, że problemem stał się
nie tylko znacznie utrudniony i wydłużony dostęp do lekarzy
specjalistów i opieki medycznej jako takiej, ale również brak
rzetelnych informacji dotyczącycch samego wirusa. Dochodzi
do tego ogromne zamieszane związane z zamykaniem szpitalnych oddziałów czy przemianoowywanie całych placówek na
szpitale „jednoimienne” – co poogłębia tylko chaos, niepewność i niewiedzę. Dla pocieszennia badani w raporcie KIGS
w większości nie wskazywali na problem z uzyskaniem e-recepty. Realizowała je (i zamawiała) jednak mniejszość bo… blisko
1/3 z nich przerwała w pandemii dotychczasowe leczenie.
Można więc wyciągnąć wnioskki, że pod względem medycznym pandemia łączy się nie tylkoo z zagrożeniem tu i teraz, ale
będzie miała dużo dłuższe skuttki – zwiększenie liczby osób
przewlekle chorych i pogorszeniee się stanu zdrowia tych, którzy nie trafili na czas do lekarzy specjalistów.
Obecna sytuacja nie pozosttawia dużego pola manewru – wykorzystywane są wszystkkie możliwe kadry medyczne
które w jakikolwiek sposób moggą wesprzeć walkę z pandemią. Poważnie leży fizjoterapia, nie ma mowy o wyjazdach
do sanatoriów, kolejki na zabieegi specjalistyczne wydłużają
się tak bardzo, że odkorkowaniee tego systemu będzie – przy
dzisiejszych nakładach na służbęę zdrowia – niemożliwe przez
wiele lat, czego efektem będą zgony liczone w wielu tysiącach
czy wręcz dziesiątkach tysięcy. Osobie lekko chorej w dobie
COVID utrudnia się lub wręcz uniemożliwia wizytę u lekarza
pierwszego kontaktu. Zapisy doo placówek publicznych możliwe są teraz najczęściej na dw
wa sposoby: poprzez osobiste
stawiennictwo lub kontakt teleffoniczny. Oba bez gwarancji
„ustawienia” wizyty. Wspominaćć o braku szczepionek przeciw
grypie już nawet nie warto.
Wspomniany wcześniej raportt KIGS podkreśla, że seniorzy
odczuwają negatywnie skutki pandemii również przez pryzmat utraty kontaktów z rodzinną i najbliższym otoczeniem
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– pisząc to mam na myśli zw
właszcza osoby samodzielne. Pozostawione samemu sobie, wyyrwane z relacji społecznych, odcięte od instytucji pozwalającyych im na utrzymywanie kondycji
psycho-fizycznej poprzez uczestniczenie w kulturze, kultywowanie aktywności fizycznej, roozwijanie zainteresowań, itp. Ci,
którzy wymagają opieki i przzebywają w DPSach lub Domach
Spokojnej Starości są obecniee podwójnie obciążeni – nie tylko
okrojoną liczbą kadry medyczzno-opiekuńczej, ale też zakazem
odwiedzin przez członków roddzin.
Liczne doniesienia medialne – których przesilenie miało
miejsce na przełomie marca i kwietnia – pokazywały niepokojące braki kadrowe w placcówkach, bezsilność kardy i pozostawienie jej samym sobie. Pod koniec kwietnia do sejmu
trafił projekt rozporządzeniaa wprowadzający obowiązkowe
i regularne testy na COVID ddla pracowników DPS-ów do dziś
(grudzień 2020) nie weszło onno w życie. Brak testów powoduje
spirale zakażeń (opiekunowiee pracują często w kilku placówkach), a kiedy już do nich ddojdzie zmusza pracowników do
pozostania w placówce do momentu zakończenia kwarantanny – co obciąża ich fizycznie, psychicznie i siłą rzeczy wpływa
na jakość wykonywanych dziaałań.
Istotnym problemem stałoo się też ograniczenie możliwości załatwiania spraw prawnno-administracyjnych, z których
nikt obywatela, mimo wiekuu, nie zwalnia. W czasie epidemii pracownicy urzędów są delegowani do pracy z domu.
Wpływa to na dostępność usług stacjonarnych – z których
najchętniej korzystają seniorrzy. Załatwienie ważnych spraw
jest więc obciążone koniecznością pomocy zewnętrznej
albo znajomości obsługi systtemów komunikacji elektronicznej. Sprawy urzędowe wym
magają poświadczenia elektronicznego – na przykład poprzez profil zaufany. Tymczasem
w lipcu 2020 roku profil zauufany posiadało nieco ponad 7
milionów osób – osoby starssze były wśród nich w zdecydowanej mniejszości.
Kiedy na początku 2020 rroku do światowych mediów docierały pierwsze informacje o tajemniczej chorobie z miasta
Wuhan, nikt pewnie nie spoodziewał się jak bardzo zmieni
się świat w najbliższych mieesiącach. Historia pokazuje, że
w czasach największych obciążeń systemu i kryzysów grupami najbardziej odczuwającym
mi i ponoszącymi konsekwencje
są najsłabsi. W przypadku C
COVID grupą podwójnie narażoną są seniorzy – od lat nieddofinansowani, z bardzo niskimi
emeryturami dodatkowo najjciężej przechodzący zakażenie
wirusem.
Obecna sytuacja pokazuje jasno jak wielką wagę ma stworzenie w najbliższych miesiąącach długofalowego planu na
rzecz podniesienia jakości życcia osób starszych. Plan taki musi
obejmować reformę systemoową w tym znaczne zwiększenie
nakładów na służbę zdrowia, masowe działania na rzecz
zwiększania dobrostanu psyycho-fizycznego osób starszych
(wsparcie bezpośrednie osób potrzebujących, integracja społeczna wewnątrz i międzypokkoleniowa, aktywizacja sportowa
czy kulturalna) czy w zakresiee edukacji cyfrowej pozwalającej
dziś pozostawać w relacjach sspołecznych nawet mimo izolacji
domowej.
Pandemia przewróciła nam
m życie do góry nogami. Możemy
ją wykorzystać jako punkt wyyjścia do zaprojektowania Polski
jako kraju przyjaznemu rosnąącej populacji osób starszych. Alternatywną jest umieralnia dla naszych dziadków i rodziców,
a w końcu – dla nas samych.

8

SYTUACJA SENIORÓW W POLSCE

„Sytuacja osób starszych w Polsce – wyzwania
i rekomendacje” opracowanego przez komisję ds.
osób starszych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich
Tekst: Kamil Matuszczyk
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Wydany na koniec kadencji raport komisji ds. osób starszych przy RPO wieloaspektowo pokazuje sytuację osób starszych jako podmiotów praw społecznych i obywatelskich. Przedstawia diagnozę i wyzwania, ale także dostarcza rekomendacji, co zrobić,
by prawa obywatelskie osób starszych, a także ich bliskich, były respektowane we
wszystkich sferach życia społecznego.
Polak w wieku 60 lat i więcej cierpi średnio na 4,6 chorób
przewlekłych, a 300 tysięcy osób doświadcza choroby Alzheimera. Jedynie 5% osób starszych uczzestniczy w jakiejkolwiek formie
edukacji, a słuchaczami Uniwersyttetów Trzeciego Wieku w 2018
roku było niewiele ponad 113 tyssięcy osób, w tym blisko 96%
słuchaczy stanowiły kobiety. Bliskoo co piąta kobieta i co siódmy
mężczyzna powyżej 60 lat mają dochody poniżej linii ubóstwa
relatywnego. Podobnych statystyyk opisujących sytuację Polek
i Polaków w wieku 60 lat i więccej można przywoływać wiele,
a wnioski najczęściej będą podobbne. Najstarsi Polacy borykają
wotnymi, finansowymi, technosię z wieloma problemami zdrow
logicznymi czy społecznymi, jakośść życia w przypadku znacznej
części tych osób jest na niskim poziomie, a uczestnictwo w życiu
społecznym, gospodarczym i kulturalnym jest mocno utrudnione. Ich codzienne funkcjonowanie zasadniczo różni się od innych
grup społeczno-ekonomicznych. To oczywiście spore uproszczenie, jednak utrzymujące się od dawna zjawiska, w połączeniu
z prognozowanymi przemianam
mi cywilizacyjnymi, sprawiają,
że prowadzą one do sytuacji, w której częściej mówi i pisze się
o nieprzestrzeganiu czy wręcz łaamaniu praw osób starszych2.
Praw do godnej, aktywnej staroścci, uwzględniania podmiotowości każdej osoby (niezależnie od wieku), ochrony przed dyskryminacją, wykorzystaniem czy zappewniania sprawstwa na wielu
polach codziennego funkcjonowaania. Na ten wymiar dyskusji
o osobach starszych zwracają uw
wagę autorzy raportu przygotowanego przez Komisję Ekspertów ds. Osób Starszych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich (RPO). Zawarte w nim rozważania są
doskonałym punktem do szerszej dyskusji o polityce senioralnej,
polityce wobec starości czy szerzejj – polityki społecznej uwzględniającej cykl faz życia jednostek.
Raport został pomyślany jako podsumowanie dotychczasowej
działalności zespołu ekspertów prrzy RPO, ze wskazaniem szerokiego spektrum wyzwań, jakie naależy podjąć i rozwiązać w kolejnych latach. Za redakcję meryttoryczną odpowiadają uznane
badaczki polityki społecznej orazz gerontolożki społeczne, prof.
Barbara Szatur-Jaworska, prof. Barbara Rysz-Kowalczyk oraz
Barbara Imiołczyk. Zespół autorów
w poszczególnych części tekstu
tworzy interdyscyplinarna grupa ekspertów, badaczy oraz przedstawicieli instytucji publicznych, w tym Biura RPO.
Na podkreślenie zasługuje fakt,, że raport różni się od podobnych publikacji przede wszystkim układem treści. Już na początku czytelnik poznaje kilkadziesiąt mniej lub bardziej szczegółowo opisanych wyzwań, do któryych zaproponowano autorskie
rekomendacje. Dopiero w drugieej części można zapoznać się
z pogłębioną diagnozą sytuacji ossób starszych w takich wymiarach, jak: zabezpieczenie społecznne, zdrowie i opieka zdrowotna,
sytuacja potrzeb opiekuńczych czzy wielowymiarowa aktywność
seniorów. Czytelnik może mieć wrażenie, że pewne informacje
się powtarzają, a na etapie czytania rekomendacji chciałby zrozumieć szerszy kontekst danego problemu. Niezależnie od tego,
zaakcentowanie już na początku wyzwań, jakie powinny zostać
zaadresowane i rozwiązane przeez odpowiednie podmioty, po-
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kazuje, jak priorytetowe powinnno być działanie, a nie tylko stawianie kolejnych diagnoz. Co w
ważne, raport był przygotowywany
w 2020 roku, więc autorzy oddwołują się do sytuacji pandemii
COVID-19 i jej wpływu na ppopulację osób starszych. Przede
wszystkim zostały podkreślone szczególnie newralgiczne obszary
tej zmiany (głównie wymiar opieki).
Z raportu wyłania się wiele ważnych obrazów starości w polskim wydaniu. Przede wszystkim z lektury poszczególnych części
czytelnik dowiaduje się, że poopulacja osób starszych to zróżnicowana grupa, a błędem jest postrzeganie wszystkich seniorów
jako homogenicznej zbiorowośści. Jednym z ważniejszych wymiarów tego zróżnicowania jest ppłeć, która rzutuje, oprócz innych
przesłanek i okoliczności, na too, jak wygląda czas po osiągnięciu
60 lat. Wiele uwagi autorzy poświęcają dużo gorszej sytuacji
kobiet, pokazując kolejne przykkłady tych obszarów, w których kobiety są gorzej traktowane, osiągają mniejsze dochody czy mają
ograniczane szanse na rozwój zawodowy. Należy jednak pamiętać, że to właśnie emerytki naajczęściej angażują się we wszelkiego rodzaju aktywności o chharakterze społecznym, religijnym,
edukacyjnym, kulturowym, ale także i politycznym (zwłaszcza na
poziomie samorządowym). Innną płaszczyzną różnicującą seniorów, a w konsekwencji wpływ
wającą na świadomość własnych
praw, jest poziom wykształcenia czy wcześniejsza aktywność zawodowa. Warto mieć na uwaddze, że kolejne roczniki emerytów
to osoby, które są coraz bardziej zapoznane z nowymi technologiami, podróżowały po świeciee czy są otwarte na wszelkie formy
aktywności. To oznacza, że ppopulację seniorów tworzą osoby
pełne wigoru i nastawione na aktywną emeryturę, jak również
osoby 90-letnie, wykluczone z w
wielu form życia społecznego, często z powodu wielu chorób zam
mknięte w domach.
W raporcie zwrócono wielookrotnie uwagę także na znaczenie miejsca zamieszkania osóób starszych. Jak wskazują autorzy, z najpoważniejszymi trudnnościami i barierami borykają się
mieszkańcy wsi, wykluczeni z wielu obszarów. Problematyczna
pozostaje kwestia dostępu do opieki zdrowotnej i pomocy społecznej, która, jak wynika m.in.. z raportów Najwyższej Izby Kontroli, nie trafia do 1/5 polskich gmin. Mimo że mieszkańcy wsi
dysponują relatywnie większąą przestrzenią mieszkalną, jakość
ich domostw pozostaje w złejj kondycji. Jak możemy wyczytać
w raporcie, również forma aktyywizacji społeczno-kulturowej, jaka
trafia do najstarszych mieszkaańców wsi, jest mocno ograniczona. Okazuje się, że w ramach rządowego programu Aktywność
Społeczna Osób starszych (ASSOS), mieszkańcy wsi byli beneficjentami jedynie 7% inicjatyw skierowanych do seniorów. Dużo
poważniejszym problemem, kttórym można tłumaczyć m.in. nieuczestniczenie w wydarzeniacch kulturowych czy edukacyjnych
organizowanych przez miasta, jest tzw. wykluczenie transportowe. O problemie tym zrobiło się głośno w ostatnim czasie, choć
skala problemu narasta od dawna. Chodzi o brak możliwości
dojechania transportem publiccznym (głównie PKS, ale także pociągi) do setek gmin, główniee wiejskich, na terenie wszystkich
województw. Autorka głośnegoo medialnie reportażu o wyklucze-
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niu transportowym, Olga Gitkiewiicz szacuje, że problem ten dotyczy nawet 14 milionów Polaków. Osoby starsze wydają się tutaj
najbardziej dotknięte tym ograniczzeniem, ponieważ wielokrotnie
nie posiadają samochodu osobow
wego, a ich najbliższa rodzina,
na skutek migracji krajowych lub zagranicznych, nie może zaspokoić ich potrzeb komunikacyjnych. Autorzy rekomendują większe
zwrócenie uwagi na ten problem
m, zwłaszcza w odniesieniu do
seniorów z ograniczonymi zdolnośściami mobilnymi.
Wprowadzanie realnych zmiann w przestrzeni publicznej na
rzecz poprawy warunków i jakości życia osób starszych blokowane jest często przez brak współpracy między odpowiednimi
resortami, a nawet jednostkam
mi samorządu terytorialnego.
O tym pierwszym problemie piszzą wprost autorzy w raporcie,
wskazując na niespełnienie ustawoowego obowiązku, jakim miała
być współpraca resortu zdrowia oraz resortu polityki społecznej. Idąc dalej tym tropem, można wskazać także na niewielkie
zainteresowanie poszczególnych gmin czy powiatów wymianą
dobrych doświadczeń, praktyk orraz dzieleniem się wiedzą czy
wstępowaniem w partnerstwa i realizację m.in. wspólnych projektów. Dopiero od kilku lat pojaw
wiają się miejsca, gdzie można
zapoznać się z dobrymi praktykam
mi na rzecz osób starszych (np.
specjalna księga i strona internettowa prowadzona przez RPO).
Brakuje jednak odgórnych, tj. rząddowych, zachęt do nawiązywania współpracy między samorząddami. Często zdarza się obecnie, że można obserwować raczej konkurowanie o (ograniczone)
zasoby niż realna formę kooperaccji czy partnerskich działań na
rzecz lokalnych polityk senioralnycch.
Na trudną sytuację osób starszzych rzutuje także sam sposób
mówienia w przestrzeni publicznejj o starości, o potrzebach osób
starszych czy ich problemach. Okkazuje się, jak wielokrotnie jest
to akcentowane w raporcie, że jęęzyk, jakim posługują się media, ale także i znaczna część społłeczeństwa, wpływają na to, że
osoby starsze są dyskryminowanee i niejednokrotnie traktowane
infantylnie. Z niewłaściwymi przyykładami komunikacji seniorzy
spotykają się w urzędach publicznnych, placówkach zdrowia, ale
także w sklepach. Różnice pokoleeniowe są także akcentowane
w słownictwie, jak do najstarszych osób mówią znacznie młodsze
osoby, zwłaszcza dotyczy to wszelkkich neologizmów czy słów stosowanych we współczesnej kulturzze. Problem jest jednak szerszy,
dotyczy także treści i obrazów, jakkie są publikowane i prezentowane w mediach. Nadal można spotkać przykłady ukazujące
seniorów jako osoby schorowane, narzekające czy roszczeniowe,
zależne od obecności innych osóbb. Jest duża potrzeba, co pojawia się w rekomendacjach w rapporcie, zakrojonych na szeroką
skalę kampanii informacyjnych na rzecz bardziej pozytywnego
wizerunku seniorów (z zachowaniem jednak umiaru i rzeczywistości w tym zakresie).
Aby położenie najstarszej częścci społeczeństwa w przyszłości
było lepsze niż jest obecnie, niezbbędnym działaniem wydaje się
edukacja od najmłodszych lat i zajjęcia z przygotowania do starości. Wśród rekomendacji można przeczytać, że tego typu inicjatywy powinny przynieść wiele pozzytywnych efektów To nie tylko
lepsze traktowanie osób starszychh w najbliższym otoczeniu, ale
także, a może przede wszystkim, zrozumienie, czym jest starość
i jak wiele może mieć twarzy. Dzieci powinny być uczone od
najmłodszych lat, że starszym naleeży się szacunek, aby rozumiały, dlaczego warto ustąpić im miejsce siedzące w komunikacji
miejskiej czy pomóc m.in. w zakuppie biletu z automatu. Powinni
być przygotowywani i uświadamiani, że sami w przyszłości mogą
borykać się z różnymi problemam
mi i ograniczeniami ze względu

na gorszy stan zdrowia czy ogrraniczenia w poruszaniu się. Należy docenić działania poszczególnych szkół czy samorządowych,
które poszły krok dalej i przeprrowadzają szkolenia dla młodzieży
ponadgimnazjalnej z wykorzysstaniem sprzętu oddającego stan,
w jakim znajduje się osoba choorująca na Alzheimera. Tego typu
rozwiązania (kombinezony, innyy sprzęt czy odwiedziny mieszkań
dostosowanych do potrzeb osóób z niepełnosprawnościami) niosą
ze sobą ogromną wartość doddaną, a przede wszystkim uwrażliwiają młode osoby na potrzebyy osób starszych.
W dyskusji o osobach staarszych zapomina się często, że
tworzą oni coraz ważniejszą zzbiorowość świadomych klientów,
o zasobnych portfelach, o kktórych zaczynają się upominać
przedsiębiorcy z różnych brannż. To już nie tylko leki czy suplementy diety, ale także coraz bogatsza oferta turystyczna czy
rekreacyjna. Na tej płaszczyźnnie dochodzi jednak wielokrotnie
do wykorzystywania niewiedzyy czy słabości seniorów, nieświadomych ryzyk i pułapek, jakie roozstawiają nieuczciwi przedstawiciele handlowi czy producenci. Autorzy przywołują przykładowe
sytuacje, które przytrafiają sięę seniorom. Dotyczy to zwłaszcza
tzw. handlu akwizycyjnego i stoosowanie technik manipulacyjnych
mających przekonać ich do irrracjonalnie drogich garnków, pościeli czy sprzętów kuchennych. Mimo że brakuje dokładnej skali
oszukanych starszych konsumeentów, problematyką tą interesuje
się m.in. Urząd Ochrony Konkkurencji i Konsumentów, który we
współpracy z Policją, Zakładem
m Ubezpieczeń Społecznych oraz
Kasą Rolniczego Ubezpieczeniaa Społecznego w 2018 roku zainicjował akcję edukacyjną na ten temat3. Szczególnie narażonymi
osobami na tego typu praktyki są mieszkańcy wsi lub małych
miast, osoby z podstawowym wykształceniem, a przede wszystkim osoby samotne, których z roku na rok w Polsce przybywa.
Na koniec warto zwrócić uw
wagę, w jaki sposób najlepiej jest
działać, aby zwiększać partycyypację osób starszych w życiu społecznych, kulturowym czy ekonoomicznym. Jednym z ważniejszych
i skuteczniejszych sposobów nna poprawę trudnej sytuacji osób
powyżej 60. roku życia powinnno być wspieranie i zachęcanie do
kontynuowania aktywności zawodowej tej grupy pracowników.
Autorzy rekomendują szereg ddziałań, które powinny zostać niezwłocznie wprowadzone, aby z jednej strony nie marnotrawić potencjału najstarszych pracowników, a z drugiej zapewnić im godne warunki do podjęcia lub kontynuacji zatrudnienia. Problem ten
jest jednak dużo bardziej złożony, składają się na niego zarówno
obowiązujące przepisy prawa ppracy, jak i praktyka pracodawców
oraz niechęć samych pracownników do pozostawania na rynku
pracy po osiągnięciu ustawoweego wieku emerytalnego. Wskaźniki zatrudnienia osób 60+ plus w Polsce są jednymi z najniższych,
a sytuacji nie sprzyja obniżeniee i zróżnicowanie wieku emerytalnego. Wśród niezbędnych dziaałań w tym zakresie powinny znaleźć się m.in. rozwijanie praktyyk zarządzania wiekiem w organizacjach, zachęty podatkowe ddla pracodawców zatrudniających
pracowników 60/65+, kierowaanie oferty urzędów pracy wobec
seniorów oraz zapewnianie elastycznych form zatrudnienia.
1 B.Szatur-Jaworska, B.Rysz-Kowalczyk, B.Imiołczyk (red.), Sytuacja osób starszych
w Polsce – wyzwania i rekomendacjje. Raport Komisji Ekspertów ds. osób starszych, Biuro Rzecznika Praw Obywaatelskich, Warszawa 2020. Raport można
pobrać ze strony Rzecznika Praw Obywatelskich pod poniższym adresem:
https://rpo.gov.pl/pl/content/sytu acja-osob-starszych-w-polsce-wyzwania-irekomendacje-raport-komisji-ekspertoow (dostęp z: 22.10.2020).
2 Osoby zainteresowane tą problematyyką mogą zapoznać się także z innymi publikacjami, m.in. Wilk A i Gołowkin-Hudała M.(red.) (2014). Prawne aspekty starości,
Warszawa: Difin czy Mikołajczyk B. (22012). Międzynarodowa ochrona praw osób
starszych, Warszawa: Wolters Kluwerr.
3 https://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=14978
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Jakość życia starszych
Kowalskich
Tekst: Rafał Bakalarczyk
Jak osoby starsze spędzają czas wolny? Na czyją pomoc mogą liczyć? Jak oceniają swoje zdrowie i sytuację materialną? Na m.in. te pytania znajdziemy odpowiedź
w raporcie GUS – „O jakości życia osób starszych”. Warto po niego sięgnąć, by wieloaspektowo poznać sytuację seniorów w Polsce. Takie wstępne rozpoznanie może
być przydatne także dla działań senioralnych w różnych obszarach i na różnych szczeblach życia społecznego.
Raport GUS opublikowany w 2017 roku to druga taka kompleksowa diagnoza sytuacji seniorów w Polsce dokonana przez Urząd
Statystyczny w ostatniej dekadzie. Poprzednie opracowanie pod
tytułem „Jak się żyje osobom starszym w Polsce” wydano w 2011
roku i ilustrowało podobne wymiary życia społecznego. Od tamtego
czasu minęło wiele lat, dlatego warto skorzystać z bardziej aktualnego źródła, a także zastanowić się, co przez te kilka lat zmieniło się
w sytuacji seniorów. Obydwa raporty są dostępne na stronie GUS
w zakładce dotyczącej osób starszych.
W najnowszym raporcie, z którego ustaleniami chcielibyśmy zapoznać czytelników Polityki Senioralnej, przyjęto, że ludzi starsi to osoby
w wieku 60 lat i więcej (zgodnie z cezurą wieku, jaką posługuje się
Eurostat oraz OECD). Wyniki oparte o wypowiedzi przebadanych
osób w wieku 65+ zestawiono z analogicznymi wynikami dla ogółu
osób dorosłych (za takie uznano wszystkie osoby 16+).
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Seniorzy najmniej zadowoleni ze zdrowia
i sytuacji finansowej
Zamiast omawiania krok po kroku poszczególnych diagramów
na kolejnych kartach raportu, zacznijmy od końcowych wskaźników
mówiących o subiektywnym dobrobycie osób starszych i poziomie
zadowolenia z życia.
Na pytanie, czy osoby starsze są zadowolone z różnych wymiarów
ich życia, otrzymano następujący udział osób deklarujących, że są
zadowolone lub bardzo zadowolone:
• sytuacja rodzinna – 69%;
• relacje z innymi ludźmi – 79%;
• sytuacja finansowa – 35%;
• materialne warunki życia – 55%;
• Ilość czasu wolnego – 85%;
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• sposób spędzania czasu wolnego – 64%;
• zdrowie – 29%;
• miejscowość zamieszkania – 80%;
• zadowolenie z życia ogólnie rzecz biorąc – 73%.
Jak widać, osoby starsze nie należą statystycznie do szczególnie
narzekających. Prawie ¾ ankietowanych deklaruje ogólne zadowolenie z życia. Pytani o konkretne jego wymiary, zdecydowanie częściej
wyrażają zadowolenie niż niezadowolenie. Tyko w dwóch sferach
liczba niezadowolonych przewyższyła liczbę zadowolonych – to
zdrowie oraz sytuacja finansowa. Prawie połowa badanych narzeka na materialne warunki życia. Interesujące jest też, że znacznie
częściej osoby starsze są zadowolone z ilości wolnego czasu niż
ze sposobów jego spędzania, co pozwala przypuszczać, że w wielu
przypadkach nie ma możliwości aktywności zgodnej z indywidualnymi potrzebami, możliwościami czy preferencjami, mimo że znalazłby się na nie czas.
Gdy pytano, jak osoby starsze oceniają swój subiektywny dobrostan, połowa z nich deklarowała poczucie optymizmu – 50%, poczucie sensu w życiu zadeklarowało 56%, natomiast wskaźnik dobrego
samopoczucia tylko u 38% był pozytywny.

Seniorzy poza kulturą i rekreacją
Niepokojące są informacje dotyczące form spędzania wolnego
czasu. Okazuje się, że ogromna część osób starszych w ogóle nie
uczestniczy w życiu kulturalnym i prawie nigdy nie korzysta z takich
form, jak chodzenie do kina, teatru czy na koncerty.
Na podstawie danych zebranych w tabeli można powiedzieć, że
ogromna część osób starszych nie korzysta z form rekreacyjnych,
kulturowych czy ruchowych aktywności wiążących się z wychodzeniem z domu. Jedyna forma spędzania czasu, która jest praktykowana przez osoby starsze częściej, to chodzenie na spacery
i odpoczynek na świeżym powietrzu – mimo to nawet ten wynik
jest niepokojący. Aż 23% nigdy lub prawie nigdy nie chodzi na
spacery i nie odpoczywa na świeżym powietrzu. Na pewno warto też zapytać – choć raport nie dostarcza odpowiedzi – z czego
wynika brak korzystania z poszczególnych form wypoczynku? Czy
niewychodzenie na spacery wśród prawie ¼ seniorów wynika najczęściej z braku chęci, czy raczej trudności motorycznych i komunikacyjnych? Może w części przypadków to także brak w pobliżu
osób, które byłyby gotowe asystować w takich aktywnościach osobom starszym mającym trudności z poruszaniem lub bojących się
upadku? A może powodem jest niedostosowanie budynków, w których mieszkają? Na przykład wiele schodów do pokonania lub brak
windy. A może osamotnienie i nierzadka (także) u osób starszych
depresja, która sprawia, że nie są gotowe, by wyjść z domu? To ważne pytania, które zadają sobie badacze, różni działacze i urzędnicy.
Pytać należy także o przyczyny częstego niekorzystania z innych,
ujętych w badaniu, form spędzania czasu. Dlaczego osoby starsze
nie uczestniczą w kulturze? W jakim stopniu wpływa na to koszt
pójścia do kina, teatru czy na koncert (oraz jak można byłoby go
obniżyć), a na ile lokalizacja i brak łatwej komunikacji do placówek
kulturalnych? A może powodem jest mało atrakcyjna oferta dla
osób starszych lub trudności z pozyskaniem aktualnych informacji,
co w danym czasie dzieje się w kulturze w okolicy? Skala braku
uczestnictwa – jak się okazuje – jest tak ogromna, że te pytania powinny być pilnie stawiane na różnych szczeblach polityki państwa
i samorządu. Pamiętajmy przy tym, że przytoczone procentowe
wskaźniki obejmują wszystkie osoby w wieku 65+. Aż strach myśleć,
co by było, gdyby zawężono analizę do osób jeszcze starszych, np.
po 75. roku życia.

Senior w świecie mediów
Obecnie często mówi się, że żyjemy w społeczeństwie informacyjnym, w którym to informacja i dostęp do niej odgrywa dużą rolę
i wpływa na możliwość uczestniczenia w życiu społecznym i korzystania z przysługujących nam praw. Jak osoby starsze poruszają
się w sferze informacji, które otrzymujemy poprzez media, także te
nowe, działające za pośrednictwem komputera lub telefonu?
Najpopularniejszym z mediów, z którego osoby starsze czerpią
informacje, ale też przy którym spędzają czas, wydaje się być telewizja. 34% osób w wieku 60+ zadeklarowało, że spędza na jej oglądaniu powyżej 4 godzin dziennie, a 57% poniżej 4 godzin dziennie (np.
spędzanie nieprzerwanie 3 godzin codziennie przed telewizorem,
ale też godziny, 20 minut itd.). Ciekawe byłoby zbadanie nie tylko,
jak długo osoby starsze przebywają przed telewizorem, ale także, jakie kanały oglądają, jakiego typu programy przyciągają taką widownię? Sam fakt statystycznie dość dużej części dnia spędzanej przez
seniorów przed TV to też sygnał niekoniecznie korzystny dla zdrowia
osób starszych. Nie tylko fizycznego, ale także psycho-społecznego
dobrostanu. W niektórych przypadkach jest to wynik ograniczonych
realnych możliwości spędzania czasu w innych formach (o czym już
była mowa), ale także pewna odpowiedź na samotność. Gdy osoba
starsza przebywa całymi dniami sama – a tak się przecież zdarza –
telewizor może okazać się jedynym oknem na świat i szansą choćby
pośrednio obcowania z życiem innych ludzi.
Mniej popularne okazuje się słuchanie radia. 25% osób w wieku
60+ słucha go powyżej 4 godzin dziennie, a 39% codziennie, ale
w mniejszym wymiarze godzinowym (wyniki dla seniorów są tu zbliżone dla ogółu osób dorosłych).
Jeśli chodzi o prasę, 64% osób starszych deklaruje, że sięga po nią
przynajmniej raz w tygodniu, ale regularnie miesięczniki i tygodniki
czyta tylko 26% (dla ogółu osób dorosłych to 21%). Nieco częściej
osoby starsze deklarują czytelnictwo książek – 40% (choć – co ciekawe – dla ogółu osób dorosłych ten wynik jest nieco wyższy – 46%).

Wykluczenie cyfrowe seniorów wciąż aktualne
A co z nowymi mediami? Z komputera nadal korzysta zdecydowana mniejszość. 75% respondentów w wieku 60+, na pytanie
o częstość korzystania z komputera, udzieliło odpowiedzi „Nigdy
lub prawie nigdy”. 13% korzysta codziennie lub prawie codziennie.
Nieposługiwanie się komputerem przez prawie ¾ starszych Polaków
odsyła do dostrzeganego od lat zjawiska tzw. wykluczenia cyfrowego seniorów (które ma jednak wiele wymiarów). W ostatnich latach
widzimy rosnącą świadomość tego zjawiska, pojawiają się lokalne
działania (np. warsztaty komputerowe) próbujące mierzyć się z tym
problemem, w wiek senioralny wchodzą osoby, które mogły zetknąć
się ze światem cyfrowym we wcześniejszych fazach życia, lecz mimo
to korzystanie z komputera okazuje się wśród starszych Polaków
ograniczone.
W przypadku części osób może to wiązać się z brakiem zainteresowania tą formą przekazu, co można zrozumieć i należy uszanować.
Dla części osób mogą to być też np. bariery materialne (uniemożliwiające zakup sprzętu), jak i inne związane z jego pozyskaniem,
otrzymaniem wskazówek, jak korzystać z komputera, w jakim celu
itd. W szczególnie trudnej sytuacji wydają się niezamożne samotne
osoby starsze o ograniczeniach zdrowotnych. W ich przypadku trudne może być nawet skorzystanie z odbywających się gdzieś w okolicy warsztatów komputerowych lub otrzymanie informacji, że takie
kursy są prowadzone (o ile w danej gminie są one organizowane).
Raport GUS nie dostarcza pogłębionej wiedzy, natomiast informuje
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o tym, do czego najczęściej komputer służy seniorom. 16% osób
szuka różnych wiadomości, 9% korzzysta z bankowości internetowej,
% dokonuje zakupu lub sprzeda7% z portali społecznościowych, 6%
ży produktów i usług, 6% korzysta z usług administracji publicznej
(procentów tych nie należy sumow
wać, gdyż te same osoby mogły
korzystać z Internetu na wiele sposoobów).
Interesujące są też wyniki, jeśli choddzi o deklarowaną znajomość języków obcych (która to, obok kompetenccji cyfrowych, również jest ważnym
narzędziem w komunikowaniu się ze współczesnym światem). Okazuje
się, że bardzo niewiele osób w wieku 60+ zadeklarowało posługiwanie
munikatywnym. Takiej odpowiedzi
się językiem obcym na poziomie kom
udzieliło 25% osób (przy niemal dwukrotnie wyższym, 46%, wskaźniku
dla ogółu dorosłych). Interesujące jestt też, jakimi językami obcymi władają osoby starsze. W raporcie nie ma takich informacji, ale wcześniej
przywołane opracowanie GUS z 2011 roku pokazało, że najczęściej
wskazywany był język rosyjski. Mniej powszechna – co z przyczyn historyczno-pokoleniowych jest zrozumiałee – była znajomość języka angielskiego, w którym komunikaty czy pooszczególne zwroty są tak często
(choćby w formie zapożyczeń) używane w świecie cyfrowym. Może to
dodatkowo czynić sferę „wirtualu” dlaa części osób starszych mniej przyjazną – chciałoby się powiedzieć less friendly.

Uczestnictwo seniorów w lokalnym życiu
społecznym, obywatelskim i religijnym
Jak zostało wcześniej pokazane, osoby starsze w niewielkim stopniu spędzają czas wolny poza własnym mieszkaniem. Potwierdzają
to również wypowiedzi na temat ucczestnictwa w życiu społeczności
i zaangażowania w różnych inicjatyw
wach pozarządowych.
Tylko 13% osób starszych powiedzziało, że przynajmniej raz w roku
wolną, bezpłatną pracę w ramach
poświęciło swój wolny czas na dobrow
działalności różnego rodzaju organizacji lub instytucji świeckich lub
religijnych (4% zadeklarowało społeczzną pracę w organizacjach świeckich, a 6% w organizacjach i wspólnootach religijnych). Niski udział osób
starszych w III sektorze warto wziąć sobie do serca. Mówimy przecież
o osobach, których duża część dyspoonuje czasem wolnym oraz znacznym doświadczeniem życiowym, a więc cechami, które w działalności
społecznej i obywatelskiej są atutami.. Czy jako społeczeństwo umiemy
te atuty dostrzec i wykorzystać dla doobra wspólnego?
Jeśli chodzi o aktywność religijnąą – według złożonych deklaracji
– większość uważa się za osoby reliigijne – 60%, a 23% za głęboko
wierzących. Dość popularny jest udzział w praktykach religijnych, nabożeństwach itd., mimo że niekonieccznie bardzo częsty. 9% zadeklarowało, że robi to częściej niż raz w tygodniu, a 56% raz na tydzień.
Często seniorzy praktykują wewnętrrzne formy życia religijnego – jak
modlitwa (15% twierdzi, że modli sięę kilka razy w ciągu dnia, a 49%
codziennie lub prawie codziennie).
Osoby starsze deklarują też silnee przywiązanie do swojego miejsca zamieszkania i identyfikację z nim, mimo że z reguły nie uczestniczą w wydarzeniach organizowanyych w ich miejscu zamieszkania.
Aż 96% stwierdziło, że odczuwa związek ze swoją miejscowością
zamieszkania (w tym 59% mówi, że jest to silny związek. Nieco
mniej, choć również dużo, osób deklaruje związek z ludźmi z okolicy
i sąsiedztwa (83%, w tym 36% móówi o silnym związku). Mimo to
udział w wydarzeniach w środowiskku lokalnym jest wśród starszych
Polaków niewielki. Jedynie 9% zadeeklarowało, że przynajmniej raz
na pół roku organizowały lub uczesstniczyły w imprezach w miejscu
zamieszkania lub okolicy. Korespondduje to także z danymi na temat
innych form uczestnictwa.
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Grunt to rodzina. Ale kontakty dość rzadkie
i głównie w domu
Aktywność osób starszych w ddużej mierze ogniskuje wokół rodziny
(choć też trzeba pamiętać o tychh, którzy na takie kontakty nie mogą
sobie pozwolić). Można wręcz móówić o swoistej familizacji starości, co
potwierdza także omawiany rapoort. Na pytanie, skąd można uzyskać
pomoc w przypadku grypy, 44%
% wskazało żonę lub partnera. Tyle
samo osób wybrało wnuki i dziieci (w tym synowe i zięciów). Inne
osoby wskazywano zdecydowanie rzadziej. Także w przypadku smutku czy przygnębienia osoby starrsze wskazywały najczęściej małżonków/partnerów (44%) lub dzieci//wnuki (38%). Pamiętajmy, że jednak
wiele osób, zwłaszcza w wieku ssędziwym, jest już owdowiałych, a –
w związku z np. migracjami oraz mniejszą liczbą dzieci lub wręcz bezdzietnością – część osób nie ma m
możliwości uzyskania wsparcia także
od dzieci i wnucząt. A jak wygląddają kontakty z ludźmi z rodzinnego
i pozarodzinnego otoczenia? Gdzzie i jak często seniorzy spotykają się?
Okazuje się, że kontakty te znaczznie częściej przyjmują formę odwiedzin lub goszczenia kogoś u siebie niż spotykania się na zewnątrz (np.
w kawiarni). Zobaczmy, co mówi na ten temat raport.
Na pytanie o częstość odwiedzania znajomych, rodziny, przyjaciół
lub przyjmowania ich u siebie w domu, aż 18% odpowiedziało „Nigdy lub prawie nigdy”, 34% „Rzzadziej niż raz w miesiącu”, a 37%
„1-3 razy w miesiącu”. Widać, żee prawie co piąty respondent nigdy
lub prawie nigdy nie spotyka siię ani z rodziną, ani z przyjaciółmi
u nich lub u siebie, a 34% spotyyka się rzadziej niż raz w miesiącu.
Także w przypadku 37% deklarujących tego rodzaju spotkania 1-3
razy w miesiącu, można mówić o dość rzadkich kontaktach, a zatem
i ryzyku samotności czy wręcz ossamotnienia.
Jeszcze gorsze są statystyki dootyczące częstości spotkań ze znajomymi i przyjaciółmi w kawiarni, pubie czy klubie. Aż 71% badanych
w wieku 65+ i więcej odpowiedzziało „Nigdy lub prawie nigdy”, 14%
– „Rzadziej niż raz w miesiącu””, 11% zadeklarowało, że 1-3 razy
w miesiącu, a jedynie 4% raz w tygodniu lub częściej. Okazuje się
zatem, że ogromna większość seniorów spotyka się towarzysko lub
z rodziną na zewnątrz rzadko, baardzo rzadko lub wcale. Koresponduje to także z wcześniej zaprezenntowanymi wynikami, zgodnie z którymi obecność osób starszych w szerszej przestrzeni społecznej jest
statystycznie znikoma (może pozza koniecznymi wyjściami związanymi z zakupami, pójściem do apteeki czy wizytą lekarską, co jednak nie
było badane w omawianym opraacowaniu).

Wiedza o seniorach z raportu – wymaga
przemyślenia, ale i pogłębienia
Gdy za pośrednictwem raporttu wchodzimy w „statystyczny” świat
osób starszych, pojawia się wiele dalszych pytań i nieodkrytych pól
wiedzy. Mimo to opracowanie G
GUS daje pewien ogólny ogląd sytuacji. W wielu wymiarach nie jest to obraz korzystny; każdy może sam
ocenić wyniki. Mnie uderzyła wcciąż ogromna skala wyłączenia osób
starszych z kultury, sfery rekreacjii oraz z szeregu innych wymiarów życia prywatnego, społecznego i obywatelskiego. Świat wielu seniorów
wciąż jest zamknięty w czterech śścianach mieszkań i to zazwyczaj bez
realnych możliwości łatwego kontaktu z otoczeniem przy pomocy nowych interaktywnych mediów. W
Warto też szczególną troską otoczyć te
sfery, które seniorzy sami najczęśściej deklarują jako niezadowalające,
czyli kondycję zdrowotną i warunnki finansowo-materialne.
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Tekst: Paweł Dombrowski
Z raportów GUS-u wynika, że w gospodarstwach domowych osób starszych, w tym
emerytów oraz części rencistów, rosną i dochody, i wydatki, a wyposażenie mieszkań
polepsza się. Co ważne, poprawa odzwierciedla się nie tylko w liczbach – także w subiektywnych ocenach samych badanych. Sytuacji nie można jednak uznać za stabilną. Już ponad 330 tys. osób otrzymuje emeryturę niższą niż minimalna, a Federacja
Przedsiębiorców Polskich szacuje, że za 5 lat liczba ta sięgnie już połowy miliona.
Najnowszy dostępny raport Głównego Urzędu Statystycznego
na temat sytuacji osób starszych prezentuje dane za 20181 rok.
Zawiera analizę m.in. kwestii ekonomicznych i mieszkaniowych
osób co najmniej 60-letnich – wciąż aktywnych zawodowo, emerytów, rencistów. Autorzy opracowania wzięli pod lupę wspólne
cechy sytuacji dochodowo-materialnej wszystkich tych gospodarstw, ale przeanalizowali także pojawiające się zróżnicowania.

Tyle dobrobytu, ile emerytury
Zaprezentowane w raporcie dane tchną umiarkowanym
wprawdzie, ale jednak optymizmem. W 2018 r. przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na osobę w gospodarstwach domowych mających w składzie co najmniej jedną osobę w wieku
60+ ukształtował się na poziomie 1676 zł, co oznacza wzrost
rok do roku o 5,8 proc. Z kolei średnie wydatki na osobę wyniosły tu 1164 zł, co oznacza spadek o 0,7 proc. Oba te wskaźniki
okazały się jednocześnie niższe niż w gospodarstwach bez osób
starszych.
Jak jednak wskazują autorzy opracowania, sytuację materialną interesującej nas grupy najwyraźniej ukazują dane dotyczące
gospodarstw domowych złożonych wyłącznie z osób od 60. roku
życia. Ich udział w ogólnej liczbie gospodarstw w Polsce systematycznie rośnie. W świetle spisu powszechnego z 2011 r. była
to jedna piąta prywatnych gospodarstw domowych, w 2016 r.
już jedna trzecia. W 2018 r. przeciętny dochód rozporządzalny
w gospodarstwach tworzonych wyłącznie przez seniorów wyniósł 1970 zł na osobę (wzrost rok do roku o 4,4 proc.), przy
czym w jednoosobowych był nieco niższy (1963 zł), w dwuosobowych nieznacznie wyższy (1978 zł). W tej grupie gospodarstw
jednocześnie nieznacznie spadły przeciętne miesięczne wydatki
na osobę – wyniosły przeciętnie 1501 zł w ujęciu ogólnym (spadek o niecały 1 proc.). Przy tym dochody gospodarstw tworzonych przez seniorów w miastach są o 1/4 wyższe niż na wsiach,
wydatki zaś o niemal 1/5.
Obserwowany od kilku lat trend rosnącego dochodu rozporządzalnego seniorów ma niestety coraz słabsze podstawy. Nie

jest dla nikogo niespodzianką, że osoby starsze w zdecydowanej większości są nieaktywne zawodowo. W 2018 roku 86,0
proc. z nich (7879 tys. osób) było biernych zawodowo, co oznacza wzrost o 2,5% (195 tys.) rok do roku. Dodajmy, że stosowana m.in. przez GUS definicja seniora obejmuje wszystkie osoby
od 60. roku życia, w tym mężczyzn, którzy w świetle obecnych
regulacji w wiek emerytalny wchodzą w wieku 65 lat. To stąd
bierze się rozbieżność między biernością zawodową seniorek
(92,0 proc.) i seniorów (77,6 proc.). Co ciekawe, właściwie nie
ma tu różnic między miastem (85,0%) a wsią (87,8%).
Przede wszystkim jednak dane te sygnalizują, w jak znacznej
mierze byt polskich seniorów bazuje na emeryturach i rentach.
Uśredniona struktura dochodu rozporządzalnego na osobę potwierdza te obserwacje. Za 84,0 proc. odpowiadają tu świadczenia społeczne; 9,3 proc. to wynagrodzenia za pracę najemną; 2,4 proc. to praca na własny rachunek poza indywidualnym
gospodarstwem rolnym; 0,3 proc. to dochody z gospodarstwa.
W tym ujęciu tylko 4,0 proc. uśrednionego dochodu pochodzi
z innych źródeł.
Nie są to dobre wieści, bo z jednej strony obserwujemy systematyczny wzrost liczby emerytów (w roku 2018 sięgnęła ona
9,199 mln, czyli 23,9 proc. ludności kraju, co oznacza wzrost rok
do roku o 3 proc.2). Z drugiej – cofnięcie przed kilku laty reformy
wprowadzającej podniesienie wieku emerytalnego przełożyło
się na niższą średnią wartość świadczeń. Jedną z najbardziej jaskrawych ilustracji tego zjawiska jest dynamiczny rozwój grupy
osób pobierających emeryturę niższą od minimalnej. Jeszcze 5
lat temu było ich 110,4 tys. (2,2 proc. ogółu emerytur). W tym
roku już 333,4 tys. (5,6 proc.). A według prognoz przygotowanych przez Federację Przedsiębiorców Polskich (FPP) oraz Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE) za 5
lat ZUS będzie wypłacał ponad 515 tys., a w roku 2030 ponad
640 tys.3 Już w 2018 r. połowa emerytek otrzymywała miesięcznie mniej niż 1673 zł (mediana w przypadku mężczyzn przedstawiała się nieco mniej dramatycznie – sięgnęła 2474 zł)4.
O problemie świadczeń, które trudno nazwać emeryturą, od
lat mówi prezes ZUS, prof. Gertruda Uścińska. Odpowiedzią
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na m.in. jej apele ma być zaprezentowany we wrześniu pomysł
oskładkowania nie tylko zleceń, lecz także umów o dzieło. Pojawienie się tego typu propozycji w czasie zwiększonych wydatków publicznych związanych z pandemią rodzi jednak obawy
części komentatorów, że faktyczną intencją pomysłodawców
może być jednak łatanie budżetu państwa.

Mieszkania coraz lepsze, domy
zasobniejsze
Analitycy GUS-u przyjrzeli się nie tylko bieżącym dochodom
i wydatkom osób starszych, ale także warunkom technicznym
i wyposażeniu mieszkań. Obserwacje są pozytywne – badanym
grupom nie brakuje wyraźnie ani przestrzeni (co można tłumaczyć m.in. cyklem życia rodziny i wyprowadzaniem się młodszych pokoleń „na swoje”), ani udogodnień traktowanych we
współczesnej Polsce jako standardowe. Coraz powszechniejsze
są także urządzenia uznawane jeszcze za luksusowe, jak płaskie
telewizory o dużych przekątnych czy samochody. W gospodarstwach domowych z seniorami te ostatnie wskaźniki ciągną
jednak w górę rodziny wielopokoleniowe, a w kategorii gospodarstw tworzonych wyłącznie przez seniorów – lepiej uposażeni
emeryci.
Przeciętne gospodarstwo domowe z osobą starszą w Polsce
w 2018 r. zajmowało mieszkanie o powierzchni prawie 68 m2
– średnio miało więc do dyspozycji o ok. 11 m2 mniej niż uśrednione gospodarstwo bez takiej osoby w składzie. W gospodarstwach młodszych wskaźnik ten jednak ciągną w górę przede
wszystkim rodziny dwupokoleniowe (rodzice z dziećmi). W przypadku seniorów mieszkających samotnie średnia powierzchnia
wynosiła bez mała 60 m2, żyjących w parach – nieco ponad
76,5 m2. Metraż ten można uznać za dość komfortową przestrzeń życiową. Z drugiej strony jednak większe mieszkania
oznaczają często wyższy czynsz lub większe koszty ogrzewania
zimą.
Co istotniejsze, mieszkania wszystkich badanych grup cechują się coraz lepszym wyposażeniem w urządzenia i instalacje
techniczno-sanitarne (jak wodociąg – 99,5 proc. lokali, gorąca
woda bieżąca – 97,8 proc., spłukiwana toaleta – 97,4 proc., łazienka – 96,8 proc., centralne ogrzewanie – 86,2 proc.). Cieszy,
że zacierają się tu dysproporcje między miastem a wsią. Różnice większe niż kilkupunktowe dotyczą wyłącznie centralnego
ogrzewania (88,8 proc. w mieście; 78,5 na wsi, gdzie częściej
występują kotły grzewcze) oraz dostępu do gazu z sieci (77,9
proc. w mieście; 25,0 proc. na wsi – przy czym na terenach
wiejskich rozwinięty jest system dostarczania go w butlach).
Ten (relatywny) obraz dobrobytu cieszy, spójrzmy
jednak na sferę niedostatku. W odrębnym raporcie5 analitycy GUS-u rzucili światło na zjawisko ubóstwa ekonomicznego
w gospodarstwach domowych m.in. seniorów. Dane są tu jeszcze świeższe – pokazują, że w 2019 r. 3,8 proc. osób w wieku
65+ (uwaga, tu zmiana granicy grupy wiekowej) żyła w skrajnym ubóstwie, tzn. poniżej minimum egzystencji. Pozytywnym
aspektem sprawy jest ten, że rok do roku nastąpiła tu pewna
poprawa (z 4,1 proc. w 2018 r.). Dodajmy, że ubóstwo skrajne
oznacza poziom dochodów poniżej tzw. minimum egzystencji,
które Instytut Pracy i Spraw Socjalnych wylicza w oparciu o wyłącznie te potrzeby, których zaspokojenie nie może być odłożone
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w czasie, a konsumpcja niższa od danego poziomu prowadziłaby do biologicznego wyniszczenia organizmu człowieka.

Czują, że żyją (lepiej)
Ważnym elementem raportu GUS-u jest analiza danych jakościowych. Osoby starsze ogólnie częściej niż młode oceniają
własną sytuację materialną ujemnie. Mimo to badanie z roku
2018 pokazuje poprawę w stosunku do roku poprzedniego zarówno w zakresie ocen negatywnych (sytuacja „zła” lub „raczej
zła” – 11,8 proc. gospodarstw tworzonych wyłącznie przez seniorów, spadek o 4,1 p. proc.), jak i pozytywnych („raczej dobra”
lub „dobra” – 33,5 proc., wzrost o 6,0 p. proc.). Ponad połowa
badanych gospodarstw swą sytuację oceniła jako „przeciętną”
(54,8 proc.).
Jednocześnie, co wydaje się zrozumiałe w perspektywie zarówno ekonomicznej, jak i psychologicznej, w gospodarstwach
dwuosobowych o pozytywną ocenę własnej sytuacji materialnej było dwukrotnie łatwiej niż w jednoosobowych. Miejsce zamieszkania wzmacnia te trendy – szczególnie negatywnie swoje
położenie oceniają samotni seniorzy mieszkający na wsi, wyjątkowo zadowoleni okazują się ci, którzy tworzą pary i mieszkają
w mieście.
Obecny obraz życia seniorów w Polsce, choć daleki od idylli,
przedstawia się w jasnych barwach. Wobec procesu starzenia
się społeczeństwa z jednej strony, a z drugiej w związku ze
wspomnianymi niekorzystnymi tendencjami w strukturze emerytów (i wysokości emerytur) należy się jednak spodziewać, że
w kolejnych rocznych raportach GUS-u znajdą się dane dalece
mniej optymistyczne od zaprezentowanych. Kolejne roczniki
schodzące z rynku pracy z coraz niższymi emeryturami będą
sukcesywnie ciągnęły w dół wiele spośród przytoczonych wskaźników.

Jak prowadzono badania?
Zebrane w przytoczonych raportach dane pochodzą z corocznego badania budżetów gospodarstw domowych. Badanie ma
charakter reprezentacyjny – bierze w nim udział ponad 37 tys.
prywatnych gospodarstw domowych z całej Polski wytypowanych spośród ok. 13,5 mln prywatnych gospodarstw domowych
ogółem (ok. 0,3 proc.). Wytypowane gospodarstwa przez jeden
miesiąc rejestrują rozchody i przychody. Danym liczbowym gromadzonym w specjalnym zeszycie towarzyszą informacje zbierane w trakcie wywiadu kwestionariuszowego. Właśnie z wywiadu
pochodzi m.in. wiedza o warunkach mieszkaniowych i wyposażeniu domu w dobra trwałego użytkowania oraz subiektywne
oceny sytuacji materialnej przedstawicieli gospodarstw.
1 GUS, Sytuacja osób starszych w Polsce w 2018 roku, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/osoby-starsze/osoby-starsze/sytuacja-osob-starszych-w-polsce-w-2018-roku,2,1.html
2 GUS, Emerytury i renty w 2018 r., https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/
warunki-zycia/dochody-wydatki-i-warunki-zycia-ludnosci/emerytury-i-renty-w-2018-r-,32,10.html
3 Frączyk J. (oprac.), Ponad 300 tys. osób ma emeryturę mniejszą niż minimalna.
Ta liczba szybko rośnie, https://businessinsider.com.pl/finanse/makroekonomia/
emerytura-minimalna-nie-dla-wszystkich-333-tys-osob-dostaje-nizsza/7wdq29r
4 GUS, op. cit.
5 GUS, Zasięg ubóstwa ekonomicznego w Polsce w 2019 roku, https://stat.gov.pl/
obszary-tematyczne/warunki-zycia/ubostwo-pomoc-spoleczna/zasieg-ubostwa-ekonomicznego-w-polsce-w-2019-roku,14,7.html
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Zapaść demograficzna
i społeczno-gospodarcza
polskich miast
Tekst: Katarzyna Duda
Starzenie się społeczeństwa to nie tylko wzrost liczby osób starszych, ale także całościowa zmiana struktury wieku ludności. Dodatkowo zachodzi ryzyko spadku ludności, zwłaszcza przewidywane lub już odczuwane na poziomie poszczególnych społeczności lokalnych. Prognoza demograficzna ludności na lata 2014-2050 stanowi
najnowsze opracowanie Głównego Urzędu Statystycznego na temat przewidywanych
trendów demograficznych w Polsce. GUS zwraca w nim uwagę na dwa alarmujące
procesy – zgodnie z prognozą Polek i Polaków będzie coraz mniej, a społeczeństwo
będzie coraz starsze.
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Według Prognozyy liczba ludności Polski będzie się systematycznie zmniejszać, a w 2050 roku wyniesie 33 mln 951
tys., czyli o 4,55 mln (tj. o 12%) mniej niż w 2013 roku.
Niemal identyczny spadek liczby ludności Polski prognozuje
ONZ, natomiast według Eurostatu liczba ta ulegnie zmniejszeniu do 34,7 mln. GUS wyjaśnia, że będzie to wynik ujemnego przyrostu naturalnego. Demografowie instytucji przewidują ponadto dalsze niekorzystne zmiany w tej strukturze.
W okresie objętym prognozą nastąpi również gwałtowny
proces starzenia się ludności. W 2050 roku osoby w wieku
65 lat i powyżej będą stanowiły niemal 1/3 populacji, a ich
liczba wzrośnie o 5,4 mln. w porównaniu do 2013 roku. Na
przybliżenie zasługują dane czterech mierników omówionych
przez GUS, które odnoszą się do grupy seniorów.
Pierwszym z nich jest mediana wieku – to miara zaawansowania starzenia się społeczeństwa, która dziś wynosi 38,6.
Eurostat podaje, że średnia dla całej Unii Europejskiej to
41,9 lat, a więc na tle pozostałych krajów Polska wypada korzystniej. Jednak w perspektywie do 2050 roku wskaźnik ten
wzrośnie w kraju aż do 50,2. Oznacza to, że społeczeństwo
ze stosunkowo młodego stanie się jednym z najstarszych
w Europie. W 2050 roku ponad połowa populacji osiągnie
wiek powyżej 50. roku życia. Za gwałtowny wzrost mediany będzie odpowiadać pokolenie wyżu lat 80., które będzie
wchodzić w wiek poprodukcyjny pod koniec XXI wieku. Znacząco wzrośnie też tzw. indeks starości, czyli proporcja osób
w wieku 65 lat i więcej do osób w wieku 0-14 lat. Obecnie
wynosi on 983 (czyli na 1000 dzieci w wieku 0-14 lat przypadają 983 osoby w wieku 65+). W 2050 roku na 1000
dzieci będzie przypadało aż 2693 osób starszych. Choć procesy depopulacji i starzenia się społeczeństwa z reguły są
przedstawiane jako trudne wyzwanie dla polityki społecznej
państwa, to można spojrzeć na to z mniej negatywnej strony.
Naukowcy nazywają przewidywane procesy demokratyzacją
starości – oznacza to, że długie życie nie będzie już stanowić
przywileju nielicznych, lepiej sytuowanych w drabinie społecznej, lecz będzie stawać się doświadczeniem coraz większej części społeczeństwa.
Do oceny relacji między starszymi i młodszymi generacjami stosuje się dwa współczynniki, które pokazują proporcje ilościowe między nimi. Pierwszy z nich – współczynnik potencjalnego wsparcia – oznacza liczbę osób w wieku
15-64 lata przypadającą na 100 osób w wieku 65 lat i więcej. Natomiast drugi – współczynnik opieki nad rodzicami
– wskazuje liczbę osób w wieku 85 i więcej lat przypadającą na 100 osób w wieku 50-64 lata. Zgodnie z wynikami
prognozy należy spodziewać się znacznego obniżenia wartości pierwszego z tych mierników i zwiększenia drugiego.
Pierwszy współczynnik spadnie z 458 do 169, zaś drugi
wzrośnie z 8 do 38.
Należy ponadto zwrócić uwagę na prognozę, że na obszarach miejskich i wiejskich nastąpią wyraźne różnice
w przebiegu procesów demograficznych. Demografowie
z GUS-u przewidują, że proces wyludniania w zdecydowanie
większym stopniu dotknie miast niż wsi. Ubytek – w stosunku do 2013 roku – wyniesie w perspektywie do 2050 roku
4545 tys. osób, w tym aż 98% przewidywanego spadku
populacji dotknie właśnie miast. W miastach województwa
mazowieckiego starzenie się populacji będzie przebiegać
najwolniej.

nr 1/2020

Zapaść społeczno-gospodarcza miast średnich
Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej
Akademii Nauk opracował na potrzeby rządowej Strategii na rzecz
Odpowiedzialnego Rozwoju dokument pt. Delimitacja miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze. Instytut przebadał
łącznie 255 miast średnich i ustalił, że zjawiska kryzysowe grożą
niemal połowie z nich. Opracowanie zawiera listę 122 ośrodków,
którym grozi marginalizacja społeczno-gospodarcza, a także spadek liczby ludności. Skrajnie zła sytuacja zapanuje w Prudniku
w województwie opolskim, Hajnówce w województwie podlaskim
i Bartoszycach w województwie warmińsko-mazurskim. Spośród 18
stolic wojewódzkich największy spadek ludności odnotują Opole,
Kielce i Łódź. W najmniejszym stopniu depopulacja dotknie Warszawy. Dostrzec można wspólną cechę dużej części zagrożonych
marginalizacją miast. Należą one mianowicie do grupy tych, które
utraciły status stolic województwa wskutek reformy administracyjnej z 1999 roku, kiedy w miejsce 49 województw powstało 16.
Postępująca zapaść miast jest ściśle związana z ich restrukturyzacją poprzez deindustrializację po 1989 roku. Zdaniem profesora Przemysława Śleszyńskiego, należącego do zespołu badaczy
Instytutu, modelowym przykładem problemów miast średnich
jest m.in. obszar Sudetów i ich otoczenia w województwie dolnośląskim, sięgający od granicy niemieckiej prawie do Kotliny Kłodzkiej. Po II wojnie światowej silnie rozwijał się tam przemysł, który
w czasie transformacji gospodarczej był systematycznie likwidowany. Zamykano kopalnie węgla oraz zakłady odzieżowe i elektromaszynowe, co doprowadziło do bardzo dużego bezrobocia
i decyzji migracyjnych mieszkańców. Miasta te ucierpią zwłaszcza
z powodu utraty osób młodych i wykształconych na rzecz większych jednostek miejskich. Staną zatem przed wyzwaniami związanymi z zapewnieniem odpowiedniej opieki pozostającej na tych
obszarach, starszej części społeczeństwa.

Wnioski
Proces depopulacji Polski był przewidywany przez GUS już
w Prognozie ludności na lata 2003-2030. Zakładano wówczas,
że współczynnik dzietności będzie niższy niż był później obserwowany w rzeczywistości, a liczbę ludności w roku 2015 szacowano wówczas na 37,6 mln. Obserwując dane z okresu objętego
prognozą, wiadomo, że pesymistyczny wariant intensywności
procesów demograficznych nie sprawdził się. Mimo to wyzwania
związane z przewidywanym spadkiem liczby ludności Polski i starzeniem się społeczeństwa są poważne.
Z badań GUS-u oraz PAN wynika, że na tle innych miast, Warszawa, a na tle innych regionów, województwo mazowieckie,
wypadają o wiele korzystniej. Procesy depopulacji oraz marginalizacji miast średnich będą ich dotyczyć w najmniejszym stopniu.
Pozytywnie należy zatem ocenić inicjatywę Ministerstwa Rozwoju,
które planuje przeznaczyć na wsparcie średnich miast rozproszonych po całym kraju ponad 2,5 mld zł. Pieniądze mają trafić głównie do 122 ośrodków miejskich zidentyfikowanych przez
PAN. Wsparcie finansowe ze strony rządu da szansę na bardziej
równomierny i zrównoważony rozwój kraju. Inicjatywa może mieć
istotne znaczenie dla grupy seniorów. Interwencja państwa i dofinansowanie rozwoju miast średnich może pomóc odwrócić negatywne tendencje demograficzne w postaci wyludniania miast
i opuszczania ich przez osoby młode, zdolne do opieki nad własnymi rodzicami lub do profesjonalnej pracy w opiece senioralnej.
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Pracownicze plany kapitałowe.
Szansa na dostatnią emeryturę?

Tekst: Paweł Dombrowski
W lipcu 2019 roku rozpoczęły działalność pracownicze plany kapitałowe. To nowa
formuła tzw. trzeciego filaru zabezpieczenia emerytalnego. Osoby, które zdecydowały się na oszczędzanie w tym programie, nie mogą jednak mieć poczucia, że czeka je
beztroska starość.
Podstawowe założenia programu PPK są proste. Co miesiąc z poborów każdego pracownika między 25. a 60. rokiem życia na konto emerytalne trafia 2% pensji brutto1
(chętni mogą podnieść ten odsetek do 4%). Pracodawca
dokłada do tego 1,5% (to minimum ustawowe; firmy mogą
zwiększyć swój udział również do 4%). Państwo, w ramach
zachęty do oszczędzania, wpłaca na każde nowe konto 250
zł, a później ma dopłacać 240 zł rocznie. Zachęty te są nie
od rzeczy, jako że pracownicze plany kapitałowe mają charakter nieobowiązkowy. Mimo że każdy zatrudniony zostaje
w nie włączony automatycznie, zachowuje prawo do rezygnacji. Decyzję o wyjściu z programu musiałby złożyć na
piśmie, a co więcej – powtarzać co 4 lata. W przeciwnym
razie zostanie włączony w strukturę PPK.
Sprawę komplikuje fakt, że gromadzone w ten sposób
środki mają być inwestowane na rynku kapitałowym. –
„Ustawa więcej mówi o giełdzie, inwestycjach i napędzaniu
wzrostu gospodarczego niż o zabezpieczeniu przed ryzykiem
starości” – zauważa dr Janina Petelczyc ze Szkoły Głównej
Handlowej, ekspertka w zakresie zabezpieczenia społecznego. – „Uwzględniono w niej wątki zabezpieczenia inwestycji,
zwłaszcza w miarę zbliżania się wieku emerytalnego. Odnotowano, że środki osób młodych mają być inwestowane
bardziej agresywnie, a starszych – lokowane bezpieczniej.

Nie wprowadzono natomiast do niej żadnych przepisów
dotyczących gwarantowanej stopy zwrotu ani waloryzacji
świadczeń” – dodaje.

Skąd się wzięły PPK
Samodzielne oszczędzanie na emeryturę to zawsze dobry
pomysł, a szczególnie we współczesnej Polsce. Powodów jest
kilka. Wiek emerytalny – zgodnie ze światowymi tendencjami podniesiony za rządów Platformy Obywatelskiej – został
w 2017 r. ponownie obniżony przez Prawo i Sprawiedliwość.
Co istotne, w Polsce mamy do czynienia z repartycyjnym
modelem powszechnego systemu emerytalnego, zgodnie
z którym bieżące wypłacanie świadczeń jest w praktyce finansowane ze składek odprowadzanych w tym czasie przez
osoby pracujące. Malejąca stopa zastępowalności pokoleń
(w rezultacie kryzysu przyrostu naturalnego, co oznacza, że
coraz mniej zatrudnionych dostarcza środki na wypłaty coraz liczniejszych emerytur) oraz starzenie się społeczeństwa
(coraz dłuższa przeciętna długość życia, czyli dłuższy okres
pobierania świadczeń – i to przy wspomnianym skróconym
okresie pracy zawodowej).
W efekcie, w świetle szacunków za 30 lat, gdy na emeryturę przejdą dzisiejsi 30-latkowie, przeciętna „emerytura
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ZUS-owska” ma wynosić między 30 a 40% ich ostatnich
uposażeń brutto2. Dla porównania dzisiejsze emerytury,
i tak oceniane jako niskie, oscylują wokół 60-70%. Dlatego
właśnie dodatkowe formy oszczędzania na starość są tak
ważne. Tymczasem w świetle wyników badań ponad 20%
Polaków nie robi tego dotąd w żadnej formie3.
– „Osoby objęte dodatkowym ubezpieczeniem, takim jak
indywidualne konto emerytalne (IKE) lub indywidualne konto
zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) albo efektywne, a mimo
to mało popularne, pracownicze programy emerytalne (PPE)
stanowią drobny odsetek ogółu zatrudnionych. A skoro jednocześnie system otwartych funduszy emerytalnych (OFE)
w praktyce przestaje odgrywać jakąkolwiek rolę, rząd zdecydował się na nowe rozwiązanie, jakim są pracownicze plany
kapitałowe (PPK)” – wyjaśnia dr Petelczyc. – „Nie znaczy to
jednak, że nowa ustawa nie budzi zastrzeżeń” – podkreśla
ekspertka.

Czy to dobry plan?
Zdecydowanie, z jakim państwo polskie skłania obywateli do oszczędzania, jest niewątpliwą zaletą programu. Odnotować należy przede wszystkim niezwykle szeroki zakres
podmiotowy ustawy o PPK. W nową formę oszczędzania na
emeryturę włączeni zostają pracownicy, osoby wykonujące
pracę nakładczą, członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych, spółdzielni i kółek rolniczych, osoby fizyczne wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia
lub innej umowy o świadczenie usług, a także członkowie rad
nadzorczych.
Zachęcie do myślenia o zabezpieczeniu na okres starości
służą zastosowane rozwiązania formalne (quasi-obowiązkowy charakter PPK – automatyczne włączanie do programu,
konieczność cyklicznego powtarzania ewentualnych oświadczeń o rezygnacji) i oczywiście benefity finansowe. Te dwie
kwestie mogą jednak budzić pewne wątpliwości.
Jakie? Po pierwsze, na co zwraca uwagę dr Petelczyc,
z perspektywy najgorzej zarabiających utrata nawet 2%
uposażenia brutto może okazać się odczuwalnym ubytkiem
w comiesięcznych poborach. Osoba otrzymująca wynagrodzenie na poziomie płacy minimalnej (w 2020 r. 2600,00
zł brutto, 1920,62 zł na rękę) będzie miała w portfelu o 52
zł miesięcznie mniej. Z kolei pozorna oszczędność w postaci rezygnacji z planu jeszcze dotkliwiej pogłębi nierówności
ekonomiczne, tyle że nie w okresie pracy, a po osiągnięciu
wieku emerytalnego. Dlatego w ocenie badaczki potrzebnym uzupełnieniem obecnej ustawy są rozwiązania, które
pozwoliłyby włączyć do systemu najniżej uposażonych. W tej
funkcji sprawdziłyby się odpowiednio skalibrowane dopłaty,
dzięki którym osoby osiągające dochód poniżej określonego
poziomu mogłyby pozostać w systemie, a nie musiałyby tego
robić kosztem obniżenia poziomu życia.
Kolejne pytanie jednak brzmi, czy budżet państwa stać
na opłacanie choćby i dotychczas przewidzianych w ustawie
zachęt. Przy optymistycznym założeniu autorów ustawy, że
w PPK pozostanie ok. 75% pracowników, czyli ok. 8,5 mln
osób, dopłaty początkowe i cykliczne pochłoną ok. 2 mld
zł rocznie4. Traktowane jako transfery byłyby bez wątpienia
znacznym wydatkiem. Co innego, gdyby spojrzeć na nie jak
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na inwestycję państwa w przyszły dobrobyt obywateli. Która
optyka jest właściwsza?
– „Nowe rozwiązanie za mało koncentruje się na zabezpieczeniu godnej starości, a za wiele na potrzebie zasilenia rynku kapitałowego pieniędzmi z kieszeni pracowników
i pracodawców oraz z budżetu państwa” – nie pozostawia
złudzeń dr Petelczyc. – „W rezultacie potencjalne korzyści
związane z zasileniem tego rynku oraz wzrostem inwestycji
będą neutralizowane przez pogłębienie długu publicznego,
wzrost kosztów pracy oraz obniżenie wynagrodzeń, co może
wywołać spadek poziomu konsumpcji” – ostrzega ekspertka.
Wszystko, co dobre…
Być może największe wątpliwości w ustawie wprowadzającej PPK budzi formuła wypłaty zebranych oszczędności,
w istocie nierealizująca nadzieje wiązane z programem. Bez
względu na obecne zróżnicowanie wieku emerytalnego (kobiety – 60 lat, mężczyźni – 65 lat), pierwsze świadczenia
wszyscy oszczędzający w ramach pracowniczych planów kapitałowych mają otrzymać już w 60. roku życia5. Co więcej,
25% zgromadzonych środków otrzymają od razu, a pozostała część w większości przypadków zostanie im rozdzielona
na 120 miesięcznych rat.
Oznacza to, że większość uczestników i uczestniczek PPK
dodatkowe kwoty emerytury będzie pobierać tylko do 70.
roku życia, więc w późniejszej starości, gdy potrzeby i wydatki są często najwyższe, a możliwości zarobku znikome,
pozostanie z samą emeryturą z systemu powszechnego.
Czy w rezultacie pracownicze programy kapitałowe zapewnią komukolwiek dostatnią starość? Pierwsze prognozy
przedstawione przez rząd były bardzo pozytywne – mówiły o wzroście kwoty miesięcznych świadczeń emerytalnych
o 10 do nawet 25% procent. W sposób dość tendencyjny
wyliczenia te oparto jednak na przykładzie osób o średnich
zarobkach i pełnej ciągłości pracy, a przede wszystkim –
gromadzących składki o maksymalnym możliwym wymiarze
(8%). Tymczasem, jak pamiętamy, ten poziom oszczędzania
wymagałby dobrej woli i szerokiego gestu wszystkich kolejnych pracodawców.
Wyliczenia pokazują, że pozytywne efekty oszczędzania
odczują głównie osoby obecnie bardzo młode, które mają
przed sobą długi okres opłacania składek, o ile uda im się
uniknąć większych przerw. W realiach obecnego systemu
i wobec wyzwań, z jakimi spotykamy się na rynku pracy,
może okazać się, że z perspektywy większości ubezpieczonych pracownicze plany kapitałowe są rozwiązaniem niekorzystnym.
1 Ustawodawca zastrzegł, że jeśli wynagrodzenie uczestnika PPK osiągane
z różnych źródeł w danym miesiącu nie przekroczy kwoty odpowiadającej
1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia, składka będzie mogła zostać obniżona, ale do poziomu nie niższego niż 0,5% wynagrodzenia.
2 Wg prognozy OECD z 2012 r.: https://www.oecd.org/env/indicators-modelling-outlooks/49846090.pdf
3 Badanie ARC Opinia dla Izby Zarządzania Funduszami i Aktywami z lutego
2019 r.. 26% ankietowanych odkładało oszczędności w banku. 19% opłacało
składki na OFE, a 10% na polisę ubezpieczeniową. 6% badanych oszczędzało w ramach IKE lub inwestowało w nieruchomości. Szczegóły na https://
serwisemerytalny.rp.pl/co-piaty-polak-nie-odklada-nic-na-starosc/.
4 Faktycznie w pierwszym etapie, który objął największe przedsiębiorstwa,
zatrudniające co najmniej 250 pracowników, do PPK przystąpiło łącznie 1,1
mln osób na 2,9 mln do tego uprawnionych czyli 39%.
5 Wyjątkowo także wcześniej, w przypadku choroby własnej, dziecka lub małżonka. Oszczędności z PPK będzie można wypłacić wcześniej także na sfinansowanie wkładu własnego kredytu mieszkaniowego.
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Bez piątki z plusem
Tekst: Michał Sobczyk

Program Leki 75+ miał poprawić dostęp seniorów do farmakoterapii oraz podreperować ich budżet. Najwyższa Izba Kontroli, na wniosek premiera, przyjrzała się, czy
zapowiedzi rządu sprawdziły się w praktyce.
Najważniejsze ustalenia kontroli
• Program zwiększył dostęp seniorów do leków poprzez znaczne
obniżenie kosztów realizacji recept.
• Katalog schorzeń, których leczenie może być prowadzone
z wykorzystaniem produktów dostępnych w ramach programu, był stale poszerzany.
• Ministerstwo Zdrowia nie zapewniło jednolitego i przejrzystego trybu wyboru produktów przysługujących bezpłatnie seniorom, w związku z czym nie można ocenić, czy lista w optymalny sposób odpowiada na potrzeby tej grupy.
• Nie prowadzono analiz w zakresie stosunku ponoszonych kosztów do uzyskiwanych efektów zdrowotnych w populacji 75+.
• Resort zdrowia nie zadbał o właściwą organizację przygotowania listy bezpłatnych leków, co stanowiło zagrożenie dla
sprawnej realizacji programu.
• Nieprawidłowości stwierdzone w Narodowym Funduszu Zdrowia miały charakter marginalny.
Przypomnijmy: program jest realizowany od 1 września 2016 r.,
a jego ideą jest zapewnienie osobom, które ukończyły 75. rok życia,
bezpłatnego dostępu do wybranych leków, środków spożywczych
specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Rząd zadeklarował, że katalog darmowych produktów będzie
stopniowo poszerzany oraz zobowiązał się, że w latach 2016-2025
na realizację programu przeznaczy łącznie ok. 8,3 mld zł. NIK postanowiła zweryfikować, czy inicjatywa Prawa i Sprawiedliwości rzeczywiście znacząco ulżyła portfelom najstarszych Polaków, a także
krytycznie ocenić inne aspekty jej funkcjonowania. Wyniki kontroli
zostały ogłoszone w kwietniu 2019 r.
Zacznijmy od tego, że Ministerstwo Zdrowia dotrzymało słowa
i poszerzyło katalog bezpłatnych produktów przysługujących seniorom. W kolejnych miesiącach wykaz uzupełniano o kolejne leki najczęściej stosowane w przewlekłych chorobach typowych dla osób
w podeszłym wieku. W połowie 2018 r. na liście znajdowała się już
połowa leków refundowanych.
Stopień realizacji głównego celu programu pozwoliła zweryfikować ankieta przeprowadzona wśród korzystających z niego osób.
61% respondentów zadeklarowało, że ich wydatki na realizację recept spadły. Wśród osób, które odczuły oszczędności, 42% oceniło
je na co najmniej 50 zł miesięcznie.
W 2017 r. seniorzy wydali na leki refundowane mniej niż w 2015
r., tj. przed uruchomieniem programu. Zdaniem Izby o tym, że program Leki 75+ odpowiedział na istotną potrzebę społeczną, świadczy
także niemal sześciokrotny wzrost udziału refundacji bezpłatnych produktów w kosztach refundacji recept realizowanych przez seniorów.

Powyższe dane to jednak zbyt mało, by ogłosić pełen sukces
pomysłu resortu zdrowia. Kontrolerzy NIK zwracają uwagę na
brak rozwiązań gwarantujących, by lista darmowych produktów
w optymalny sposób odpowiadał potrzebom osób 75+. Analiza
ministerialnych dokumentów wykazała brak jednolitych i jasnych
kryteriów stosowanych podczas przygotowywania spisu. Izba wyjaśnia, że nigdzie nie określono, na jakiej podstawie typowano leki,
które następnie były opiniowane przez Agencję Oceny Technologii
Medycznych i Taryfikacji. Nie udało się także stwierdzić, w jakim
zakresie w pracach nad katalogiem bezpłatnych produktów wykorzystywano informacje o sprzedaży seniorom wszystkich leków
refundowanych.
Co więcej, resort zdrowia nie dysponuje danymi na temat stosunku kosztów pełnej refundacji poszczególnych produktów do
uzyskiwanych korzyści zdrowotnych. Zgodnie z zapewnieniami ministerstwa czynnik ten jest brany pod uwagę w procesie tworzenia
wykazu, jednak, w związku z brakiem dokumentacji, nie sposób
ocenić, czy środki publiczne przeznaczane na program rzeczywiście
są wydawane w sposób racjonalny. Jego efektywnej realizacji zagrażają ponadto częste zmiany kadrowe w Departamencie Polityki
Lekowej i Farmacji oraz brak sprawnego przepływu informacji, czego skutkiem była m.in. nieznajomość i niestosowanie przez pracowników ministerstwa obowiązujących procedur w zakresie tworzenia
listy.
Kontrolerzy krytycznie ocenili także proces jej konsultacji. Po
pierwsze, jedynie w odniesieniu do części produktów resort wystąpił o opinię do konsultantów krajowych w zakresie poszczególnych
gałęzi medycyny. Po drugie, zarówno ich ekspertyzy, jak i te przygotowywane przez AOTMiT nie były dla ministerstwa wiążące. Niepokojącym skutkiem tego stanu rzeczy jest znalezienie się w wykazie
także produktów, które według Agencji nie powinny być stosowane
przez osoby w podeszłym wieku. Po trzecie, czas na zgłaszanie
uwag do projektów obwieszczeń refundacyjnych był często ograniczony do kilku dni. Tak prowadzone konsultacje były zatem fikcją
i zmarnowaną szansą na bardziej precyzyjne określenie zdrowotnych potrzeb seniorów.
Ministerstwu trudno zarzucić działania niezgodne z prawem,
gdyż w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych nie zapisano obowiązku określenia zasad
kwalifikowania produktów do programu Leki 75+. NIK stoi jednak
na stanowisku, że nie powinno to być żadnym usprawiedliwieniem,
gdyż katalog darmowych leków dla seniorów powinien powstawać
w sposób gwarantujący prawidłowe rozpoznawanie potrzeb społecznych oraz przy wykorzystaniu wiedzy ekspertów.
Dodajmy, że według Izby nieprawidłowości stwierdzone w Narodowym Funduszu Zdrowia miały charakter marginalny i nie wpłynęły na zapewnienie świadczeniobiorcom, którzy ukończyli 75. rok
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życia, bezpłatnego zaopatrzenia w leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne.
Warto przypomnieć, że krytyczne uwagi do programu Leki 75+
zgłaszali już na etapie jego konsultacji Rzecznik Praw Pacjenta,
organizacje pozarządowe oraz lekarze. Wskazywano głównie na
brak możliwości wystawiania recept oznaczonych kodem „S”, stanowiących podstawę pełnej refundacji produktów przez lekarzy specjalistów, co oznacza dla seniorów konieczność dodatkowej wizyty
u lekarza rodzinnego, a także na uzależnienie bezpłatności danego
leku od zastosowania go w leczeniu ściśle określonych schorzeń.
Intencją ministerstwa podczas wprowadzania wspomnianych
ograniczeń było przeciwdziałanie niepożądanym interakcjom u pacjentów przyjmujących jednocześnie wiele leków oraz zwiększenie
stosowania się seniorów do zaleceń lekarskich (przyjmowanie leków
w odpowiednich dawkach i o wskazanych porach dnia, wprowadzenie odpowiednich zmian w stylu życia). Co istotne, 90% seniorów
ankietowanych przez NIK zadeklarowało, że konieczność odbioru
recepty oznaczonej kodem „S” od lekarza rodzinnego nie stanowi
dla nich problemu.

Kluczowe zadania dla instytucji
odpowiedzialnych za funkcjonowanie
programu:
• optymalne dostosowanie wykazu bezpłatnych leków, środków
spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych do rzeczywistych potrzeb najstarszych członków społeczeństwa;
• wypracowanie trybu gwarantującego przejrzystość doboru produktów przysługujących seniorom bezpłatnie oraz uwzględniającego stosunek kosztów do korzyści zdrowotnych.
Należy podkreślić, że już kilka miesięcy po ogłoszeniu wyników
kontroli, ustawodawca pozytywnie odpowiedział na jedno z częściej
podnoszonych zastrzeżeń wobec programu. Na mocy Ustawy z dn.
19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia, której projekt opracował
Minister Zdrowia, recepty na bezpłatne leki dla seniorów mogą być
wypisywane także przez lekarzy oraz pielęgniarki w szpitalach i poradniach specjalistycznych.
W wykazie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych
obowiązującym od 1 września 2020 r. lista bezpłatnych leków dla
seniorów zawiera 2048 pozycji obejmujących 154 substancje czynne w 63 grupach limitowych.
Lista jest dostępna na stronie internetowej 75plus.mz.gov.pl.
Środki na finansowanie programu pochodzą z budżetu państwa.
Koszty w części gwarantującej bezpłatny dostęp dla pacjenta pokrywa Narodowy Fundusz Zdrowia z ogólnej puli przeznaczonej
na refundację. Limit wydatków na realizację programu do 2025 r.
wynosi 8,3 mld zł.
Program Leki 75+ w 2019 r.
• 2,4 mln beneficjentów
• 733,4 mln złł planowanego budżetu
• 715,2 mln zł wydatkowanych na realizację
• 67 mln wydanych opakowań leków
• 2008 pozycji na liście refundacyjnej
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Opinie ekspertów
Z naszych obserwacji wynika, że program Leki 75+ jest przydatny, ale ma też słabe strony. Na pewno trzeba zauważyć, że
finansowo odciążył szczególnie te osoby, którzy otrzymują najniższe świadczenia. Dla nich każdy dodatkowy zastrzyk pieniędzy jest odczuwalny. Jeśli nie muszą płacić nawet za leki, które
dotychczas były dla nich jedynie częściowo odpłatne lub dostępne za tzw. opłatą ryczałtową, zauważają każdą złotówkę,
która zostaje im w portfelu. Z drugiej strony, życie dużej części
seniorów nie zmieniło się istotnie po wprowadzeniu darmowych leków. Często dowiadują się podczas realizacji recept,
że bezpłatnie przysługują im jedynie te produkty lecznicze, za
które do tej pory płacili 2,5 zł czy 10 zł. Myślę, że największym minusem programu Leki 75+ jest to, że nie obejmuje on
pełnopłatnych leków na receptę, które są znacznie większym
obciążeniem dla budżetów najstarszych osób niż leki refundowane. Mając tego świadomość i mając na uwadze fakt, że leki
refundowane to tylko ok. 30% wszystkich leków na receptę,
należy stwierdzić, że wypracowanie zadowalającego kształtu
programu pozostaje sporym wyzwaniem.
Joanna Mielczarek
Stowarzyszenie mali bracia Ubogich
Program Leki 75+ jest krokiem we właściwym kierunku.
Ponieważ, co potwierdzają twarde dane, zmniejszył poziom
współpłacenia za leczenie, seniorzy dobrze go odbierają
i chętnie z niego korzystają. Można więc mówić o sukcesie,
jednak wprowadzone rozwiązania równocześnie uwypukliły
wyzwania, które nadal stoją przed polityką zdrowotną państwa. Na tle innych krajów Europy poziom współpłacenia
jest u nas nadal dość wysoki – pokrywamy z własnych kieszeni w granicach 2/3 kosztów leczenia farmakologicznego.
Wiąże się to z bardzo niekorzystnymi zjawiskami, takimi jak
rezygnacja z leczenia droższymi preparatami. Wynika to
stąd, że poziom refundacji leków jest w Polsce nieszczególnie wysoki, a gama leków refundowanych – zbyt wąska.
Dlatego Lewica, startując do parlamentu, proponowała,
by wszystkie leki kosztowały 5 zł, a Razem postuluje, by
docelowo były darmowe, tak jak ma to miejsce w Wielkiej
Brytanii (poza Anglią). Pacjenci powinni co najwyżej płacić
za produkty lecznicze nie cenę zależną od limitu finansowania, ale opłatę dyspensyjną – stałą, niewielką kwotę za
wydanie opakowania leku lub za realizację recepty. Zagwarantowanie pacjentom możliwości leczenia się wszystkimi
przepisanymi lekami będzie korzystne nie tylko dla nich, ale
także dla systemu, bo w wielu przypadkach pozwoli uniknąć
nasilenia się objawów chorób, co ma szczególne znaczenie
w przypadku seniorów. Powinniśmy zmierzać w tym kierunku, a docelowo przejść na system darmowych leków dla
całego społeczeństwa. Rzecz jasna nie byłby on tani. Koszt
dość szerokiego programu refundacji aptecznej leków Lewica Razem ocenia na 10 mld zł rocznie.
Jerzy Przystajko
farmaceuta, ekspert
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POLITYKI MIEJSKIE

Polityka senioralna
we Wrocławiu
Tekst: Artur Maroń
Prezydent Wrocławia, Jacek Sutryk, podjął zdecydowane działania zmierzające do
poszerzenia polityki senioralnej i wdrożenia jej w nowej, atrakcyjnej formie. Założone
cele udało mu się osiągnąć już w trakcie pierwszych stu dni urzędowania. Wrocław
może pochwalić się m.in. kreatywnym i pomysłowym Wrocławskim Centrum Senioralnym, które informuje, wspiera oraz włącza się w setki działań na rzecz osób starszych
w różnych dziedzinach życia i współpracuje z organizacjami senioralnymi. Bardzo
prężnie i dynamicznie działała w 2019 roku Rzeczniczka Seniora i Opiekuna, Ilona
Zakowicz. Nadal brakuje jednak kompleksowej diagnozy problemów seniorów, która
pozwoliłaby wyznaczyć cele tej polityki oraz określić środki ich realizacji.
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Prezydent Wrocławia, Jacek Sutryk, podkreślał w kampanii wyborczej swoje przywiązanie do postulatów reprezentujących seniorów i zapowiadał rozszerzenie polityki miejskiej
o ten obszar. Po objęciu funkcji prezydenta, zaplanował kilka
ważnych inwestycji w zakresie polityki senioralnej i umieścił
je na liście stu zadań do wykonania. Należą do nich powołanie Rzecznika Seniora i Opiekuna, poszerzenie Wrocławskiego
Funduszu Senioralnego, wprowadzenie programu Taxi Senior
75+, przygotowanie kompleksowego programu senioralnego.
Wśród zaplanowanych działań, ale nieujętych we wspomnianych 100 zadaniach na 100 dni prezydentury, jest także program Senioralnego Funduszu Wyjazdowego.
Poza aktywizacją seniorów, Sutryk chce wzmacniać istniejącą infrastrukturę opiekuńczą i budować nową: „Z jednej strony
chcemy wzmacniać i budować system, w którym aktywizujemy
seniorów, z drugiej zaś rozwijać działalność opiekuńczą” – mówił prezydent. Wkrótce uruchomiono dwa dodatkowe domy
opieki dziennej. Dodatkowo Sutryk zwiększył budżet na cele
senioralne do 1,8 mln w ramach aktywizacji seniorów. Zapowiedział, że docelowo suma ta ma wynieść 4 mln złotych.
Obecnie Wrocław wydaje na seniorów około 50 mln złotych
rocznie.
Dotychczas, czyli przed objęciem przez Sutryka urzędu
prezydenta, polityka senioralna obejmowała program Taxi
Senior+, Radiowy Klub Seniora, Szkołę Liderów Senioralnych
i Kartę Seniora. W zaplanowanych na 2019 rok zadaniach
wskazywał na kilka istotnych punktów i je zrealizował.

Seniorzy jako filar programowy, czyli jak
przebiegła realizacja 7 punktów na 100
zapowiedzianych przez Sutryka
Jest kwestią dyskusyjną, czy filar kampanii Sutryka (jak sam
głosił), czyli polityka senioralna, zmieszczona w 7 podpunktach na 100, zaplanowanych na 100 dni, to dużo czy mało.
Z pewnością jednak Wrocław jest jednym z przodujących
miast w Polsce, jeśli chodzi o innowacyjne rozwiązania dotyczące polityki senioralnej.
1. Przedstawię założenia programu senioralnego i nowoczesne narzędzia wsparcia dla seniorów.
2. Uruchomię Nowy Wrocławski Fundusz Senioralny.
3. Uruchomię program Senior Taxi.
4. Zwiększę liczbę punktów wydawania Wrocławskiej Karty Seniora.
5. Uruchomię Radiowy Klub Seniora.
6. Uruchomię program Szkoły Liderów w środowiskach senioralnych.
7. Powołam rzecznika spraw seniora i opiekuna.
Nie były to jednak działania wyłączne skierowane do seniorów, ponieważ polityka senioralna częściowo pokrywała się
z polityką miejską w kilku innych obszarach. Ponadto w Radzie
Miejskiej działa Komisja Senioralna, co – jak podkreśla Robert
Pawliszko, szef Wrocławskiego Centrum Seniora – świadczy
o wysokiej randze, jaką nadano tym problemom.
Oferta skierowana do wrocławskich seniorów wydaje się
być imponująca. W odniesieniu do pierwszego postulatu
podjęto działania zmierzające do stworzenia szerokiej diagnozy dotyczącej problemów seniorów, ale plany pokrzyżo-
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wała pandemia. Wrocławskie Centrum Seniora zaprosiło do
współpracy socjolożki z Uniwersytetu Wrocławskiego, które
przeprowadziły badanie ankietowe wśród pracowników oraz
członków Klubów Seniora i Uniwersytetów Trzeciego Wieku.
Ankiety wysłano także do wrocławskiego koła Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Poziom zwrotu we wszystkich
tych instytucjach był na poziomie 35 proc. „Ze względu
na rozmiary tego badania i natłok obowiązków bieżących
związanych z koronawirusem i małe zasoby Wrocławskiego
Centrum Seniora, nie sposób było zanalizować wyników tych
badań, które nie ze względu na rozmiar, ale ze względu na
węższy cel, nazwaliśmy <<małymi badaniami>>” – informuje
Pawliszko. Drugie, szerzej zakrojone „duże badania” zaplanowano w odniesieniu do narzędzi wsparcia dla seniorów.
Miały to być badania ankietowe o losowym doborze próby,
oparte na analizie danych z wypełnionych ankiet. „Tych badań nie udało się zrealizować z powodu pandemii” – komentuje Pawliszko. Dodaje jednak, że z uwagi na transformację Centrum, która z konieczności nastąpiła w następstwie
lockdownu, przeprowadzono „wewnętrzne” badania, które
stały się możliwe dzięki zintensyfikowanej komunikacji telefonicznej z seniorem. Wsparcie i udzielanie informacji przez
telefon stało się codzienną pracą i podstawowym motorem
wsparcia dla seniorów – narzędzie to wykorzystano do przeprowadzenia rozeznania w ich potrzebach w dobie pandemii. Z jakimi problemami seniorzy się do nas zwracają?
Wstępne wyniki tego badania wskazywały na to, że seniorzy
nie chcą kontaktu z ekspertami, ale ze zwykłymi ludźmi. Najstarsi z nich – użytkownicy Szmaragdowej Wrocławskiej Karty Seniora – byli wdzięczni za zainteresowanie i dziękowali
za telefony z Centrum, nawet jeśli 95 proc. z nich niczego
nie potrzebowało. Sama potrzeba kontaktu i świadomość, że
ktoś się o nich pyta, była równie ważna, co sama pomoc.
Punkt drugi – nowy Wrocławski Fundusz Senioralny – zrealizowano z powodu pandemii tylko połowicznie. Przed pandemią miasto wydawało na seniorów łącznie około 50 mln
złotych. Budżet wzrósł początkowo do 1,8 mln złotych rocznie,
a docelowo miał wzrosnąć do 4 mln złotych. Zapowiedziany
wzrost wydatków miał dotyczyć jedynie Funduszu Senioralnego. Niestety, z powodu pandemii, środki na cele senioralne
uległy zmniejszeniu.
Punkt trzeci – Program Senior Taxi – został wdrożony, a także poszerzony. Założenie programu było proste. Seniorzy potrzebują darmowego i szybkiego dojazdu do urzędów, szpitali
i przychodni („Możesz jechać tylko do lekarza, urzędu i na
cmentarz”), czyli do miejsc oddalonych od miejsca zamieszkania. Wydaniem kart seniora zajmuje się fundacja Żółty Parasol i Wrocławskie Centrum Seniora. Wdrożenie programu za
pomocą wydawania złotej i srebrnej karty senioralnej (patrz
niżej), umożliwiającej darmowy transport, służyło poszerzeniu
darmowej sfery usług dla zaawansowanych wiekowo mieszkańców miasta i promocji partnerów biorących udział w akcji.
Po pewnym czasie zdecydowano o poszerzeniu oferty o Kartę
Szmaragdową i zwiększeniu liczby miejsc wydających karty
(patrz: punkt czwarty). Z ułatwienia w transporcie mogą skorzystać wszyscy seniorzy, którzy skończyli 75 lat i odwiedzili
Wrocławskie Centrum Rozwoju społecznego w celu założenia
Złotej Karty Seniora. Aby zamówić kurs tam i z powrotem, taksówkarz musi jednak zostać powiadomiony co najmniej trzy
dni przed planowanym kursem oraz musi znać godzinę powro-
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tu. Senior może skorzystać z darm
mowej oferty dwa razy w miesiącu, tylko w granicach miasta, w godzinach od 7.00 do 19.
Punkt czwarty to zwiększeniee liczby punktów wydawania
karty seniora. Obecnie można wyrobić ją we Wrocławskim
Centrum Seniora oraz w wybranej z dwunastu filii Miejskiej
Biblioteki Publicznej.
Jako punkt piąty zaplanowano i zrealizowano uruchomienie
Radiowego Klubu Seniora na anttenie Radia Rodzina. W każdy
poniedziałek między godziną 14..00 a 15.00 można posłuchać
audycji, w czasie której zapraszzani są eksperci, przedstawiciele świata nauki lub po prostu interesujący goście. Formuła
zakłada tematyczny związek z problemami senioralnymi, ale
się do niej nie ogranicza.
Punkt szósty zakładał stworzenie Szkoły Liderów dla środowisk
senioralnych. Chodziło o umożliwiienie kształcenia dla osób, które chcą działać na rzecz seniorów
w w lokalnych społecznościach:
klubach seniora, Uniwersytetach Trzeciego Wieku, centrach aktywności lokalnej i innych. Liderzzy mieliby działać w parach –
osoby młodsze (w wieku 40-50 lat) ze starszymi (w wieku 65+).
Młodsze osoby posiadają zdolnośści potrzebne przy wypełnianiu
dokumentów oraz umożliwiające obsługę komputera i Internetu, a seniorzy 65+ lepsze kontaktyy i kompetencje interpersonalne w środowisku organizacji seniooralnych.
Punkt siódmy – powołanie Rzeecznika Spraw Seniora i Opiekuna – zrealizowano, mianując na to stanowisko Ilonę Zakowicz. Pełniła ona tę funkcję w 20019 roku, a następnie – zgodnie ze słowami Roberta Pawliszkki – cele i zadania Rzecznika
przejęło Wrocławskie Centrum Senioralne. Ilona Zakowicz
jako rzeczniczka podejmowała cztery zasadnicze rodzaje
zadań: 1. Informacyjne i promocyjne; 2. Edukacyjne, konsultacyjne i interwencyjne; 3. Działłania w zakresie inicjowania,
rozwijania i podtrzymywania koontaktów z podmiotami działającymi na rzecz osób starszychh; 4. Inicjowania, wspierania,
koordynowania i promowania projektów realizowanych na
rzecz osób starszych.
Jeśli chodzi o działania interr wencyjne, edukacyjne i pomoc, rzeczniczka prowadziła w 2019 roku 90 takich spraw
zarówno telefonicznie, mejlowo, jak i twarzą w twarz. Liczba
podjętych interwencji sięgała 300, a bezpośrednich konsultacji z seniorami ponad 100. Ilona Zakowicz spotykała się
też z organizacjami senioralnyymi (Uniwersytety Trzeciego
Wieku, kluby seniora), a także studentami, grupami nieformalnymi, edukatorami i animatorami.

Osoby starsze i opiekunowie najczęściej
prosili o wsparcie w zakresie:
• Problemy prawne: dotyczącee różnego rodzaju oszustw,
nadużyć, np. nieuczciwych sprr zedawców.
• Trudne sytuacje rodzinne i oppiekuńcze: m.in. przemoc domowa, samotność, brak opiekki.
• Problemy mieszkaniowe dotycczące np. dostępności – winda, zagrożenie eksmisją/ zajęęcia komornicze, spory z wierzycielami).
• Trudności finansowe i zdrowootne (prośby o dofinansowanie).
Ponadto Rzeczniczka zainicjoowała i koordynowała wiele
projektów. Do niektórych z nich należały:

Punkt Porad Senioralnych (beezpłatne i merytoryczne wsparcie
w zakresie porad prawnych, pporad z zakresu ustawy o pomocy
społecznej, prawa konsumenckkiego, obsługi komputera i smartfona, konsultacji psychologiczznych). Brała też udział w konferencjach, seminariach i spotkaaniach na temat przeciwdziałania
upowszechnianiu stereotypów na temat starości.
Ilona Zakowicz brała udział także w wielu przedsięwzięciach upowszechniających w
wiedzę na temat starości oraz
aktywnie współtworzyła tę wiedzę np. jako współautorka programu nauczania i ppodręcznika metodycznego dla
edukatorów senioralnych w ramach projektu Narodowego
Centrum Badań i Rozwoju. Rzeczniczka brała także udział
w kampanii na rzecz senioróów „Nic przez telefon”, a także
jako członkini zespołu współłtworzyła Wrocławską Strategię
Senioralną.
Diagnoza miała być sztanddarowym projektem Sutryka wytyczającym dalekosiężne celee polityki senioralnej, ale nie została w pełni zrealizowana. ZZespół pod kierunkiem dr Jacka
Pluty rozpoczął pracę nad diaagnozą, ale wybuch pandemii ją
zatrzymał. Udało zrealizowaćć się jedynie część działań.
Działania podejmowane pprzez Wrocławskie Centrum Seniora to także powołanie Osieedlowych Trenerów Senioralnych,
którzy prowadzili zajęcia spportowo-rekreacyjne, np. nordic
walking, badminton, gimnasttykę, fitness, krokiet itd. Dodatkowo, co istotne z punktu widdzenia wzmacniania istniejących
organizacji oddolnych, do dzziałań WCS należy wsparcie dla
Klubów Seniora oraz Przestrzeeni Trzeciego Wieku.
Do działań aktywizacyjnycch należą liczne projekty – jak
turystyka, taniec i zajęcia typpu warsztaty czy wykłady. Popularnością cieszą się Dni Senniora, Dni Gerontologii, a także
projekt Miasto Pokoleń czy prrojekt Koperta Życia, która miała
zapewnić bezpieczeństwo seeniorom w sytuacji potencjalnego zasłabnięcia lub utraty pprzytomności. Koperta zawierała
informacje o chorobach, uczuleniach i przyjmowanych przez
seniora lekach, co ułatwiało bliskiej osobie szybką orientację
w sytuacji zdrowotnej senioraa. Z kolei Miasto pokoleń to międzygeneracyjny projekt edukkacyjny skierowany do uczniów
szkół, którego celem jest przygotowywanie do starości i rzetelna edukacja na temat tego, czym jest lub może być starość.
Zajęcia prowadzone przez paasjonatów cieszyły się ogromnym
zainteresowaniem dzieci i młoodzieży. Rzecznik Praw Obywatelskich przyznał temu projektow
wi status „Dobrej praktyki”.
Aby zapobiegać alienacji oraz izolacji seniorów, uruchomiono Laboratorium Zabawyy i Zabawek, w ramach którego
seniorzy opowiadają dzieciom
m o zabawach, które pamiętają
ze swojego dzieciństwa, a także przynoszą różne przedmioty
z lat swojej młodości. Program
m był realizowany pod okiem wybitnej specjalistki i ekspertki w temacie zabawy, ale po wybuchu pandemii przeniósł się doo przestrzeni wirtualnej.
Funkcjonował także Seniorralny Fundusz Wyjazdowy dzięki wsparciu senioralnych orgganizacji pozarządowych i Rad
Osiedlowych. Umożliwiał on zorganizowanie i sfinansowanie
wyjazdów i wycieczek krajowyych lub zagranicznych o charakterze edukacyjnym. Warunkieem skorzystania z oferty było zebranie co najmniej 25 uczesttniczek 60+. Łącznie do wydania
na ten cel przeznaczono 1500 tys. złotych, 5 tys. złotych na
jedno osiedle.
Do stałego punktu budżetuu senioralnego Wrocławia należy
wspieranie istniejących i dziaałających organizacji i instytucji
– jak wymienione już kluby seniora, Uniwersytety Trzeciego
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Wieku oraz organizacje kombatanckie. Jest też kilka gazet kierowanych do seniorów: wrocławska Gazeta Senior, krakowski
Głos Seniora. Warto wspomnieć także o programach telewizyjnych – jak dawny Telewizyjny Klub Seniora oraz aktualnie
funkcjonujący Kalejdoskop Seniora.
W Miejskiej Radzie Seniorów zasiadają przedstawiciele różnych organizacji reprezentujących odmienne punkty widzenia
środowiska wrocławskich seniorów. Od wielu lat prężnie działa Wrocławskie Centrum Seniora, które wydaje Karty Seniora
ze specjalną ofertą usługowo-rekreacyjną podzieloną na poszczególne grupy wiekowe seniorów.
Same Karty Senioralne są wydawane w kilkunastu punktach w mieście i umożliwiają bezpłatny wstęp na wydarzenia
kulturalne, edukacyjne i międzypokoleniowe, zniżki na zajęcia sportowo-rekreacyjne, turnusy rehabilitacyjne, programy
wycieczkowe oraz rajdy terenowe. Do bardzo szerokiej oferty
zniżkowej należą także produkty partnerów biorących udział
w akcji – zniżki na specjalne produkty w sklepach oraz na
usługi prozdrowotne i konsultacje z lekarzami. Aby otrzymać
kartę, wystarczy zgłosić się z dowodem osobistym do wyznaczonego punktu wydawania kart.

Karty Seniora
Karta Srebrna – dla osób 60+, uprawniająca do zniżek w ramach Wrocławskiej Karty Seniora.
Karta Złota – dla osób 75+, uprawniająca do zniżek w ramach Wrocławskiej Karty Seniora oraz korzystania z programu Taxi Senior 75+.
Karta Szmaragdowa – dla osób 90+, uprawniająca do zniżek w ramach Wrocławskiej Karty Seniora, korzystania z programu Taxi 75+ oraz zapewniająca pakiet dedykowanych
usług świadczonych w domu seniora.
Prawdziwie oryginalnym i niezwykle bogatym systemem
udogodnień można nazwać ofertę usług domowych, które
oferuje Karta Szmaragdowa. Otrzymuje ją każdy senior, który
ukończył 90 lat. Po kartę nie trzeba zgłaszać się osobiście,
wystarczy wcześniej zadzwonić, aby poprosić o wolontariusza.
Wśród usług jest m.in. strzyżenie i uczesanie z dojazdem do
domu, pedicure i manicure (z dojazdem), badanie wzroku
i słuchu wraz z dodatkowymi usługami (z dojazdem), bezpłatna usługa sprzątania, prania i prasowania, naprawa drobnych
usterek w mieszkaniu, odwiedziny wolontariusza i rozmowa na
temat książek, muzyki, wspólne oglądanie fotografii lub rozgrywki w gry planszowe w domu seniora.
Do największych sukcesów, o czym wielokrotnie pisano
i mówiono w prasie lokalnej i programach radiowych, należy program Taxi Senior 75+ oraz Wrocławska Karta Seniora
poszerzona o Kartę Szmaragdową dla seniorów w wieku powyżej 90. roku życia. Program Taxi Senior 75+ był przebojem
już w ciągu pierwszych miesięcy od jego uruchomienia. Możliwość uczestnictwa w programie daje wyrobienie Złotej lub
Szmaragdowej Karty Seniora.
Poza wymienionymi zapowiedziano i wdrożono wprowadzenie innych, dodatkowych usług. Między innymi system
e-opieki (Tele-opieka i e-platforma) wraz z domową usługą
skierowaną do osób z zespołami otępiennymi i psychogeriatrycznymi. Należy tutaj także wymienić wskazane wyżej wybudowane dwie nowe placówki opieki dziennej oraz
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modernizację istniejących. Rządzący prezydent zapowiada
także rozszerzenie istniejących programów zgodnie z tendencjami, które zostaną wytyczone dzięki powstającej diagnozie.
Jak już wyżej wspomniano, diagnoza prowadzona przez zespół pod kierownictwem dr Jacka Pluty nie została w pełni
wypracowana. Wrocławska polityka senioralna ze względu
na ograniczenia narzucone przez warunki pandemiczne musi
mierzyć się z koniecznością cięć oraz znaczącego ograniczenia oferty. Warto jednak zauważyć, że dotychczasowe działania zmierzają do zastąpienia niedostatecznie rozwiniętej
polityki senioralnej Rafała Dutkiewicza bardziej całościową
diagnozą i systemowym podejściem.
Trudno powiedzieć, na jakim etapie są prace diagnostyczne
oraz czy zaradzono problemom i niedociągnięciom istniejącym w 2015 roku, co wskazywał raport Fundacji im. Brata
Alberta. Już w jego ramach podkreślano rozmach i różnorodność proponowanych rozwiązań, ale niedostateczny stopień
profesjonalnego ich wdrożenia. Kryzys pandemiczny postawił
realizację zadań w zawieszeniu i nie pozwala wyczerpująco
ocenić sytuacji. Z pewnością Wrocławskie Centrum Seniora staje się interesującym laboratorium polityki senioralnej
w skali ogólnopolskiej, trudno jednak zmierzyć stopień zaspokojenia potrzeb seniorów w wymiarze systemowym.

Katalog Dobrych Praktyk
Wrocławska Karta Seniora
Poszerzająca się oferta kart senioralnych stanowi jedno
z flagowych osiągnięć Wrocławia w dziedzinie aktywizacji
i zaspokajania potrzeb związanych z codziennością.
Punkt Porad Senioralnych
Sprawdzony zarówno w czasie pandemii, jak i przed nią
punkt, dzięki któremu seniorzy mogą zadzwonić i uzyskać
porady, wskazówki dotyczące kwestii prawnych, socjalnych
i zdrowotnych.
Laboratorium Zabawy i Zabawek
Jeden z najciekawszych i bardzo oryginalnych programów,
który umożliwia nie tylko dialog międzypokoleniowy, ale
także utrwalenie w pamięci zbiorowej tej części osobistego życia i indywidualnych doświadczeń, które ulegają zapomnieniu. Pozwala także wykorzystać na nowo zabawki
i stworzyć nowy kontekst dla zabawy.
Rzeczniczka Seniora i Opiekuna
Funkcjonowanie rzeczniczki było jednym z ciekawszych pomysłów i rozwiązań, który pozwalał na realizację dodatkowych zadań i umożliwił uwolnienie pomysłowości i kreatywności, przy zachowaniu dobrego kontaktu z organizacjami
senioralnymi. Z niewiadomych powodów rzeczniczkę odwołano, a jej funkcję przejęło Wrocławskie Centrum Seniora.
Miasto pokoleń
Jest to projekt skierowany do szkół, w którym ważną rolę
odgrywa dzielenie się doświadczeniami przez seniorów. Zainteresowanie programem oraz przyznanie Miastu pokoleń
statusu dobrych praktyk przez Rzecznika Praw Obywatelskich świadczą o profesjonalizmie i wartości tego projektu.
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Miejski wolontariat
na rzecz łódzkich seniorów
Tekst: Karolina Kwiecińska
W związku z rosnącą liczbą zakażeń koronawirusem trzeba pamiętać o potrzebach
seniorów, którzy wymagają szczególnej troski i opieki w tych trudnych czasach. W Łodzi tysiące seniorów otrzymało wsparcie – w pomoc zaangażowali się wolontariusze,
którzy chętnie robili zakupy spożywcze oraz dostarczali środki ochrony osobistej.
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Gest pomocy na wagę złota
Cały czas jesteśmy świadkami padających rekordów
zachorowań – pomoc seniorom, czyli przedstawicielom
najbardziej narażonej na zachorowania grupy, jest potrzebna jak nigdy wcześniej. Osoby starsze należą do
grupy osób szczególnie zagrożonej ze względu na wiek,
stan zdrowia i inne czynniki, które mogą obniżyć odporność. Ich bezpieczeństwo i profilaktyka zdrowotna są
obecnie wyjątkowo ważne. W trosce o nich podejmowane są różne działania – różne w ramach miejskich
inicjatyw.
Zapotrzebowanie na taką pomoc wśród seniorów
cały czas rośnie, a w całym kraju chętnie organizują
się wolontariusze niosący niezbędne wsparcie. Jednym
z miast, w których takie akcje pomocowe są koordynowane wyjątkowo sprawnie, jest Łódź. Pomoc, która niewiele kosztuje wolontariuszy, dla seniorów jest nieocenionym wsparciem.

Łodzianie pomagają chętnie
Miejski Wolontariat w Łodzi to szansa na zwiększenie
zasięgu udzielanej pomocy. Dodatkowe wsparcie ze strony młodych łodzian jest adresowane do osób starszych,
które z racji wieku lub różnych swoich ograniczeń nie
mogą lub obawiają się wychodzić z domu, przewlekle
chorych i niepełnosprawnych, a także samotnych. Od 20
października, czyli od momentu uruchomienia 2. edycji
Miejskiego Wolontariatu, zanotowano około 75 zgłoszeń
i stworzono bazę 74 wolontariuszy gotowych do niesienia pomocy osobom starszym.
Urząd Miasta Łodzi uruchomił Miejski Wolontariat
już w marcu, czyli podczas I fali pandemii. Wolontariat
działał do czerwca, wpłynęło około 650 spraw, zarejestrowało się wtedy 165 wolontariuszy. Łodzianie chętnie
pomagają, ale zapotrzebowanie na taką pomoc systematycznie rośnie – baza wolontariuszy budowana podczas 2. edycji cały czas rośnie.

Jak dołączyć do Miejskiego
Wolontariatu w Łodzi?
Aby pomagać w ramach wolontariatu i wspierać siebie nawzajem, należy zgłosić się telefonicznie lub mejlowo do Biura Aktywności Miejskiej. Trzeba w nim podać
swoje dane kontaktowe (imię nazwisko, numer telefonu,
adres mailowy, dzielnica, w której można nieść pomoc)
oraz wpisać w tytule „Wolontariat miejski”.
Formalności są skrócone do minimum – trwają około
5-10 minut. Każdy chętny do niesienia pomocy seniorom
otrzyma dokładne wskazówki, identyfikator, niezbędne
akcesoria ochronne – jak maseczki, rękawiczki oraz płyny
dezynfekujące oraz kontakty do seniorów. Poza satysfakcją można uzyskać też przyjaźń na czas po covidzie –
a także doświadczenie, którym seniorzy chętnie się dzielą.
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Każdy wolontariusz, którzy zgłosił się do udziału w akcji i jest już aktywny, posiada identyfikator i kontaktuje
się z seniorami. – Wolontariat działa w bardzo prosty
sposób – senior, dzwoniąc na call center, zostawia informacje o swoich potrzebach, o tym w jakiej dzielnicy
mieszka, a to my szukamy wolontariusza, który zadeklarował chęć pomocy na danym terenie – wyjaśnia Katarzyna Dyzio, dyrektor Biura Aktywności Miejskiej UMŁ.

Seniorzy pod ochroną
Podczas epidemii osoby starsze powinny być wyjątkowo
chronione – duża część seniorów w związku z epidemią nie
powinna wychodzić ze swoich domów. Co jednak zrobić
w sytuacji, gdy potrzebne są zakupy spożywcze, leki czy
środki higieniczne? Zrealizowanie takich potrzeb wymaga
wyjścia z domu, czego jednak seniorzy powinni unikać.
Zakres pomocy jest wcześniej uzgadniany, ale najbardziej potrzebne są bezpośrednie formy dystrybucji pomocy – jak między innymi zakupy dla seniorów. Seniorzy
są szczególnie chronieni w obliczu zagrożenia koronawirusem i potrzebują dodatkowego wsparcia i troski w tak
podstawowych czynnościach jak codzienne – czy raczej
cotygodniowe w obecnych czasach – zakupy. Osobom
tym zaleca się unikanie dużych skupisk ludzkich, w tym
sklepów i targowisk.

Call Center Senior – numer telefonu
dla seniorów
Specjalny numer telefonu dla osób starszych – Call Center Senior – został stworzony, by seniorzy mogli zadzwonić i zgłosić się jako potrzebujący do Miejskiego Wolontariatu. Za jego pośrednictwem można zgłosić się o pomoc
w czynnościach, które wymagają wyjścia z domu.
Można go jednak wykorzystać również w innych sprawach – numer jest czynny w godzinach pracy urzędu,
czyli poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godzinach
8.00-16.00, a we wtorki od 9.00 do 17.00. Przypominamy też seniorom, by sprawdzili tożsamość gości i korzystali z wizjera – każdy wolontariusz posiada identyfikator, nie wpuszczali nikogo obcego do mieszkania,
rozliczali się dopiero po otrzymaniu zakupów.
Zorganizowanie i sprawne koordynowanie Wolontariatu Miejskiego w Łodzi przyczyniło się do zmniejszenia
poczucia strachu i zagrożenia przez najstarszych mieszkańców. Seniorzy wiedzą, że mogą liczyć na bezinteresowne wsparcie w codziennych sprawach, jak m.in. zrobienie zakupów czy zakup lekarstw.

Dane kontaktowe
Biura Aktywności Miejskiej UMŁ
adres e-mail: wolontariat@uml.lodz.pl
numer telefonu (dla wolontariuszy): 42 638 52 53
Call Center Senior (numer dla seniorów): 42 638 55 00
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Problemy seniorów
w obszarze opieki zdrowotnej.
Co nam mówi raport KIGS?
Tekst: Rafał Bakalarczyk
Problemy zdrowotne osób starszych w czasie pandemii wykraczają poza bezpośrednie zagrożenie koronawirusem. Rozmawiajmy o tym szeroko i wspierajmy (także systemowo) osoby, których te problemy mogą dotknąć. Opracowanie Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej „Zdrowie polskich seniorów w czasie pandemii” stanowi
dobry punkt wyjścia dla dyskusji i działań w tym obszarze.
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Trwająca wiele miesięcypandemia bardzo silnie oddziałuje
na zdrowie osób w starszych w wielu wymiarach. Nie chodzi
jedynie o ryzyko zakażenia koronawirusem i dotkliwe przechodzenie choroby, ale także o wiele ubocznych następstw realiów
doby walki z Covid-19. Osoby starsze są narażone nie tylko na
śmierć z powodu koronawirusa, ale także z powodu trudności
w dostępie do leczenia chorób przewlekłych, gdyż środki i kadry zdrowotne w tak ogromnej mierze przerzucane są na front
walki z covidem. Także istotne, a być może mniej oczywiste, jest
nasilenie się problemów np. kardiologicznych czy immunologicznych w czasie izolacji czy kwarantanny oraz w obliczu ograniczenia aktywności ruchowej i społecznej oraz pobytu na świeżym powietrzu. Do tego dochodzi nasilenie problemów zdrowia
psychicznego, które dotykają osoby ze wszystkich pokoleń.
Niestety, zwykle zbyt wąsko – a przede wszystkim rzadko –
o nich rozmawiamy. Próby animowania debaty poświęconej
temu zagadnieniu podjął się Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej. KIG już w czerwcu zorganizował debatę ekspercką na
ten temat1, a także przeprowadził badanie, którego omówienie
pt. „Zdrowie polskich seniorów w czasie pandemii” można znaleźć wśród aktualności na stronie instytutu2. Wykonano jeprzed
październikiem br., czyli zanim pandemia weszła w kolejną,
głębszą fazę, z jaką mierzymy się od jesieni. Z badania wynika,
że ankietowane osoby starsze doświadczyły różnorakich problemów zdrowotnych i w relacjach z systemem opieki medycznej.
Jak czytamy w omówieniu na stronie KIGS, przebadane osoby
starsze:
• nie posiadają rzetelnej wiedzy na temat pandemii COVID-19,
• mają problem z dostępem do opieki medycznej,
• najbardziej potrzebują dostępu do lekarzy specjalistów,
• z przeprowadzonych ankiet wynika, że 1/3 ankietowanych
przerwała dotychczasowe leczenie,
• większość nie ma problemu z otrzymaniem e-recepty,
• seniorzy mogą liczyć na wsparcie bliskich, ale czują się samotni i brakuje im dotychczasowych spotkań z innymi ludźmi.
Zanim przyjrzymy się wynikom, jesteśmy winni krótką notkę
metodologiczną. Przebadano 1118 osób w wieku 60+ metodą
CAVI (wspomagane komputerowo badanie kwestionariuszowe).
Badanie objęło w ponad 70% kobiety. Respondenci pochodzili zarówno ze środowisk małomiasteczkowych, jak i wiejskich
oraz wielkomiejskich. Mimo że prawie 60% badanych to osoby
w pierwszej fazie jesieni życia (wiek 60-70), w grupie byli także
najstarsi seniorzy. Warto wziąć pod uwagę, że technika komputerowa uniemożliwia dotarcie do części osób, a w tej grupie problemy zdrowotne mogą mieć potencjalnie jeszcze większą skalę.
Chociaż trudno to badanie uznać za w pełni reprezentatywny
obraz starszej generacji, na pewno rzuca ono pewne światło na
doświadczenia i problemy, z jakimi borykają się starsi mieszkańcy w czasach pandemii. Stanowi też ceną wskazówkę dla
polityki publicznej i organizacji społecznych, wskazuje wrażliwe
punkty, a także podpowiada,w jakich obszarach osoby starsze
mogą szczególnie wymagać wsparcia.
Warto też pamiętać, że o problemach osób starszych w kontekście służby zdrowia mówią również inne źródła odnoszące się
do praw ogółu pacjentów w czasie pandemii. Ponieważ osoby
starsze statystycznie częściej niż młodsze zmuszone są korzystać ze służby zdrowia, ewentualne problemy w tym zakresie
uderzają w nich szczególnie. Czytelnika zainteresowanego bardziej panoramicznym obrazem warto odesłać do raportu Rzecz-
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nika Praw Pacjenta pt. Problemy pacjentów w obliczu epidemii
choroby Covid-19”3.

Problemy seniorów z dostępem do opieki
medycznej
Seniorzy odpowiedzieli też na pytanie, czy doświadczają problemów z dostępem do opieki medycznej. 40% odpowiedziało, że zdecydowanie tak, 25,9%, że raczej tak, co oznacza, że
dwie trzecie ankietowanych doświadczyło takich kłopotów. Ich
zdaniem największy problem jest z dostępem do specjalistów
– z kolei 28% osób uważa, że podstawowa trudność towizyta
u lekarza pierwszego kontaktu. Jedna z osób badanych wskazuje na „brak dostępu do niektórych lekarzy specjalistów. Telefon
nie odpowiada lub jest cały czas niby zajęty”.
Niepokojące, że aż 1/3 ankietowanych przerwała dotychczasowe leczenie z powodu problemów w dostępie do służby
zdrowia oraz ze strachu przed zarażeniem koronawirusem. Pamiętajmy, że osoby w tym wieku często są dotknięte wielochorobowością, a wśród dotykających ich schorzeń mogą występować również przewlekłe, wymagające stałej terapii. Przerwanie
czy brak możliwości kontynuowania leczenia może stanowić
zagrożenie dla ich życia, choćby w dłuższej perspektywie czasowej. Może też doprowadzić do postępowania chorób lub nasilenia się ich objawów, a także pogorszenia jakości życia i zdrowia.
Część z tych chorób działa też negatywnie na poziom odporności, co zwiększa ryzyko bardzo ciężkiego przechodzenia choroby w razie zakażenia oraz śmierci. Eksperci – także ci, których
głosy przywołano bezpośrednio w omówieniu badania– kreślą
czarne scenariusze pogłębienia się problemów zdrowotnych, co
może obciążyć zarówno gospodarstwa domowe z osobami starszymi, jak i system służby zdrowia.

Teleporady nie wystarczą dla starszego
pacjenta
Osoby starsze, także w pełni sprawne, często korzystają
z mniejszej lub większej liczby leków. Jeśli chodzi o dostęp do
nich, większość ankietowanych nie deklarowała problemów.
Mimo wszystko aż ¼% miała obawy z zaopatrzeniem w stosowne medykamenty w wiązku z ryzykiem zakażenia. W większości jednak: „Seniorzy nie odczuli utrudnionego dostępu do
uzyskania recepty i wykupienia leków, w wyniku czego nie byli
zmuszeni to przerwania dotychczasowej terapii. Pozamykane
przychodnie i ograniczony dostęp do opieki zdrowotnej nie
wpłynęły negatywnie na kontynuację leczenia wcześniej zdiagnozowanych chorób. Bieżąca opieka medyczna jest możliwa
dzięki teleporadom, jednak respondenci podkreślali wady tego
rozwiązania i problemy w obserwacji stanu zdrowia poza wywiadem telefonicznym. Teleporada nie jest w stanie zastąpić
osobom starszym stacjonarnej wizyty w gabinecie lekarskim.”
Z rezerwą wobec teleporad jako remedium na problemy zdrowotne seniorów wypowiadają się też niektórzy specjaliści. Jak
przekonuje, przywołany w raporcie, prof. Filip Szymański, Prezes Polskiego Towarzystwa Chorób Cywilizacyjnych: „Należy jak
najszybciej przywrócić tradycyjną służbę zdrowia. Lekarz pierwszego kontaktu, który przyzwyczaił się do pracy z teleporadą,
powinien jak najszybciej wrócić do bezpośrednich spotkań z pa-
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cjentem. Z punktu widzenia opieki senioralnej najważniejsze są
choroby przewlekłe. To „clue” każdego postępowania. Seniorzy
muszą zrozumieć, że dobra kontrola chorób przewlekłych może
przełożyć się na sukces. Każdy mówi o koronawirusie, ale konsekwencje braku leczenia chorób przewlekłych będą dużo gorsze
niż cała pandemia”.
Można dyskutować, czy należałoby sprawę postawić tak ostro,
ale warto być ostrożnym w ocenie rozwijających się za sprawą
pandemii możliwości zdalnego kontaktu z lekarzem jako niepozbawionych wad nowych możliwości sprawnej opieki medycznej. Obawy o skuteczność teleporad jako narzędzia pracy z pacjentem starszym, zwłaszcza o słabym zdrowiu i sprawności,
wyraża też przewodniczący rady ekspertów przy Rzeczniku Praw
Pacjenta, prof. Bolesław Samoliński: „Pamiętajmy, że Seniorzy
boją się epidemii, ale nadal chorują na choroby przewlekłe.
Dlatego osoby starsze chcą mieć kontakt ze swoim doradcą
zdrowotnym, którym jest lekarz lub pielęgniarka. Te więzi muszą
być zachowane. Z mojego punktu widzenia teleporada jest dla
osoby, która jest zdrowa lub stabilna. W przypadku Seniorów
musi nastąpić bezpośrednie spotkanie pacjenta i lekarza”.

Uwaga na zdrowie psychiczne. Samotność
dolega seniorom
Jedną ze szczególnie dotkliwych bolączek osób starszych
w czasie pandemii pozostaje samotność. Badanie Krajowego
Instytutu Gospodarki Senioralnej także to potwierdza, ale na
ryzyko samotności osoby starsze były narażone także przed koronawirusem. Obecnie problem się jedynie pogłębia. Pojawiają
się ograniczenia, rozrzedzają wizyty rodzinne, sąsiedzkie czy
przyjacielskie. Przytoczmy garść cytatów ze strony uczestników
badania: „Brak szerszych kontaktów sprawił, że moje samopoczucie nie jest najlepsze. Lubię przebywać między życzliwymi
ludźmi, porozmawiać nawet na błahe tematy, powspominać
dobre chwile” .
Dodajmy, że wiele osób starszych nie korzysta też z komunikacji zdalnej przez Internet (problem ten nie dotyczyosób, które wzięły udział w badaniu przeprowadzonym techniką komputerową), a braku bezpośrednich spotkań nie mogą choćby
w części kompensować kontaktami „w sieci”, np. udzielając się
w mediach społecznościowych. Akurat badanie KIGS objęto
tęaktywną cyfrowo grupę, a i tak skala odczuwalnej samotności okazała się wysoka. Na postawione w badaniu pytanie
– „Czy wprowadzenie restrykcji związanych z pandemią koronawirusa i ograniczeń z tym związanych sprawiło, że czuje
się Pani/Pan samotna/y?” – 31,9% odpowiedziało, że zdecydowanie tak, a 15,9%, że raczej tak. Łącznie niemal połowa
deklaruje mniejsze lub większe poczucie samotności w wyniku pandemii, w tym prawie 1/3 zdecydowanie. Dodajmy, że
pytanie odnosiło się tylko do samotności z powodu restrykcji
i ograniczeń z tym związanych, a przecież wiele osób boryka
się w tym czasie także z samotnością z innych powodów, nie
zawsze bezpośrednio związanych z pandemią. W dodatku,
jeśli uzmysłowimy sobie, że w badaniu brała udział w większości grupa seniorów mniej zagrożonych osamotnieniem niż
ogół starszej generacji, możemy w oparciu o te wyniki przypuszczać, że samotność w najstarszych grupach wiekowych to
prawdziwa plaga.

Uczucie samotności to jedno z wielu psychologicznych problemów, jakie może towarzyszyć seniorom (i nie tylko) w czasie
pandemii. Psychiatrzypotwierdzają, że kwarantanna wpływa
także na zaburzenia lękowe i występowanie depresji. Szczególnie narażone są osoby, które jeszcze przed pandemią doświadczały zaburzeń czy kryzysu zdrowia psychicznego. Pamiętajmy,
że w tej grupie często są seniorzy (i opiekunowie seniorów), choć
o problemach tej grupy relatywnie rzadko mówimy i myślimy
w kontekście np. depresji. Tymczasem często są to osoby już
poza życiem zawodowym i społecznym, a ich problemy nie są
odnotowywane przez otoczenie. Nowa sytuacja dostarcza jeszcze dodatkowych negatywnych bodźców dla rozwoju depresji
czy nerwic. W przypadku osób starszych jest ich stosunkowo
dużo.
Dotkliwe jest życie w długotrwałym strachu – zarówno przed
wychodzeniem z domu w obawie przed zarażeniem, jak również
strachu o bliskich, np. o swoje aktywne zawodowo dzieci czy
będące jeszcze na etapie kształcenia wnuki. Przedmiotem niepokoju może być zdrowie bliskich, ale także ich sytuacja bytowa.
Inną emocją może być poczucie ogólnego zagubienia, niepewność, jak uzyskać informacje, w które wierzyć, jak przyzwyczaić
się do nowej sytuacji. Te trudności przeżywamy w różnym stopniu wszyscy, ale osoby ze starszych pokoleń mogą doświadczać
szczególnych trudności w adaptacji do obecnych realiów i cyfrowego świata.Nie chodzi jedynie o stronę techniczną, ale także
o utratę dotychczasowego układu odniesienia w codziennym
funkcjonowaniu. Jak zauważył jeden z uczestników: „Jakbym
żył w innym świecie. To już jest inna rzeczywistość, do tej pory
mi nieznana. Odkrywam i uczę się jej na nowo.” To oczywiście
szerszy problem wykluczenia cyfrowo-informacyjnego osób starszych, ale można go rozważać także z perspektywy wpływu na
samopoczucie i zdrowie psychiczne seniorów.
Tego i wielu innych problemów raport KIGS nie porusza
wprost, ale dobrze, że takie opracowanie się ukazało i warto
je odnotować. Należy widzieć w nim głównie słuszny przejaw
rzucenia światła na problematykę zdrowia osób starszych, która okazuje się być szersza niż tylko ich ochrona przed koronawirusem. Czytając ten materiał, wielokrotnie korciło recenzenta, by pewne kwestie doprecyzować, a o inne dopytać. Nic
straconego. Informacyjny niedosyt może stanowić asumpt do
prowadzenia dalszych dociekań w tej materii w kolejnych fazach trwającej pandemii, a także już po jej ewentualnym wygaszeniu w przyszłości. Wiele problemów i ich następstwa (także
tych zdrowotnych) ujawnią się dopiero po pewnym czasie. Już
dziś jednak można przypuszczać, że zidentyfikowane w raporcie KIGS problemy mogły ulec zmianie pod względem skali.
Ostatni kwartał 2020 upływa pod znakiem rozwoju pandemii
i coraz większych trudności z wydolnością systemu opieki zdrowotnej, co na pewno wpłynie na dobrostan zdrowotny seniorów.
Z drugiej strony ostatnie miesiące przyniosły też uruchomienie
nowych działań – jak m.in. Solidarnościowy Korpus Wsparcia
Seniorów – któremogą złagodzić jedną z najczęstszych dolegliwości, czyli samotność. Na ocenę działania korpusu przyjdzie
jednak jeszcze czas.
1 Debatę można obejrzeć na platformie ABCsenior.com: ZDROWIE W PANDEMII
| ABCSenior.com
2 Raport – Zdrowie polskich seniorów w czasie pandemii – Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej (kigs.org.pl)
3 Problemy pacjentów w obliczu epidemii COVID-19 – Rzecznik Praw Pacjenta –
Portal Gov.pl (www.gov.pl). Raport powstał w oparciu o sygnały docierające do
RPP w okresie od stycznia do września 2020 roku
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Szczodry i pomocny jak…
emeryt
Tekst: Rafał Bakalarczyk
Osoby starsze wymagają nie tylko pomocy finansowej. Statystyki pokazują, że bardzo
często to właśnie one wspierają budżety młodszych pokoleń. Zwykle udzielają młodym pomocy z własnej inicjatywy, często w niemałych kwotach i zazwyczaj w formie
bezzwrotnej.
Badanie przeprowadzone przez ARC Rynek i Opinia na zlecenie BIG informator1 na próbie 502 emerytów i emerytek
pokazało coś, co na pierwszy rzut oka może przeczyć potocznym wyobrażeniom. Często myślimy o starości jako o okresie,
w którym stajemy się zależni od pomocy opiekuńczej, finansowej, informacyjnej etc. Jeśli myślimy o pomocy świadczonej
w przeciwnym kierunku – od starszych do młodszych – głównie
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nasuwa się obraz dziadków pomagających w opiece nad wnukami. Okazuje się jednak, że często emeryci pomagają swoim
dzieciom i innym członkom rodziny od strony finansowej. Żeby
była jasność, nie oznacza to, że problemu ubóstwa czy ogólnie trudnej sytuacji finansowej seniorów nie ma lub jest on
nieistotny. Przeciwnie, wiele osób starszych żyje w trudnych
warunkach finansowo-materialnych i sami wymagają pomocy,
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by móc wiązać koniec z końcem. Często są też zadłużone,
a wysokość długu w ostatnich latach galopująco rośnie. Warto jednak mieć na uwadze, mimo tych zjawisk i tendencji, że
wiele osób starszych znajduje w swych budżetach środki, by
wspomóc finansowo krewnych. Przyjrzyjmy się skali i strukturze tej pomocy.

2/5 emerytów finansowo wspomaga
rodzinę
Przywołane badanie pokazuje, że ponad 40 proc. osób zadeklarowało dodatkowe zasilanie budżetu rodziny z własnych
środków. Mimo że stanowili mniejszość wśród wszystkich deklarowanych, procent ten wydaje się wysoki w kontekście tego,
co wiemy o strukturze rodzimych emerytur.
Częściej pomoc finansową bliskim deklarowali ankietowani mężczyźni w starszym wieku niż kobiety. Trudno się temu
dziwić, biorąc pod uwagę różnice w wysokości przeciętnych
emerytur kobiet i mężczyzn. Uposażenie emerytalne wśród
kobiet jest średnio niższe, a zagrożenie biedą w starszym wieku wyższe niż w przypadku mężczyzn. Powodem są między
innymi dłuższe przerwy w zatrudnieniu w związku z wychowaniem dzieci i opieką nad nimi, nierówności płacowe czy
wreszcie dłuższy czas życia na emeryturze, co również wpływa
na wysokość comiesięcznych świadczeń. Okazuje się, że odsetek emerytek finansowo wspierających rodzinę wcale nie jest
mały – wynosi 27 proc. Jest to jednak o 18 punktów procentowych mniej niż w przypadku mężczyzn na emeryturze.

Senior z własną inicjatywą
Co ciekawe, seniorzy deklarowali, że o pomoc nie trzeba ich
prosić, sami wychodzą z inicjatywą, by finansowo wspomóc
członków rodziny. Aż 89 procent przyznało, że najczęściej samodzielnie decydują się pomóc, 6 proc. powiedziało, że „czasem zwraca się rodzina, czasami decyduję samodzielnie…”,
a zaledwie 3 proc. stwierdziło, że najczęściej to rodzina zgłasza się z prośbą o pomoc. Jedynie 1 proc. seniorów odpowiedziało, że trudno powiedzieć, czy to rodzina prosi o pomoc,
czy pomaga z własnej inicjatywy. Jeśli uznać te deklaracje za
względnie oddające realia (choć też mogą być one nieco bardziej optymistyczne niż rzeczywistość), wyłania się obraz osób
starszych jako skłonnych do pomocy bliskim. Ten wizerunek
wyostrza się jeszcze, gdy spojrzymy na strukturę odpowiedzi
na inne z pytań: „Czy kiedy pomaga Pan/Pani finansowo rodzinie, jest to na zasadzie pożyczki czy raczej darowizny?”.
Aż 95 proc. wskazało darowiznę, 2 proc. pożyczkę, a 3 proc.
stwierdziło, że trudno powiedzieć.
Imponująco wyglądają także przeciętne kwoty, jakie miesięcznie osoby starsze – w świetle ich własnych deklaracji –
przekazują bliskim. 16 proc. odpowiedziało, że jest to do 100
złotych, 15 proc. od 101 do 200 zł, 17 proc. – od 201 zł do
500 zł, zaś prawie co piąty (19 proc.) – zadeklarował, że jest
to kwota powyżej 500 złotych. Z kolei 32 proc. stwierdziło, że
trudno powiedzieć. Średnia kwota deklarowanej pomocy wyniosła 430 złotych i była wyższa w przypadku mężczyzn (520
złotych) niż kobiet (370 złotych). Zapewne wśród przyczyn
tego zróżnicowania są powody, o których była mowa wcześniej – niższe dochody kobiet w starszym wieku.

Pieniądze z emerytury oraz
z zaciągniętych pożyczek
Źródłem dochodu, którym osoby starsze decydują się dzielić
z członkami rodziny, pozostają emerytury i renty (wskazało je
79 proc. respondentów), następnie oszczędności – 16 proc. –
i praca, która pozwala dorobić do emerytury – 12 proc. Jeśli
chodzi o pieniądze pożyczone w banku lub w firmie pożyczkowej, wskazało je zaledwie 3 proc. pytanych. Jednak pożyczki zaciągnięte, by kupić coś bliskim, nie należą w przypadku
emerytów do rzadkości. Co piąty z nich stwierdził, że dokonał
zakupu na raty dla członka rodziny, a 7 proc. zaciągnęło pożyczkę w celu zakupu prezentów okolicznościowych – np. na
chrzest, wesele czy komunię. Najczęściej jednak pożyczane
środki idą na inne niż okolicznościowe wydatki, między innymi
na remont mieszkania, zakup sprzętów AGD lub mebli czy
na bieżące wydatki. Warto zaznaczyć, że zaciąganie kredytów
na potrzeby innych członków rodziny deklarowała mniejszość
badanych seniorów, ale osoby, które tego dokonywały, zapożyczały się na dość pokaźne kwoty – zwłaszcza w stosunku
do wysokości dochodów z emerytury. Przeciętna wysokość
kredytu/pożyczki na potrzeby członków rodziny z młodszego
pokolenia (wnukowie, dzieci) wahała się od 9700 do 9900
złotych! Dodajmy, że jest to kwota 10-krotnie większa niż minimalna emerytura z ZUS – wynosi ona około 1100 złotych
brutto w 2019 roku, czyli około 950 złotych netto.
Godne przemyślenia jest też to, że wysokość zadeklarowanych pożyczek na rzecz dzieci i wnuków była wyższa niż
wysokość pożyczek na własne potrzeby (około 6700 zł), ale
procent biorących pożyczki dla siebie (78 proc.) jest większy
niż tych, którzy pożyczają na rzecz dzieci (20 proc.), wnuków
(3 proc.) i innych osób (5 proc.). Wygląda na to, że seniorzy,
mimo że rzadziej biorą kredyt/pożyczkę dla rodziny niż na
własne potrzeby, decydują się wtedy na większe kwoty, które następnie trzeba spłacić. Warto o tym pamiętać również
w kontekście szerszego problemu, jaki stoi przed polityką senioralną – zadłużenia seniorów, którego skala rośnie z roku
na rok.
Zagadnienie podjęte w omawianym badaniu z pewnością
zasługuje na kontynuację, być może na jeszcze większej próbie i też z szerszym zakresem pytań. Już teraz wyniki sygnalizują zależności i zjawiska ważne dla życia osób starszych
i ich sytuacji społeczno-ekonomicznej. Świadczenie pomocy
finansowej na linii od przedstawicieli starszego pokolenia do
ich młodszych krewnych nie jest niczym zaskakującym, jeśli
spojrzymy na wcześniejsze opracowania – również naukowe
– dotyczące problematyki senioralnej. Również one wskazywały kierunek transferów finansowych w rodzinie od starszych
do młodszych (choć oczywiście nie dotyczy to ogółu, a jedynie
części osób). Nasuwa się też pytanie, jaka będzie przyszłość
tych przepływów finansowych w sytuacji, kiedy prognozy emerytalne wskazują na jeszcze niższą stopę zastąpienia (względem wcześniejszych zarobków) przyszłych emerytur, a także
w obliczu zmian w charakterze i intensywności więzi międzypokoleniowych i ogólnie w społeczeństwie. Na pewno będzie
jeszcze wiele powodów, by do tego zagadnienia powrócić.
1 https://media.bik.pl/informacje-prasowe/387636/big-infomonitor-co-siodmyemeryt-regularnie-pomaga-finansowo-rodzinie
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Senior jako konsument
i twórca – Laboratoria
Zaangażowania Konsumentów
Tekst: prof. dr hab. Krzysztof Klincewicz
Seniorzy-konsumenci uczestniczą w międzynarodowym projekcie badawczym koordynowanym przez Uniwersytet Warszawski. Ich doświadczenie życiowe, pomysłowość
i dobre zrozumienie potrzeb żywieniowych pozwoliły zaprojektować innowacyjne produkty spożywcze, które są wprowadzane na rynek przez lokalne firmy z 14 krajów
europejskich. Badania ułatwiają zrozumienie oczekiwań konsumentów i doskonalenie
oferty produktowej dla tzw. srebrnego rynku.
Międzynarodowy projekt badawczy
Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego prowadzi
prestiżowy projekt „Laboratoria Zaangażowania Konsumentów”
(„EIT Food RIS Consumer Engagement Labs”) finansowany przez
Komisję Europejską/EIT Food w ramach europejskiego programu
badań i innowacji „Horyzont 2020”. Uniwersytet koordynuje prace dużego konsorcjum, które obejmuje kilkadziesiąt zagranicznych uczelni i firm spożywczych. Do polskich uczestników projektu
należą: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, firmy Maspex, Folwark Wąsowo, Cofactor i Gminne Składy.
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Projekt ma na celu lepsze zrozumienie potrzeb seniorów jako
konsumentów żywności. Badania opierają się na aktywizacji seniorów w roli twórców projektujących nowe produkty spożywcze.
W literaturze naukowej takie działanie określane jest mianem
procesu współtworzenia (ko-kreacji), czyli komunikacji i współpracy konsumentów z producentami, co ma doprowadzić do wspólnego wypracowywania nowych produktów. Nazwa „Laboratoria”
odwołuje się do fizycznego miejsca, w którym spotykają się konsumenci i producenci, oczywiście bez typowych dla spożywczych
laboratoriów menzurek, odważników, probówek czy zlewek –
a w atmosferze sprzyjającej dyskusji, współpracy i zabawie.
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Badanie potrzeb seniorów-konsumentów
W 2019 roku Laboratoria były testowo prowadzone w 4 krajach
(Polsce, Litwie, Hiszpanii i Portugalii) w formie dwóch jednodniowych sesji oddzielonych tygodniową lub dwutygodniową przerwą.
Pierwszy dzień koncentrował się na dyskusjach na temat potrzeb
innych konsumentów, ich porównania z aktualną ofertą firm spożywczych i określeniem wyzwań, oczekiwań i sugestii, które były
istotnym punktem wyjścia do działań kreatywnych. Innowacyjna
metodyka warsztatów, stworzona przez badaczy z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, wykorzystywała inspiracje pochodzące z dyscyplin naukowych antropologii kulturowej,
socjo-gerontologii i zarządzania innowacjami.
Dodatkowo odwoływała się między innymi do tzw. technik
projekcyjnych: przypisywania fikcyjnym „personom” (które symbolizowały zdjęcia seniorek i seniorów) określonych cech, uwarunkowań zdrowotnych, potrzeb i oczekiwań. Praca z personami
okazała się dla uczestników laboratoriów wygodnym i bezpiecznym sposobem rozmowy o trudnych i czasami niezręcznych tematach. Dotyczyły one m.in. problemów trawiennych, negatywnych reakcji organizmu na niektóre produkty czy fizjologicznych
wyzwań związanych ze spożywaniem pokarmów zbyt twardych,
przyklejających się do uzębienia, wywołujących niemiłe doznania
smakowe lub węchowe. Techniki projekcyjne, znane z psychoterapii i badań społecznych, pozwalają rozmawiać otwarcie o własnych problemach i oczekiwaniach, przypisując je innej osobie,
a przez to unikając poczucia skrępowania lub wstydu. W Laboratoriach Zaangażowania Konsumentów, zachęciły uczestników do
dzielenia się wieloma cennymi przemyśleniami, które zapewne
zatrzymaliby oni dla siebie, gdyby badacze pytali wyłącznie o to,
co myśli, odczuwa, kupuje i konsumuje dany uczestnik badań.
Po zakończeniu pierwszej części warsztatów uczestnicy, podzieleni na kilkuosobowe zespoły, wcielali się w role „badaczy
terenowych”. Odwiedzali sklepy spożywcze i tworzyli listę zakupową typowego konsumenta-seniora, aby przyjrzeć się, jakich
produktów prawdopodobnie brakuje na półkach sklepowych
albo jakiego rodzaju udoskonalenia produktów, opakowań lub
etykiet mogłyby usprawnić codzienne zakupy i domowe gotowanie. Po tygodniu lub dwóch uczestnicy projektu prezentowali
wnioski z samodzielnie przeprowadzonych badań. W 2019 roku
brałem udział w tych sesjach we wszystkich czterech krajach
i mogłem obserwować, jak profesjonalne były te prezentacje, dobór fachowego słownictwa i dociekliwość uczestników. Mimo że
do udziału w Laboratoriach świadomie i celowo nie dopuszczano osób z doświadczeniami zawodowymi z branży spożywczej
lub marketingowej, okazja do przygotowania zespołowej pracy
domowej i prowadzenia badań terenowych tak bardzo zainspirowała niektóre zespoły, że ich członkowie zapoznali się nawet
ze specjalistyczną literaturą dotyczącą marketingu, dzięki czemu prezentacje zawierały wiele branżowych pojęć, świadczyły
o wysokim profesjonalizmie uczestników i były niesłychanie pozytywnym zaskoczeniem dla ekspertów reprezentujących firmy
z branży spożywczej.

Doświadczenie życiowe a kreatywność
Drugi dzień warsztatów był ukoronowaniem procesu Laboratoriów. Członkowie zespołów zdążyli dobrze zapoznać się
i zaprzyjaźnić, pracowali wcześniej nad zadaniami projekcyjnymi i projektem realizowanym w ramach pracy domowej,

byli przygotowani na najbardziej ambitne wyzwania. Celem
drugiego dnia Laboratoriów było zaproponowanie nowych
produktów spożywczych, które zaspokajają potrzeby seniorów,
różnią się od dotychczas dostępnej oferty produktowej i mogłyby zostać wprowadzone na rynek przez lokalne firmy spożywcze. Metodyka Laboratoriów została opracowana w oparciu o doświadczenia badaczy z Uniwersytetu Warszawskiego,
którzy wykorzystali arsenał technik kreatywnych, planując drugi dzień warsztatów tak, by był ciekawy, inspirujący i bardzo
zróżnicowany.
Podzieleni na zespoły uczestnicy mogli zapomnieć, że wykonują bardzo intensywną pracę intelektualną, bo doskonale się przy
tym bawili. Czekały na nich różne gry i zabawy – m.in. rzucanie
kostką, przesuwanie pionków na planszy do gier, uzupełnianie
pustych pól tablicy czy doklejanie karteczek. Wydawały się one
zabawne, bezstresowe i pozwalające na doskonałą zabawę, ale
pozwoliły też generować pomysły na nowe produkty lub modyfikować już znane i chętnie kupowane. Podejście to było przykładem nowatorskiego zastosowania techniki tzw. grywalizacji,
czyli wykorzystania logiki gier czy zabaw w kontekście codziennego życia. Po skończonych rundach uczestnicy byli zapewne
zaskoczeni tym, jak wiele przydatnych i bardzo innowacyjnych
pomysłów udało im się przedstawić, a pomagający zespołom
profesjonalni moderatorzy zapisywali wszystkie propozycje.
W końcu nadszedł przełomowy moment refleksji nad wyborem najbardziej obiecujących pomysłów – każdy zespół miał
ich dziesiątki, ale musiał wybrać trzy najlepsze i przygotować
prezentację, by przekonać firmy spożywcze do ich wdrożenia.
Nagle okazywało się, że przy tak wielu dobrych koncepcjach
trudno było ograniczyć się tylko do trzech.
Końcowym etapem warsztatów były prezentacje przygotowane przez zespoły złożone z seniorów-konsumentów, którzy
w bardzo profesjonalny sposób i z dużą pewnością siebie przekonywali panel ekspertów z firm spożywczych, że na rynku brakuje akurat tych produktów. Sposoby prezentacji niewiele różniły się od wystąpień w popularnych konkursach dla młodych
przedsiębiorców, którzy ubiegają się o finansowanie dla swoich
przedsięwzięć, choć pod względem bagażu doświadczeń życiowych, wiedzy i mądrości, uczestnicy Laboratoriów Zaangażowania Konsumentów mieli zdecydowaną przewagę.
Po zakończonych warsztatach prowadziłem w każdym z krajów wywiady z firmami-uczestnikami panelu. Ich przedstawiciele
byli zaskoczeni profesjonalizmem konsumentów, oryginalnością
wielu propozycji i doskonałym wyczuciem potrzeb rynku. W Laboratoriach uczestniczyli seniorzy, którzy na początku tego procesu mieli bardzo ograniczoną wiedzę na temat żywności, branży spożywczej czy zasad sprzedaży produktów żywnościowych.
Firmy spodziewały się zapewne niedoświadczonych, słabo zorientowanych i mało przekonujących rozmówców. Trafiły jednak
na pewnych siebie profesjonalistów, którzy, argumentując na
rzecz wdrożenia na rynek proponowanych produktów, potrafili
podpierać się trafnymi argumentami merytorycznymi i okazali
się prawdziwymi „rzecznikami konsumenta-seniora”. Prezentacje były okazją do podzielenia się z firmami spożywczymi
opiniami na temat produktów dla seniorów, problemów z opakowaniami wielu z nich (m.in. ich wielkością, rozmiarem, niewyraźnymi etykietami lub niewygodnymi sposobami otwierania).
Kontakty między konsumentami a producentami pozwalały też
uwrażliwić firmy na specyficzne potrzeby nabywców, o których
niestety często się zapomina.
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W kolejnym etapie firmy spożyw
wcze analizowały zebrane w ramach warsztatów pomysły produktów, wybierały te najbardziej
ich zdaniem obiecujące i przygotowywały plany ich komercjalizacji. Pierwsze produkty, opracowanne w oparciu o pomysły konsumentów-seniorów, są już dostępnee w Polsce, Hiszpanii i na Litwie
– to buraczki z kolagenem, kurkum
mą i imbirem; pasty kanapkowe
z borowików i łososia z dodatkiem
m znanych z tradycji Hiszpanii
ostrych papryczek; chrupiące płatki śniadaniowe typu granola,
które nie narażają konsumentów na uszkodzenia zębów, gdyż są
produkowane z dmuchanej i pieczzonej kaszy gryczanej.
Laboratoria prowadzone w 2019 roku w 4 krajach pozwoliły na przetestowanie metodyki baadawczej i upewnienie się, że
faktycznie pozwala ona skuteczniee tworzyć nowe atrakcyjne produkty spożywcze. W 2020 roku nadszedł czas na powtórzenie
tego podejścia w kolejnych 10 krajach. Tegoroczne Laboratoria
są organizowane w Bułgarii, Czechhach, Estonii, Grecji, Łotwie, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Węgrzecch i Włoszech. W każdym kraju
współpracujemy z lokalną uczelniią lub instytutem badawczym,
firmą spożywczą-producentem żyw
wności, a w części z nich również z małymi, innowacyjnymi firmaami typu start-up. Od początku
roku planowaliśmy powtórzyć spraawdzone podejście, które wcześniej wdrożyliśmy w Polsce, Hiszppanii, Litwie i Portugalii, ale...
przyszedł kryzys epidemiologiczny związany z koronawirusem.

Zaangażowanie w czasach koronawirusa
W marcu 2020 roku wybraliśmyy w otwartym konkursie nowych
partnerów – współpracujące instyttucje naukowe i firmy. Wkrótce
jednak musieliśmy im wyjaśnić, że nie zgadzamy się na wdrożenie w tym roku Laboratoriów w sposób, który sami im wcześniej opisywaliśmy. Intensywne, wielodniowe kontakty „twarzą
w twarz” pomiędzy seniorami i baadaczami były po prostu czymś
nie do pomyślenia w czasach paandemii. Wydział Zarządzania
Uniwersytetu Warszawskiego od lat wykorzystywał programy
do wideokonferencji przy realizaacji niektórych projektów, ale
dla wielu zagranicznych uczelni poomysł organizacji kreatywnych
warsztatów z seniorami przy pomoocy komputerów, kamer, mikrofonów i Internetu wydawał się pocczątkowo absurdalny. Pierwsze
tygodnie spędziliśmy na przekonyywaniu partnerów do naszego
pomysłu, uczeniu ich obsługi speccjalistycznych programów, podpowiedziach, gdzie szukać potenccjalnych uczestników – świadomych Internautów – oraz kompletnemu przeprojektowywaniu
całego procesu Laboratoriów. Zamiast pracy małych zespołów
w pokojach warsztatowych, koniecczne było zorganizowanie pracy seniorów siedzących w domacch przed swoimi komputerami.
Zamiast dwóch długich dni warszttatowych zaplanowaliśmy dwa
tygodnie złożone z krótkich, ale regularnych spotkań. Wizytę
w sklepie spożywczym można byłło zastąpić oglądaniem oferty
sklepu internetowego. Dyskusje grupowe, prezentacje, wspólna
praca nad propozycjami – to wszyystko trzeba było zorganizować
zdalnie. Warto zauważyć, że wśrród uczestniczących w Laboratoriach konsumentów były m.in. trzy zespoły z Włoch, a nasze
warsztaty trwały w okresie poważżnych ograniczeń w swobodzie
poruszania się po ulicach czy opuszczania domów.
I... udało się! Po serii internetowyych warsztatów w kilku krajach
możemy już potwierdzić, że koronawirus był w naszym projekcie źródłem imponujących innowaacji, bo w normalnych okolicznościach nikt nie wpadłby na pom
mysł zapraszania zamkniętych
w domach seniorów do codziennnego spędzania godziny lub
dwóch przed komputerem, by nawiązać kontakty z jeszcze nie-
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znajomymi, rozwinąć swój kreaatywny potencjał i stworzyć nowe
pomysły produktów. Chociaż nnie znamy wielu języków spośród
tych używanych w Laboratoriacch w 2020 roku, mogliśmy zauważyć ogromny entuzjazm uczesttników, radość z możliwości współpracy z innymi, z okazji do naw
wiązywania nowych kontaktów czy
zrobienia czegoś ciekawego i przydatnego w tym szczególnie
stresującym dla seniorów okressie rozwoju pandemii. Pomysły nowych produktów opracowane w ramach pracy przez Internet były
równie ciekawe, jak te ubiegłorooczne. Czekamy w napięciu, aż pojawią się na półkach sklepowycch w najbliższych miesiącach. Trochę zaniepokoiły nas jednak entuzjastyczne relacje z niektórych
krajów, gdzie seniorzy-uczestniccy Laboratoriów decydowali się po
ich zakończeniu spotkać „twarrzą w twarz” ze swoimi grupami
i organizowali wspólne wizyty w restauracjach. Wielu uczestników pytało, co teraz – czy będzzie ciąg dalszy i kolejna okazja do
spotkań z poznanymi podczas LLaboratoriów osobami (tak, będzie
– w 2021 roku planujemy ponoowne wspólne spotkania).

Żywność dla seniorów-konsumentów?
Pierwsze dwa lata projektu w
wiele nas nauczyły – poniżej kilka
najważniejszych wniosków:
• Seniorzy stanowią bardzo licczebną grupę konsumentów i mają
specyficzne potrzeby żywieniowe, które, niestety, zwykle nie są
dostrzegane przez firmy spoożywcze.
• Niektóre potrzeby żywieniowe seniorów w różnych europejskich krajach okazują się zbbliżone, niezależnie od różnic kulturowych.
• Rynek seniorów-konsumentóów jest bardzo zróżnicowany, a ich
specyficzne potrzeby są pow
wiązane m.in. ze stanem zdrowia,
schorzeniami, umiejętnościąą gotowania, liczbą domowników,
możliwością samodzielnego robienia zakupów i transportu kupionych produktów do domuu, jak również wieloma zmiennymi
psychospołecznymi.
• Udało się zidentyfikować konnkretne, niezaspokojone oczekiwania seniorów dotyczące prodduktów spożywczych, ich zawartości i opakowań.
• Firmy spożywcze dopiero ucczą się słuchać seniorów, rozmawiać z nimi i przygotowywaćć dedykowane dla nich produkty.
• Praca z zespołami seniorów w tak wielu różnych krajach była
fascynującym doświadczeniem, a życiowe doświadczenia,
umiejętności i pomysłowość uczestników z pewnością przydadzą się producentom.
W 2021 roku, w oparciu o LLaboratoria przeprowadzone w 14
krajach, Uniwersytet Warszawsski będzie pracował z producentami z różnych krajów Europy, zaachęcając ich do poszerzania oferty dla seniorów i doradzając, co można zmienić w produktach,
by lepiej odpowiadały oczekiwaaniom starszych konsumentów.
Projekt „EIT Food RIS Consuumer Engagement Labs” jest finansowany przez EIT Food, w
wspólnotę innowacji Europejskiego Instytutu Innowacji i Techhnologii (EIT), organu Unii Europejskiej, w ramach Programuu Ramowego Badań i Innowacji
UE Horyzont 2020. Koordynnatorem projektu jest Krzysztof
Klincewicz z Wydziału Zarząądzania Uniwersytetu Warszawskiego, a w skład zespołu bbadawczego projektu wchodzili
m.in. Magdalena Zatorska, Rafał Bakalarczyk, Magdalena
Klimczuk-Kochańska, Marcinn Skupiński, Katarzyna Dębska,
Katarzyna Król, Adrianna Jasskanis i Monika Skorek.
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Bon opiekuńczy: Alzheimer 75
– unikatowy program wsparcia
w Szczecinie
Tekst: prof. dr hab. Beata Bugajska / dr Rafał Iwański
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W Szczecinie w 2018 roku uruchomiono pierwszy w Polsce program wsparcia w formie świadczenia finansowego dla opiekunów rodzinnych osób starszych w wieku od
75. roku życia chorych na Alzheimera.
Potrzeba wsparcia osób z chorobą
Alzheimera i ich rodzin
Starzenie się populacji stawia przed władzami samorządowymi wyzwania związane z koniecznością zabezpieczenia opieki nad rosnącą populacją niesamodzielnych osób starszych. W grupie seniorów, którzy
szczególnie potrzebują opieki i wsparcia, znajdują się
osoby cierpiące z powodu choroby Alzheimera oraz ich
opiekunowie, głównie członkowie najbliższej rodziny.
Gmina Miasto Szczecin, jak większość samorządów
w Polsce, boryka się z problem rosnącej populacji osób
chorych na choroby otępienne z kategorii postępujących. Specyfika i przebieg tej choroby powoduje, że obciążenie opiekuńcze wzrasta wraz z zaawansowaniem
choroby. W domach pomocy społecznej przebywa coraz
więcej osób starszych z chorobą Alzheimera. Rosną również koszty opieki i w związku z tym dopłaty ze strony
gminy na utrzymanie seniorów w placówkach. Według
ogólnopolskich szacunków główne obciążenie opieki
nad chorymi spoczywa na rodzinach, które przez lata
opiekują się niesamodzielnymi seniorami, ponosząc wysokie koszty zdrowotne, społeczne, ekonomiczne oraz
psychiczne.

Bon opiekuńczy: Alzheimer 75 –
wsparcie dla opiekunów
Bon opiekuńczy: Alzheimer 75 przygotowany został
z myślą o opiekunach rodzinnych, którzy na co dzień zajmują się osobą starszą w wieku 75 i więcej lat, u której
lekarz – psychiatra, neurolog lub geriatra – zdiagnozował chorobę Alzhaimera, a także precyzyjnie określił
jednostkę chorobową według klasyfikacji ICD-10: F00.0,
F00.1, F00.2, F00.9 lub równoznacznej G30.0, G30.1,
G30.8, G30.9 1.
Podstawą prawną świadczenia jest art. 22b ustawy
o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003
r. Zgodnie z nim, rada gminy, uwzględniając lokalne potrzeby, może ustanowić świadczenie rodzinne dla mieszkańców.

będą prowadzone w celu zdiagnozowania sytuacji opiekuńczej osób starszych cierpiących z powodu choroby
Alzheimera. O omawiane świadczenie mogą wystąpić
członkowie rodziny – małżonkowie, dzieci, wnuki, rodzice, rodzeństwo, synowe, zięciowie.
Świadczenie Bon opiekuńczy: Alzheimer 75 ma formę
pieniężną. W pierwszym roku program zakładał wypłatę
dwóch transz po 1000 zł każda, od 2019 roku są to trzy
transze po 1000 zł. Pomysłodawcy świadczenia nie określili zakresu wydatków, na które mogą być przeznaczone środki z bonu. Potrzeby opiekunów są zróżnicowane,
a świadczeniobiorcy będą mogli sami zdecydować, czy
wydać je na zakup na przykład nowego łóżka lub materaca, leków i środków higienicznych, a może przeznaczyć na dofinansowanie remontu łazienki w celu przystosowania jej do potrzeb osób o ograniczonej sprawności.

Element systemu wsparcia dla osób
starszych
Bon stanowi jeden z elementów od lat budowanego w Szczecinie systemu wsparcia dla osób starszych
wymagających pomocy w codziennym funkcjonowaniu
oraz opiekunów rodzinnych. Na system ten składają się
m.in. domy pomocy społecznej, mieszkania chronione
i wspomagane, dzienne domy pomocy społecznej i kluby seniora. Wyniki badań przeprowadzonych w ramach
ewaluacji bonu pozwoliły zaprojektować kolejne formy
wsparcia. Powstało Centrum Wsparcia opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych z powodu chorób otępiennych: „Niezapominajka”, uruchomiono świetlicę
wytchnieniową, wypożyczalnię sprzętu, mobilny zespół
wsparcia udzielający pomocy w środowisku zamieszkania osoby chorej.
1 Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych. F00.0 – Otępienie w chorobie Alzheimera z wczesnym początkiem (G30.0), F00.1 – Otępienie w chorobie Alzheimera z późnym
początkiem (G30.1), F00.2 – Otępienie atypowe lub mieszane w chorobie Alzheimera (G30.8), F00.9 – Otępienie w chorobie Alzheimera,
nieokreślone (G30.9).

Wymagane dokumenty
Świadczeniobiorca występujący o środki zobowiązany
jest dostarczyć zaświadczenie od lekarza oraz następujące dokumenty: oświadczenie o danych osobowych
opiekuna i seniora; oświadczenie, że senior nie przebywa w placówce zapewniającej całodobową opiekę;
oświadczenie o zamieszkaniu w Szczecinie; oświadczenie o udzielaniu wsparcia seniorowi oraz o stopniu pokrewieństwa. Ponadto opiekunowie na etapie składania
wniosków wyrażają zgodę na udział w badaniach, które
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OPIEKUNOWIE

Omówienie raportu

„Opieka długoterminowa w Polsce dzisiaj i jutro”
pod redakcją Piotra Błędowskiego
Tekst: Kamil Matuszczyk
Liczba seniorów rośnie, a praca pielęgniarek coraz cięższa
Gazeta Wyborcza
1,5 roku więzienia dla opiekunki MOPS z Gniezna. Znęcała się nad 80-latką
Polsat News
Myślałam: „Niech to się już skończy”. Opieka nad chorą matką była dla mnie traumą, nie chcę tego dla moich dzieci
Wysokie Obcasy
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Powyższe tytuły prasowe oraz medialne, które pojawiły się
w ostatnim czasie na temat opieki nad osobami starszymi
w Polsce, sygnalizują o pojedynczych problemach w tym zakresie. Media coraz chętniej opisują i nagłaśniają sprawy,
w których dochodzi do nadużyć w sprawowaniu opieki nad
osobami zależnymi, a informacje odnośnie do niewydolności
systemu pomocy społecznej czy służby medycznej wypełniają
agendę medialną niemal każdego dnia. Aby jednak zrozumieć
złożoność tego zagadnienia, zwłaszcza zaś doniosłości przemian demograficznych i pojawiających się zupełnie nowych
wyzwań w tym obszarze, konieczne jest zaprezentowanie kompleksowego ujęcia problematyki opieki długoterminowej. Taka
idea przyświecała autorom raportu pt. „Opieka długoterminowa w Polsce dzisiaj i jutro”, przygotowanego na zlecenie
koalicji Na pomoc niesamodzielnym. Tekst ten wypełnia lukę
w dotychczasowych publikacjach, które koncentrowały się raczej na pojedynczych aspektach i obszarach, pomijając holistyczne podejście do opieki długoterminowej.
Na szczególne podkreślenie zasługuje przede wszystkim
dobór autorów rozdziałów. Poszczególne partie raportu pod
redakcją prof. Piotra Błędowskiego, jednego z najbardziej
uznanych gerontologów w Polsce, autora wielu publikacji na
temat polityki społecznej wobec starości i osób starszych,
przygotowali dr Rafał Bakalarczyk, dr Łukasz Jurek, prof.
Paweł Kubicki, dr Paweł Łuczak oraz dr Zofia Szweda-Lewandowska. Są to uznani badacze nauk społecznych, autorzy
licznych opracowań oraz eksperci zaangażowani w liczne
projekty z zakresu polityki społecznej i senioralnej, sytuacji
osób niepełnosprawnych, wymiaru instytucjonalnego starzenia się społeczeństwa w Polsce oraz krajach europejskich.
Ich dorobek naukowy oraz doświadczenie ekspercko-doradcze zaowocowały raportem, który uwzględnia przegląd najważniejszych danych oraz wniosków, opartych na dotychczasowych wynikach badań polskich oraz zagranicznych. Dobór
autorów oznacza gwarancję świeżego spojrzenia na temat,
przy jednoczesnym wyjaśnieniu najważniejszych, podstawowych zagadnień dla dyskusji o systemowych rozwiązaniach
w obszarze opieki długoterminowej.
Autorzy już na początku rozważań przyjmują ważne założenie dotyczące traktowania przemian demograficznych. Jak
podkreślają, znacznie bardziej właściwą perspektywą jest
patrzenie na nie jako na wyzwania, nie tylko jak na zagrożenia czy deficyty. To właśnie media i politycy wielokrotnie
są kreatorami pesymistycznego dyskursu o starzeniu się ludności, co prowadzi jedynie do pejoratywnego postrzegania
przemian demograficznych w polskim wydaniu. Mimo że celem raportu nie jest wskazanie pozytywnych stron przemian
demograficznych i związanych z nimi konsekwencji, autorzy
zarysowują te obszary, które przy odpowiednim zarządzaniu
publicznym mogą przynieść określone korzyści dla społeczeństwa i gospodarki.
Autorzy nie ograniczają się do ogólnej charakterystyki
starzenia się ludności w polskim wydaniu, zwracają uwagę
na kluczowe zjawiska (m.in. podwójne starzenie się ludności,
wzrost jednoosobowych gospodarstw osób starszych czy feminizacja starości), które rzutują na stan opieki. Co istotne,
wielokrotnie akcentują znaczenie rodziny jako kluczowego
wsparcia w zaspokajaniu potrzeb i organizacji pomocy osobom zależnym w Polsce. Zwracają przy tym uwagę na uwarunkowania polityczne, kulturowe, ekonomiczne, jak również

nr 1/2020

prawne, z których jednoznacznie wynika, że ciężar zapewnienia opieki osobom jej wymagającej spada na rodziny.
Takie przeświadczenie w polskim społeczeństwie potwierdzają wielokrotnie cytowane badania opinii publicznej Eurobarometr z 2007 roku, które pokazują, że Polacy przywiązują
największe znaczenie do opieki sprawowanej przez najbliższych członków rodziny w miejscu zamieszkania. Jednocześnie
rodziny w Polsce napotykają wiele barier w zakresie zapewnienia odpowiedniej formy opieki. W raporcie pojawia się ważny
fragment, w którym autorzy zwracają uwagę na niewystarczający dostęp do wiedzy i ograniczony przepływ informacji
odnośnie do tego, na jaką konkretną formę wsparcia mogą
liczyć rodziny sprawujące opiekę nad jej starszymi członkami.
W dotychczasowej literaturze na temat opieki długoterminowej wiele miejsca poświęcono głównie aspektom ilościowym
(tj. dostępności miejsc, kadry itp.), a zmarginalizowano wątki
odnoszące się do jakości usług opiekuńczych. Choć w służbie
zdrowie czy pomocy społecznej od dawna znane i praktykowane są standardy i wytyczne w zakresie świadczenia pomocy, o tyle w przypadku opieki w warunkach domowych temat
ten został zapomniany i nierozpoznany. Próby zarysowania
najważniejszych aspektów w tej przestrzeni podjął się Łukasz
Jurek, trafnie przedstawiając rozważania teoretyczne w tym
zakresie oraz rysując najważniejsze wyzwania w zakresie zapewnienia dobrej jakości usług opiekuńczych. Mimo że ustalenie ogólnych kryteriów w tym zakresie jest skomplikowane
i może przynieść niepożądane rezultaty (np. dehumanizację
opieki), wypracowanie wytycznych powinno być ważnym celem tworzenia spójnego systemu, zwłaszcza takiego, który ma
dążyć do zapewnienia godziwych warunków osobom zależnym. W tym kontekście należy szczególnie pochylić się nad
strategiami podmiotów komercyjnych, które, jak zauważają
autorzy, mogą zwiększać dostępność swoich usług poprzez
obniżanie nakładów na personel czy infrastrukturę, ale kosztem jakości tej opieki. Szczególnie interesujący dla czytelnika
jest fragment opisujący podejście niemieckie do zapewniania
oraz kontrolowania odpowiedniego poziomu jakości usług
opiekuńczych, zarówno instytucjonalnych, jak i w warunkach
domowych. Równie ważnym punktem rozważań jest także
zwrócenie uwagi na jakość (czyli przygotowanie do pracy) personelu świadczącego opiekę długoterminową.
Coraz ważniejszą rolę w dyskusji o opiece długoterminowej, zwłaszcza o zasobach kadrowych opiekunów, przypisuje
się międzynarodowym migracjom zarobkowym. Do dyskusji
na temat roli cudzoziemskiej kadry opiekuńczej autorzy odwołują się kilkukrotnie, wskazując na nieuchronność tego
zjawiska również w Polsce. Choć to dotychczas inne kraje
europejskie korzystały na migracjach zarobkowych z Polski
(zwłaszcza na migracjach cyrkulacyjnych do opieki domowej
w Niemczech), do Polski coraz częściej przyjeżdżają Ukrainki, które wypełniają luki w sektorze prac domowych. Podwójna rola na mapie migracyjnej – tj. najważniejszego kraju
wysyłającego oraz przyjmującego największą liczbę pracowników – oznacza poważne wyzwania dla zapewnienia odpowiedniego poziomu opieki nad osobami starszymi. Migracje
zarobkowe w odniesieniu do Polski oznaczają z jednej strony
zagrożenie dla utraty potencjału opiekuńczego, z drugiej są
szansą na łagodzenie tych ubytków, głównie jednak w perspektywie miejskiej (migranci podejmują zatrudnienie głównie w aglomeracjach i miastach). Przede wszystkim ogrom-
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na skala emigracji poakcesyjnej spowodowała znaczy ubytek
i skurczenie się bazy opiekuńczej. Należy jednak zgodzić się
z autorami, że w ostatnich latach tzw. migracje opiekuńcze
do Polski, zwłaszcza z Ukrainy, przybrały na sile i znaczeniu, a w najbliższych latach trend ten będzie się utrzymywał (oficjalne dane Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej mówią jedynie o kilku lub kilkunastu tysiącach
osób w skali roku, które dostają odpowiednie pozwolenie na
pracę na rzecz gospodarstw domowych czy jako opiekunowie). Decydenci polityczni, planując nowe rozwiązania na
rzecz systemu opieki długoterminowej, muszą mieć jednak
na względzie, że utrzymujące się nadal różnice w zarobkach
i jakości pracy między krajami będą przesądzały o tym, że
każdego roku z Polski będą wyjeżdżały tysiące osób.
Zarysowane powyżej trendy prowadzą do rozwoju i profesjonalizacji usług opiekuńczych, co z kolei stwarza przestrzeń do tworzenia się nowego rynku pracowników – opiekunów osób starszych. Co istotne, na co zwracają uwagę
autorzy, mamy do czynienia z dużo większym popytem niż
podażą opiekunów osób starszych. Rosnące zapotrzebowanie na dobrej jakości opiekę przy jednoczesnej niewydolności (w wymiarze ilościowym i jakościowym) publicznej opieki
instytucjonalnej sprzyja rozwojowi komercyjnego sektora
opieki nad seniorami. W odróżnieniu od państw Europy Zachodniej, w Polsce można dopiero obserwować postępujący
proces komercjalizacji i marketyzacji opieki domowej. Temat
ten jednak nie został dotychczas dobrze rozpoznany w polskim piśmiennictwie, dlatego tym bardziej na uwagę zasługują poruszane w raporcie wątki.
Autorzy zwracają uwagę na możliwości, jakie niesie rozwój
prywatnych podmiotów świadczących opiekę, jak również na
zagrożenia, jakie kryją się za zbyt dużym znaczeniem zasad
wolnorynkowych (tj. konkurowanie ceną usługi). Oprócz wątków, które opisują autorzy, warto także rozwinąć ten temat
na inne formy komercjalizacji rynku opieki. Kilka lat temu
głośno było o planach inwestycyjnych KGHM, w ramach
których w Polsce miały być tworzone wysokiej klasy domy
spokojnej starości1. Pojawiają się także, zwłaszcza w regionach przygranicznych, placówki opiekuńcze dla niemieckich
klientów, którzy ze względu na niższe stawki za opłatę decydują się na umieszczenie bliskich krewnych w Polsce. Można oczekiwać, że proces ten będzie postępował, a oprócz
rodzinnych biznesów (np. agencje opieki czy rodzinne domy
opieki), obszarem tym będą interesowały się międzynarodowe korporacje.
Z rozwojem komercyjnego segmentu rynku opieki, zwłaszcza z jego unowocześnianiem, wiąże się także stosowanie
rozwiązań teleopieki, która, jak akcentują autorzy, nabiera
szczególnego znaczenia w pierwszej połowie XXI wieku. Mimo
że w Polsce możemy obserwować powolny proces wdrażania
nowych technologii do procedur związanych z opieką, należy
oczekiwać w niedalekiej przyszłości większego zastosowania
technologii teleinformatycznych oraz sztucznej inteligencji.
Trudno jednak już dziś wyobrazić sobie roboty humanoidalne
w placówkach opiekuńczych w Polsce, jednak w perspektywie kolejnych dekad można spodziewać się, że rozwiązania
z zakresu automatyki i robotyki będą ułatwiały funkcjonowanie seniorom, ale będą także odciążeniem opiekunów przy
ich codziennej pracy. Jest to jedna z tych płaszczyzn procesu
starzenia się ludności, która stanowi wyzwanie, ale i szansę,

głównie w zakresie zagospodarowania ogromnego segmentu
rynku nowych technologii, które w konsekwencji mogą zmienić
dotychczasowe myślenie o opiece.
Mimo że raport został opublikowany w listopadzie 2019
roku, treści, jakie się w nim znalazły, nabrały szczególnego
znaczenia kilka miesięcy później. Jak nigdy dotychczas, temat opieki długoterminowej nad osobami starszymi zaistniał w świadomości społecznej głównie za sprawą mediów
w czasie pandemii COVID-19. Każdego dnia donoszono
o dramatycznej sytuacji placówek opieki dobowej czy seniorów pozostawionych samotnie w miejscu zamieszkania.
Nowa sytuacja epidemiologiczna w brutalny sposób odkryła te obszary, które pozostawały wcześniej jedynie w kręgu
zainteresowania tzw. aktorów opieki, na co dzień doświadczających strukturalnych problemów i wyzwań. Jeszcze nie
są znane długofalowe konsekwencje tej nadzwyczajnej sytuacji, ale omawiany raport z całą pewnością jest doskonałym
punktem wyjścia do dalszych pogłębionych analiz na tym
polu. Jego lektura pozwala zrozumieć, w jakim punkcie znajduje się opieka długoterminowa w Polsce, a także, w jakim
kierunku powinna zmierzać w najbliższych latach. Czasu na
działanie, o czym przypominają przedstawiona diagnoza
i prognozy demograficzne, pozostało niewiele, a działań do
wypracowania, debatowania oraz implementacji przybywa.
Autorzy przedstawili 10 kroków, które powinny zostać podjęte w pierwszej kolejności. Każdy punkt powinien być traktowany priorytetowo a realna zmiana w kierunku zbudowania
systemu wymaga uwzględnienia wszystkich jednocześnie,
a autorzy zaliczyli do nich:
1. Przeprowadzenie debaty publicznej, której celem ma być
edukacja społeczeństwa na temat ryzyka niesamodzielności oraz opieki długoterminowej, w tym uzyskanie społecznej aprobaty dla budowania systemu opieki długoterminowej;
2. Zdefiniowanie niesamodzielności, zwłaszcza zaś wskazanie trzech stopni niesamodzielności, co pozwoli w dalszej
kolejności określić zakres podmiotowy oraz przedmioty
opieki długoterminowej;
3. Oszacowanie liczby osób wymagających usług i świadczeń opieki długoterminowej;
4. Określenie szacunkowych kosztów świadczeń, wraz
z uwzględnieniem zmienności kosztów w czasie;
5. Oszacowanie zapotrzebowania na kadrę medyczną oraz
opiekuńczą, wraz z uwzględnieniem zróżnicowania regionalnego;
6. Określenie czytelnych, powszechnie obowiązujących zasad
regulacji rynku opieki długoterminowej;
7. Ustanowienie instytucji koordynującej i organizującej działania z zakresu opieki długoterminowej, wraz z ustaleniem
odpowiedzialności finansowej;
8. Przygotowanie koncepcji kształcenia kadr na potrzeby
opieki długoterminowej;
9. Przygotowanie na poziomie centralnym szczegółowych
projektów rozwiązań oraz wskazanie kamieni milowych
dla tworzenia systemu opieki długoterminowej;
10. Przygotowanie projektów aktów wykonawczych, a prace
nad ich opracowaniem powinno zostać powierzone Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
1 http://www.rynekseniora.pl/rynek_opieki/105/kghm_tfi_po_inwestycjach_w_uzdrowiska_kolej_na_domy_opieki,1591.html
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Omówienie raportu

„Pogłębione studium usług opiekuńczych
skierowanych do osób starszych”
Tekst: Artur Maroń
Raport „Pogłębione studium usług opiekuńczych skierowanych do osób starszych. Środowiskowa opieka formalna i nieformalna” autorstwa Karoliny Czub, Sylwii Szpyrki, Marty Zaręby i Marioli Racław (ISNS UW, autorka rekomendacji).

Polski system opieki nad osobami niesamodzielnymi opiera się głównie na nieformalnej i sfeminizowanej pracy wykonywanej przez najbliższych krewnych. Raport przeprowadzony na terenie województwa wielkopolskiego wskazuje na niewielką dostępność
informacji na temat opieki instytucjonalnej, niskie zainteresowanie przedstawicieli
administracji lokalnej potrzebami seniorów oraz brak wiedzy na temat sposobów pozyskiwania środków. Autorki skupiły się na poziomie zaspokojenia potrzeb niesamodzielnych seniorów, a także zaproponowały rekomendacje w zakresie usprawnienia
istniejącego, dysfunkcjonalnego, systemu wsparcia opiekunów i ich podopiecznych.
Autorki raportu „Pogłębione studium usług opiekuńczych” wykonały tytaniczną pracę. Przeprowadzone przez nie badanie potwierdza istnienie w Polsce modelu opieki rodzinnej. Niesamodzielny
senior najczęściej korzysta z pomocy swoich dzieci, którzy stają się
jego nieformalnymi opiekunami – zwykle mieszka z synem lub córką. Nieformalna opieka rodzinna stanowi aż 83,1% wśród jej form.
Sprawują ją najczęściej osoby w średnim lub zaawansowanym wieku (41-70 lat) – stanowią one około 70%.
Należy również dodać, że w ramach rodzin to najczęściej kobiety, głównie córki, sprawują opiekę nad rodzicami – to na ich
barki spada odpowiedzialność za najbliższych w warunkach braku
systemowej opieki nad seniorami i niskiej dostępności usług opiekuńczych. W przypadkach mniej licznych (13,4%) to małżonek lub
małżonka podejmuje pracę opiekuńczą. Zdarza się też, że jest to
inny członek rodziny (16%). Jeśli chodzi o tę ostatnią kategorię,
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warto byłoby uzyskać wyliczenie, ile spośród tych 16% stanowią
kobiety – mogłoby to stanowić ważny element do zbudowania
ogólniejszego obrazu zjawiska feminizacji opieki. Niesamodzielne
osoby starsze, zamieszkujące najczęściej w jednym domu ze swoimi
krewnymi opiekunkami, w przeważającej mierze są osobami niesamodzielnymi w stopniu znacznym, co stanowi najwyższy stopień
niesprawności w skali ADL, która wyróżnia jej trzy etapy (sprawny,
umiarkowanie niesprawny, znacznie niesprawny).

Warunki materialne, motywacje i charakter
pracy opiekuńczej
Zbadano motywację opiekunek towarzyszącą czynnościom pomocy, wsparcia i opieki. Najczęstszym motywem jest podkreślenie
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bliskości emocjonalnej i więzi – ażż 69,3% wskazuje „jest bardzo
bliską mi osobą”. Nie jest to zaskoczzeniem w świetle zarówno norm
kulturowych obowiązujących w Polssce, jak i pewnej bezalternatywności modelu rodzinnego. 47% oppiekunek wskazywało, że jest to
ich obowiązek, a chęć niesienia pomocy motywuje 20,4%. Widać,
że motywacja, podkreślająca bliskoość relacji, jest tutaj silniejsza od
poczucia obowiązku oraz uczuć altruistycznych. Z tego względu
autorki konkludują, że ta forma poomocy powinna być szczególnie
wspierana.
Co interesujące, 74% badanychh opiekunów nie uważa, że nieformalna pomoc osobom niesamoddzielnym jest źródłem obniżenia
się materialnego poziomu życia w obrębie rodziny. Trudno jednoznacznie zinterpretować takie opinnie. Autorki sugerują pewną hipotezę. Ponad połowa badanych opiekunów nie porzuciła pracy
zarobkowej, a dokładnie 66% spośród nich pobiera rentę socjalną
lub emeryturę i tylko niski odsetek (14%) korzysta z dodatkowej
pomocy z zewnątrz. To oznacza, że budżet domowy przytłaczającej większości gospodarstw domow
wych tylko w niewielkim stopniu
obciążony jest dodatkowymi koszttami związanymi z formalnymi
usługami opiekuńczymi. Raport pottwierdza wielokrotnie podnoszoną w innych publikacjach kwestię znacznego przeciążenia rodzin
i ogólniej opiekunów nieformalnychh wykonywanymi obowiązkami.
W grę wchodzi tutaj zarówno obciiążenie psychiczne, jak i ogólne
przemęczenie (a więc zmęczenie fizzyczne).
Autorki słusznie podkreślają, że tzw. ryzyko socjalne dotyczy nie
tylko samych osób niesamodzielnycch, ale także pogorszenia się stanu zdrowia na skutek wypalenia i „syndromu opiekuna”. Obciążenia fizyczne i psychiczne nie wyczerppują katalogu bolączek, na jakie
natykają się polskie opiekunki. Doodatkowa praca ogranicza czas
wolny, powoduje konieczność poddporządkowania się całkowicie
obowiązkom związanym z opieką, co w ostateczności może powodować poczucie izolacji. Na pozór przeczą temu przytaczane przez
autorki dane – 59% opiekunów niee odczuwa silnie wpływu opieki
na swoje życie prywatne. Jest to jednak odpowiedź najczęściej pochodząca od osób zajmujących się osobami sprawnymi.
Większość badanych seniorów i seeniorek to osoby sprawne. Część
z nich potrzebuje pomocy głównie podczas ubierania i rozbierania
się czy kąpieli. Najczęstszą bolączką seniorów jest doświadczana
przez 90% z nich wielochorobowośść, która utrudnia im codzienne
funkcjonowanie i obniża sprawnośść w kwestiach życiowych. Dlatego też najczęstszą formą pomoccy są czynności związane z wyręczaniem ich w obowiązkach wym
muszających aktywność fizyczną
– robienie zakupów, sprzątanie, a także załatwianie spraw bieżących. Jeśli chodzi o grupę seniorów zupełnie niesprawnych, członek
rodziny z reguły nie jest jedyną osobą odpowiedzialną za pomoc
w opiece (44,1%). Włącza się w niąą na ogół rodzeństwo opiekuna.
Pogarszający się stan zdrowia podoopiecznego, co zrozumiałe, budzi
w 66,7% opiekunów uzasadniony lęęk co do przyszłości. Wiąże się to
z pewnością z dodatkowymi kosztam
mi, które należy uwzględnić przy
zatrudnieniu dodatkowej pomocy lub opłaceniu DPS-u lub Domu
Pomocy Dziennej.

Dlaczego opieka nieformalna zastępuje
formalną
Polski model opieki oparty na rodzinie i bliskich więziach cechuje od lat niski odsetek osób korzysstających z pomocy z zewnątrz.
W badaniu znajduje to bardzo wyyraźne potwierdzenie – jedynie
blisko 15% badanych korzysta z takiej pomocy. Aż 67% badanych

podkreśla brak potrzeby zatruddniania dodatkowej pomocy lub korzystania z niej. Wiąże się to – w
wedle autorek – z silnie zakorzenionym w Polsce przekonaniem o sppłacaniu długu dzieci wobec swoich
rodziców. Jeśli już korzysta się z pomocy opiekuna formalnego, najczęściej nie jest to pracownik OPPS-u lub osoba prywatna zatrudniona, ale pracownik służby zdrowia, który opiekuje się podopiecznym
w obszarach zawężonych do kw
westii medycznych i pielęgnacyjnych.
Co interesujące, nieliczni prywaatni opiekunowie, zatrudniani przez
domowników, w 13 na 18 przyppadków pracują na czarno.
Oferta instytucjonalna, jeśli chodzi o pomoc opiekuńczą, jest
stosunkowo niewielka. Świadcząą o tym wypowiedzi opiekunów na
temat tej oferty – tylko niewieelka ich część interesuje się takimi
ośrodkami, głównie OPS-ami. Jeddynie co piąty opiekun podejmował
wysiłek dotarcia do informacji na ten temat. Autorki interpretują
ten stan rzeczy, wskazując na nniskie potrzeby w tym zakresie, co
wiąże się z wyżej podanymi dannymi, a także z ubogą infrastrukturą
socjalną w zakresie opieki. Jedyynie co trzeci opiekun wykazuje się
wiedzą na temat istniejących innstytucji, np. zakładów opiekuńczo-leczniczych, pielęgniarki środow
wiskowej, szpitali czy zakładów opieki zdrowotnej.
Niezbyt optymistyczne są danne na temat liczby osób korzystających z pomocy instytucjonalnej. Tylko 4,7% uprawnionych otrzymuje takie wsparcie. Jedynie co trrzeci opiekun nieformalny oczekuje
wsparcia instytucjonalnego – sąą to, jak wspomniano wyżej, osoby
o znacznej niepełnosprawności. Szczególnie zła pod względem dostępności jest sytuacja dziennycch domów pomocy – pomoc taką
oferuje jedynie jedna na trzynaaście placówek. Do oferty tych instytucji należą najczęściej zajęciia sportowo-rekreacyjne, terapie zajęciowe, aktywizacja oraz ofertaa kulturalno-oświatowa. Najczęściej
jest to związane z ponoszeniem
m dodatkowych opłat, choć nie jest
to regułą. Co istotne, rośnie liczzba osób objętych pomocą instytucjonalną w województwie wielkoopolskim, co wiąże się ze wzrostem
wydatków na te instytucje, ale sspada średnia liczba godzin na jednego korzystającego w skali rokku (2014-2015).
Niestety wszystkie przedstaw
wione w raporcie opinie i poglądy
są bardzo utrwalone w polskim
m społeczeństwie, co powoduje, że
pomoc instytucji postrzegana jest jako ostateczność i wyzwala
efekt samospełniającej się przeepowiedni. Ponieważ odsetek osób
otoczonych opieką instytucjonallną jest nikły i na ogół są to osoby
samotne oraz niesamodzielne – a wynika to właśnie z powyższego
przekonania o obowiązku udzielania pomocy najbliższym – powstaje przekonanie, że ta pomoc naależy się wyłącznie takim osobom.
W ten sposób powstaje mechanizm błędnego koła, który cementuje
istniejący system wsparcia i opieeki nad seniorami.
Nie zauważa się, że takie uusługi mogą zostać skierowane do
osób posiadających bliskich, kktórzy niekoniecznie muszą chcieć
i umieć opiekować się rodzicam
mi lub osobami bliskimi. Jeśli chodzi
o formalne wykształcenie w ośrrodkach gminnych, to jedynie w połowie odnotowano pełne przygootowanie. Zdarzały się przypadki, że
żaden z pracowników (opiekunóów formalnych) nie miał niezbędnego wykształcenia w zakresie oppieki nad seniorem. W wywiadach
z seniorami (podopiecznymi) wyraźnie zaznaczyła się potrzeba, aby
to od gminy wychodziły inicjatyw
wy związane z losem mieszkańców.
Jednak tylko niewielka część gmin, co podkreślają autorki badania, wykazuje zainteresowanie nowymi rozwiązaniami lub rozszerzeniem istniejących. Można poowiedzieć, że w niewielkim stopniu
odpowiadają one potrzebom i ooczekiwaniom tej grupy społecznej,
która szczególnie narażona jest na ryzyko socjalne związane z niedołęstwem i starością.
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Rekomendacje
Ostatnią częścią raportu są rekomendacje, które zostały przedstawione na podstawie wyników badań Diagnoza sektora usług
społecznych w województwie wielkopolskim wraz z rekomendacjami (ROPS, Poznań 2015) oraz Pogłębione studium usług opiekuńczych. Wyniki analiz są ułożone w trzech etapach, które stanowią
oddzielne elementy: diagnoza, wiedza, działanie.
Autorka, dr Mariola Racław, postuluje stworzenie repozytorium
(bazy danych), gdzie składowane byłyby informacje pochodzące
z badań, raportów i innych projektów realizowanych przez poszczególne podmioty (samorządowe, pozarządowe, akademickie).
Pozwalałoby ono na szybki wgląd w dane terenowe. Repozytorium
miałoby być zarządzane przez specjalnie powołany zespół w obrębie samorządu. Kolejnym postulatem autorki jest stworzenie
systemu dystrybucji informacji na temat instytucji opiekuńczych
skierowanych do osób starszych. Wynika to z braku rzetelnego doinformowania potencjalnych beneficjentów, a stąd też braku zainteresowania się przez nich tymi formami wsparcia. Autorka przede
wszystkim ma na myśli system informacji na poziomie lokalnym,
stale aktualizowany, wykorzystujący wszystkie możliwe kanały informacji – Internet, radio, prasę i telewizję lokalną. Uzupełnieniem
tego miałoby być stworzenie informatorów odpowiadających na
lokalne zapotrzebowanie w zakresie opiekuńczości (informacje
o istniejącym systemie wsparcia) zarówno dla podopiecznych, jak
i opiekunów.
Jeśli chodzi o „działania”, autorka ma na myśli kilka węzłowych
punktów. Po pierwsze, należy zagwarantować usługi opiekuńcze
w miejscu zamieszkania we wszystkich gminach regionu (w 2014
roku nie wszystkie gminy je oferowały). Po drugie, trzeba monitorować stan i dynamikę realizowania takich usług w gminach, zwłaszcza w mniejszych miejscowościach. Po trzecie, należy doprowadzić
do zwiększenia liczby wizyt domowych pracowników socjalnych,
którzy mogliby monitorować stan zaspokojenia potrzeb i zdobywać
rozeznanie co do ich charakteru. Po czwarte, należy „zrewidować
i określić rodzaj działań nazywanych pracą socjalną”. Autorka wymienia w tym kontekście także wprowadzenie szkoleń, seminariów,
debat na temat pracy socjalnej, aby upowszechnić wiedzę na temat
opieki wśród opiekunów nieformalnych.
Po czwarte i chyba najważniejsze, warto wesprzeć opiekunów nieformalnych bezpłatnymi szkoleniami, a także systemem wsparcia
psychologicznego. Jednym z pomysłów jest też stworzenie punktów
konsultacji medycznych i prawnych oraz punktów wymiany sprzętu. Autorka wskazuje także na bezwzględną konieczność rozwoju
form wsparcia pozarodzinnego, a także innych form zastępczych
– jak opieka półstacjonarna lub wytchnieniowa, dzięki którym nieformalni opiekunowie mogliby odpocząć i uzyskać zastępstwo (np.
w ważnym dla siebie momencie życiowym, w czasie choroby lub
po prostu z powodu przemęczenia). Ważne z tego punktu widzenia
jest dla autorki stworzenie alternatyw dla DPS, na przykład w formie systemu mieszkań chronionych lub teleopieki.
Wskazywane rekomendacje uzupełnione są szczegółowymi rozwiązaniami, wyszczególnionymi poradami dotyczącymi poszczególnych kwestii systemowych. Należy do nich bezwzględna konieczność wsparcia NGO-ów poprzez określenie adekwatnych stawek
finansowania usług, a także zachęcanie podmiotów niepublicznych
do wzięcia udziału w projektach lokalnych. Autorka w kolejnym
punkcie wskazuje na brak standardów w dziennych domach opieki i konieczność wdrożenia takich ich we wszystkich placówkach
oferujących opiekę półstacjonarną, stacjonarną itd. Ważne jest też
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doprowadzenie do wdrożenia mechanizmów zapewniających punktualność i ciągłość usług i świadczeń opiekuńczych. W tym celu
należy doprowadzić do zwiększenia liczby wizyt domowych lekarzy
pierwszego kontaktu. Ostatnim punktem jest opracowanie i wdrożenie systemu monitorowania kwalifikacji opiekunów zatrudnionych
w publicznych i niepublicznych ośrodkach świadczących usługi opiekuńcze.
Podsumowując, zarówno raport z badań, zakrojony na skalę wojewódzką, jak i rekomendacje autorstwa dr Marioli Racław
wskazują na wielostronną dysfunkcjonalność polskiego modelu
opieki nad seniorami. W większości przypadków opiera się on na
świadczeniu nieformalnej pomocy przez przeciążone i zagrożone
syndromem opiekuna kobiety, w niewielkim stopniu wspierane i odciążane przez państwo. Raport oraz rekomendacje wskazują na
niskie zainteresowanie samorządów badaniem potrzeb seniorów
i zdobywaniem środków na finansowanie lokalnych instytucji opieki.
Niski poziom świadomości wśród opiekunek nie ułatwia dotarcia
do tej niewielkiej liczby osób zainteresowanych, które ostatecznie
otrzymują pomoc na ogół tylko w stopniu marginalnym. Można
powiedzieć, że poziom dostosowania narzędzi państwa do lokalnych potrzeb w zakresie opieki jest niewielki, to raczej oddolna samopomoc w obrębie rodzin odpowiada na sytuację pozostawienia
ludzi ich własnemu losowi. Mimo że takie uproszczenie mogłoby
być krzywdzące dla wielu profesjonalnych instytucji świadczących
pomoc, wydaje się, że ich znikoma liczba pozwala na takie daleko
idące uogólnienie.
Autorki zastosowały metodę pogłębionego studium przypadku, przeprowadzając serię wywiadów pogłębionych, które
miały na celu diagnozę potrzeb formalnych i nieformalnych
opiekunów seniorów i osób niesamodzielnych. Badanie miało
charakter głównie jakościowy, choć 13 opiekunów poproszono
o wypełnienie kwestionariuszy (PAPI) udostępnionych internetowo, a więc wykorzystano także typowo ilościową metodę zbierania danych. Badano członków rodziny, sąsiadów oraz osoby
udzielające wsparcia, które zostały dobrane celowo na podstawie solidnie przeprowadzonej analizy danych zastanych.
Badanie CATI przeprowadzono wśród opiekunów nieformalnych (700 osób, w tym 16% z każdego podregionu) oraz organizacji pozarządowych (17 podmiotów) i firm świadczących
usługi opiekuńcze (prywatnych – 10, społecznych – 3) na terenie województwa wielkopolskiego. Uwzględniono skalę ADL,
jeśli chodzi o stopień niesamodzielności, co miało znaczenie
w doborze respondentów – z każdego poziomu dobrano 33%.
Uwzględniono także miejsce zamieszkania ankietowanych –
miasto 43% i wieś 57%. Wspomagany komputerowo wywiad
z wykorzystaniem Internetu (w skrócie CAWI) skierowany był
do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz
dziennych domów pomocy (DDP). Autorki podkreślają, że
technika ta podyktowana była charakterem wykonywanego
zawodu oraz koniecznością sprawdzania podawanych przez
respondentów informacji, co mogli robić w trakcie badania
i wrócić do wypełniania ankiet (kwestionariusz udostępniono
za pośrednictwem Internetu). Ostatnią częścią raportu są
rekomendacje przeprowadzone za pomocą metody warsztatowej. W badaniach tych wzięli udział opiekunowie (formalni
i nieformalni) oraz przedstawiciele organizacji samorządowych oraz podmiotów świadczących usługi opiekuńcze (pracownicy Dziennych Domów Opieki).
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Omówienie raportu

„Godzenie pracy zawodowej
z opieką nad osobami zależnymi”
autorstwa dr Rafała Bakalarczyka
Tekst: Kamil Matuszczyk
Dezaktywizacja zawodowa to jedno z najpoważniejszych wyzwań i pilnych zadań do
rozwiązania w obszarze europejskiej polityki społecznej.
Jedną z przyczyn tego nasilającego się zjawiska jest konieczność
sprawowania opieki nad osobami starszymi, które z różnych przyczyn (świadomy wybór rodziny, brak funduszy czy brak dostępnych
miejsc) nie trafiają do całodobowych placówek opieki stacjonarnej.
Choć brakuje jednoznacznych danych obrazujących skalę tego zjawiska, w ostatniej dekadzie obserwuje się wzrost populacji osób,
które nie pracują i nie poszukują pracy ze względu na obowiązki
opiekuńcze. Jak wynika z danych Eurostat, aż 2,5% całkowitej populacji UE-28 w 2019 nie pracowała ze względu na opiekę nad dziećmi czy niezdolnymi do pracy dorosłymi. W Polsce odsetek te wynosił
3,7% (a w przypadku kobiet było to aż 7%) i nie był najwyższy –
wyższą wartość zanotowano w Węgrzech (4,4%), Czechach (4,7%)
czy Słowacji (5%)1. Co istotne, obowiązki te stają się coraz częstszą
przyczyną, dla której dana osoba nie poszukuje zatrudnienia. O ile
na odpowiedź tę w 2010 roku wskazało 8,5% osób nieaktywnych
zawodowo Polek i Polaków, o tyle w 2019 roku było to już 12,5%
osób pozostających bez pracy.
Pomimo statystycznej istotności tego zjawiska w Polsce, temat
ten wciąż pozostaje słabo rozpoznany, a co więcej nie stanowi
przedmiotu publicznej debaty. Próby odpowiedzi na najważniejsze
pytania o przyczyny tego stanu, a głównie jego konsekwencje i obowiązujące instrumenty w tym zakresie podjął się dr Rafał Bakalarczyk. Autor jest uznanym ekspertem polityki społecznej i senioralnej,
zwłaszcza działań na rzecz osób starszych czy niepełnosprawnych,
zaś jego rozprawa doktorska była poświęcona problematyce opiekunów osób zależnych w Polsce z perspektywy polityki publicznej.
W raporcie przygotowanym dla Komitetu Dialogu Społecznego
Krajowej Izby Gospodarczej (we współpracy z: Laboratorium Więzi
i Fundacją Zaczyn/Instytutem Polityki Senioralnej) dr Bakalarczyk
wykorzystuje wyniki dotychczasowych badań oraz doskonałą znajomość systemu pomocy społeczne w Polsce i w sposób kompleksowy
przedstawia zagadnienia związane z godzeniem pracy zawodowej
z opieką nad osobami zależnymi, które jak wielokrotnie podkreśla,
pozostają obszarem nierozwiązanych dotąd problemów społecznych i publicznych. Zapoznaje on czytelnika zarówno z najbardziej
ogólnymi trendami i informacjami, jak również przedstawia mniej
znane meandry systemu instytucjonalnego wsparcia opiekunów
osób zależnych w Polsce. W dalszej części przywołuję najważniejsze
wnioski, jak również te obszary, które wymagają dalszej debaty eksperckiej, a sam raport jest doskonałym punktem wyjścia do tego.

Przede wszystkim z lektury raportu wyłania się dosyć negatywny
i pesymistyczny obraz tego, na jaki rodzaj wsparcia mogą liczyć
setki tysięcy pracowników, które wielokrotnie z dnia na dzień stają
przed koniecznością zapewnienia wsparcia w codziennym funkcjonowaniu najbliższym członkom rodziny. Polska pod względem
działań wspierających rodziny w opiece znajduje się w szczególnie
trudnej sytuacji, na którą wpływa przede wszystkim brak rozwiązań
systemowych w tym obszarze. Jak wynika z raportu Fundacji Eurofound, w 2015 roku Polska zajmowała ostatnie miejsce pośród
państw UE pod względem możliwości wsparcia w zakresie łączenia
pracy z opieką. Rafał Bakalarczyk szczegółowo analizuje przyczyny
tego stanu rzeczy, wskazując m.in. na uwarunkowania strukturalne,
a przede wszystkim akcentuje brak zainteresowania polityków tymi
zagadnieniami. Z raportu płynie smutny wniosek, wskazujący iż na
agendzie polityki senioralnej nie pojawiły się dotychczas kierunki
działań, które następnie byłyby systematycznie realizowane przez
decydentów politycznych. Pomimo upolitycznienia kwestii demograficznej w Polsce, w tym szczególnie starzenia się ludności, temat
opieki długoterminowej i towarzyszące jemu zagadnienia (m.in.
sytuacja opiekunów nieformalnych) nie doczekał się dotychczas
pogłębionej debaty politycznej opartej o dowody naukowe. Co gorsza, tematem tym nie interesują się również partnerzy społeczni.
Sytuacji nie poprawia, jak zauważa autor, brak zorganizowania się
opiekunów osób starszych (które stały się zależne w dorosłym życiu) oraz koalicji rzeczniczych, broniących ich praw oraz interesów
wśród gremiów decyzyjnych. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku niepełnosprawnych osób pełnoletnich, których rodzice poprzez
protesty w Sejmie oraz inne działania lobbingowe, wywalczyli dla
siebie specjalne świadczenia socjalnej.
Brak systemowych rozwiązań i pogłębionej debaty nad sytuacją
osób sprawujących opiekę nad osobami zależnymi niesie ze sobą
dalekosiężne konsekwencje, których znaczna część polityków zdaje
się nie dostrzegać. Dr Bakalarczyk przyjmuje ciekawą perspektywę w opisie tych społeczno-ekonomicznych skutków, a mianowicie
kreśli sytuację, jaka będzie pogłębiała się w przypadku niepodjęcia
działań na rzecz tej grupy pracowników-opiekunów. Autor dzieli je
na cztery podstawowe kategorie, akcentując przy tym złożoność
problematyki i konieczność holistycznego podejścia do rozwiązania obecnej sytuacji. Najpoważniejsze skutki braku działań dotyczą
opiekunów i ich rodzin, a wśród nich dr Bakalarczyk wskazuje m.in.
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na postępującą izolację społecznąą, zagrożenie depresją i innymi
chorobami psychicznymi, problem dezaktualizacji nabytych kompetencji i kwalifikacji zawodowych, a także popadnięcie w ubóstwo.
Sytuacja indywidualna opiekunów, którzy mają utrudniony dostęp
do zatrudnienia przekłada się na negatywne konsekwencje dla samej gospodarki i rynku pracy, a o tej współzależności dokładnie
pisze autor. Czasowe zejście z rynku pracy opiekunów, którzy nie
mają przestrzeni do łączenia obow
wiązków zawodowych z opieką,
oznacza kurczenie się bazy pracow
wników, co pociąga za sobą wiele dalszych problemów społeczno-ggospodarczych. Kluczowy w tym
kontekście jest aspekt ekonomicznny, zwłaszcza zaś obniżenie lub
całkowita redukcja dochodów praccowników, która oznacza także
zmianę (głównie redukcję) zachow
wań konsumpcyjnych. To z kolei
wiąże się także z innym negatywnym wymiarem, tj. konsekwencjami dla finansów publicznych i syystemu zabezpieczenia społecznego. W przypadku rosnącej populacji nieaktywnych zawodowo
opiekunów osób starszych, maleją wpływy do budżetu publicznego
z tytułu podatków i składek na ubeezpieczenia społeczne. Jak pisze
autor, w konsekwencji tego traci na tym ogół społeczeństwa, a rząd
boryka się w coraz większym stopniu z problemem utrzymania
równowagi finansów publicznych, co z kolei ogranicza możliwość
rozwoju pomocy dla opiekunów i ich podopiecznych (pojawia się
tzw. błędne koło).
Powyższe konsekwencje nie rozkłładają się jednak równo w społeczeństwie, to znaczy znacznie częęściej indywidualne konsekwencje dotykają kobiet – to im bowiem
m w naszym społeczeństwie jest
przypisywana rola opiekuńcza, zarrówno wobec dzieci, jak i osób
starszych. Warto także zwrócić uwaagę na zjawisko sandwich generation, które w ostatniej dekadzie nabrało szczególnego znaczenia.
Choć określenie to nie pojawia się bezpośrednio w raporcie, autor
wyjaśnia dlaczego Polki można zaliczyć do kategorii osób defaworyzowanych na rynku pracy. Wraz z postępującym starzeniem się
ludności, kobietom zaczęto przypisyywać podwójną rolę opiekuńczą:
z jednej strony mają na głowie doraastające dzieci lub wnuki, z drugiej zaś strony musza opiekować się swoimi starszymi, schorowanymi rodzicami lub teściami. To poodwójne obłożenie powoduje, że
kobiety w wieku 45 lat i więcej pooświęcają karierę zawodową na
rzecz rodziny. Paradoksalnie jednakk, jak pisze Bakalarczyk, kobiety
są statystycznie lepiej wykształconee niż mężczyźni, a ich nieobecność na rynku pracy niesie ze sobąą negatywne konsekwencje dla
poziomu innowacyjności całej gospoodarki. Należy się zgodzić z tym
twierdzeniem, a jako dodatkowy argument można przywołać dane
pokazujące m.in., że Polki zarabiająą na tych samych stanowiskach
kilkanaście procent mniej niż Polaccy, a średnia emerytura kobiet
(w 2019 roku) jest o ponad 60% niżższa niż emerytura mężczyzn2.
W rozważaniach podjętych w raaporcie na plus zasługuje fakt,
że autor nie zasypuje czytelnika szeeregiem danych statystycznych.
Posługuje się on najważniejszymi przykładami oraz informacjami,
które wzmacniają przekaz jego wniosków. W raporcie odnajdziemy
m.in. przykłady działań, jakie w poolityce na rzecz łączenia pracy
z opieka podejmują inne kraje europejskie, choć zainteresowany
czytelnik może czuć drobny niedoosyt. Spektrum działań, jakimi
posługują się ustawodawcy w posszczególnych krajach, ale także
sami pracodawcy, którzy coraz częęściej dostrzegają potrzebę oddolnego wspierania pracowników, jest niezwykle szeroki i złożony.
Rafał Bakalarczyk przywołuje najcczęściej stosowane instrumenty
i rozwiązania, do których zaliczył: elastyczny czas pracy, urlopy,
opiekę zastępczą czy teleopiekę. Osoby chcące pogłębić wiedzę
na ten temat mogą odnaleźć szczeegółowe analizy z zastosowania
tych instrumentów m.in.: w raporcie Eurofound (po angielsku)3 lub
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w publikacji „Zatrudnienie przyjjazne rodzinie. Doświadczenia międzynarodowe, realia polskie” pood redakcją prof. Bożeny Balcerzak-Paradowskiej z 2014 roku. Autoorzy tej drugiej publikacji przywołując doświadczenia z państw o baardziej hojnych systemach wsparcia
pracowników, akcentują coraz w
ważniejszą rolę pracodawców i organizacji zatrudniających pracownników. Co istotne, w przypadku firm
w Polsce, najczęściej na pomocc czy ułatwienia w łączeniu zadań
rodzinnych i służbowych mogą liczyć młode osoby wychowujące
małoletnie dzieci (np. firmowe becikowe, partycypowanie w kosztach związanych z opieką, elastyyczne rozwiązania w zakresie organizacji pracy i czasu pracy, wyprrawki dla noworodka czy możliwość
przyjścia do pracy z dzieckiem). Podobne rozwiązania nie są praktykowane w odniesieniu do pracoowników opiekujących się starszymi
rodzicami czy teściami, którzy w
wymagają bardziej czaso i kosztochłonnych działań. Należy jednaak oczekiwać w przyszłości, wzorem
innych państw (np. Holandii, Szw
wecji czy Francji), że to właśnie pracodawcy, w ramach oddolnychh inicjatyw i testowania autorskich
pomysłów będą tworzyli przestrrzeń i rozwiązania, ułatwiające ich
pracownikom realizowanie się w roli opiekuna osoby zależnej. Będzie to podyktowane kurczeniem
m się zasobów na rynku pracy, które
w Polsce przyspieszy po 2020 roku, a pracodawcy coraz wyraźniej
będą konkurowali o pracownikóów, co może być szansą dla wielu
osób stojących przed dylematem
m praca versus rodzina i opieka.
Przedstawione rozważania i rekomendacje autora nabierają
szczególnego znaczenia w czasie postępującego kryzysu epidemiologicznego. Wybuch pandemii COVID-19 uwydatnił słabość rozwiązań w zakresie opieki długooterminowej, a izolowanie seniorów
dla ich dobra od reszty społecczeństwa przynosi nowe wyzwania
wobec zorganizowania pomocyy dla samotnie mieszkających osób.
Autor wprost wskazuje na te zaagrożenia dla pracowników, opiekunów oraz samych osób zależnych, które w jeszcze większym stopniu
wymagają troski i odpowiedziaalności. Pomimo że brakuje jeszcze
analiz potwierdzających długoffalowe konsekwencje wpływu pandemii na kwestie opiekuńczoścci, już dzisiaj można stwierdzić, że
nowa sytuacja negatywnie odbiiła się na tej wrażliwej części społeczeństwa. Należy oczekiwać, że prognozowany kryzys gospodarczy,
będący konsekwencją lockdownnu i wzrostu nakładów publicznych,
odbije się przede wszystkim na pracownikach, głównie tych w starszym wieku i kobietach.
Publikacja dr Bakalarczyka wppisuje się co najmniej w dwa ważne
dyskursy: z jednej strony dotycząący zatrudnienia przyjaznego rodzinie, z drugiej zaś strony odnosząący się do modelu opieki długoterminowej w polskim wydaniu. Z całłą pewnością raport można polecić
nie tylko interesariuszom czy eksspertom zajmującym się problematyką rynku pracy, opieki długoterminowej czy działań na rzecz osób
niesamodzielnych. Co szczególnnie istotne, lektura raportu powinna
być cenny przewodnikiem dla w
wszystkich osób, które stanęły przed
dylematem zapewnienia opieki bądź wsparcia najbliższym członkom rodziny. Choć raport nie maa charakteru poradnika, treści, jakie
się w nim pojawiają pozwalają zrozumieć, jak funkcjonuje system
(a tak naprawdę gdzie jest on nnieszczelny lub go w ogóle nie ma),
zwłaszcza na jakie formy wsparccia może liczyć – lub mógłby liczyć –
pracownik stający w nowej sytuacji bycia równocześnie opiekunem
dorosłej osoby niesamodzielnej.
1 Eurostat, Inactive population not seekiing employment by sex, age and main reason
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nnui/submitViewTableAction.do
2 https://forsal.pl/artykuly/1405134,m
miedzy-wysokoscia-emerytur-mezczyzn-i-kobietjest-gleboka-przepasc.html
3 https://www.eurofound.europa.eu/puublications/report/2015/working-conditions-social-policies/working-and-caring-reconciliation-measures-in-times-of-demographicchange
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Nowa forma migracji
opiekuńczej.
Delegowanie pracowników z Polski do sektora opieki
domowej w Niemczech
Tekst: Kamil Matuszczyk
Międzynarodowa mobilność zarobkowa nabiera szczególnego znaczenia w dobie nasilających się negatywnych konsekwencji procesu starzenia się ludności. Pozyskiwanie osób do pracy z innych państw to jeden ze sposobów, by deficyt pracowników był
mniej odczuwalny. Pomimo rosnącej niechęci wobec napływu cudzoziemców spoza
Unii Europejskiej1, decydenci polityczni w wielu krajach (m.in. Austria, Szwecja, Kanada czy Japonia) realizują politykę imigracyjną ukierunkowaną na wypełnianie luk na
rynkach pracy.
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Szczególnym sektorem, w którym z roku na rok rośnie
zapotrzebowanie na pracowników, jest opieka długoterminowa, w tym szczególnie opieka domowa. Z tego powodu
nasila się instytucjonalizacja oraz komercjalizacja przepływu
migrantów-opiekunów. Wart szczególnej uwagi jest biznes,
jaki wytworzył się pomiędzy Polską i Niemcami, gdzie coraz
ważniejszą rolę w ułatwianiu migracji odgrywają agencje
pośrednictwa pracy i firmy opiekuńcze, które tworzą tzw.
przemysł opiekuńczy (ang. care industry). Pojawia się jednak
pytanie o warunki zatrudnienia opiekunów i istotę migracji
opiekuńczej, która coraz częściej ma miejsce w ramach delegowania pracowników w celu świadczenia usług do innych
państw Unii Europejskiej.

Imigracja jako remedium na starzejące
się społeczeństwo
Według dostępnych prognoz demograficznych 2, w najbliższych latach systematycznie będzie rosło zapotrzebowanie na formalnych i nieformalnych opiekunów osób
starszych. Związane jest to przede wszystkim ze zmianami w strukturze wieku ludności, które z jednej strony
oznaczają zmniejszającą się populację osób w wieku
przedprodukcyjnym i produkcyjnym, a z drugiej, wzrost
populacji osób w wieku poprodukcyjnym. Zjawisko to ma
charakter powszechny, a w kolejnych dekadach będzie się
nasilało 3. Przykładowo, w Niemczech, w 2016 roku udział
populacji osób w wieku 80 lat i więcej (tj. populacja wymagająca największego wsparcia i opieki) wynosił 5,9%,
podczas gdy prognozy Komisji Europejskiej wskazują na
wzrost tej populacji do 13,3% w 2070 roku. W Polsce,
w analogicznym okresie, udział tej populacji w społeczeństwie wynosił 4,2% i wzrośnie do 16,2% 4. Spośród wielu
konsekwencji, jakie powyższe zmiany niosą dla funkcjonowania społeczeństwa czy gospodarki, jedna z najbardziej
dotkliwych będzie dotyczyła tego, że rodzima ludność
nie będzie w stanie zagwarantować wystarczającej opieki i wsparcia zależnym osobom starszym. W stosunkowo
krótkim czasie wykreuje się niezwykle chłonny rynek pracowników, na którym podaż nie nadąży za dynamicznie
rosnącym popytem.
Jako (doraźne) rozwiązanie tego problemu coraz częściej wskazuje się 5 na konieczność zarządzania migracjami w taki sposób, aby proces ten prowadził do wypełnienia luk na rynku pracy cudzoziemską siłą roboczą.
Szczególnie dotyczy to tzw. drugiego segmentu rynku
pracy, w którym pracownicy rodzimi nie chcą pracować,
głównie ze względu na niski prestiż, nieatrakcyjne warunki zatrudnienia czy niskie zarobki (m.in. opieka nad
osobami starszymi). Na popularności zyskuje w ostatnich
latach koncepcja migracji zastępczych (ang. replacement
migration), rozwinięta przez United Nations Population
Division 6, która, mimo krytyki ze strony demografów 7, na
początku XXI wieku staje się doktryną migracyjną państw
zmagających się z dwoma zjawiskami: kurczeniem się
populacji oraz jednoczesnym szybkim starzeniem. Koncepcja ta opiera się na stosunkowo prostym założeniu
– w obliczu spadającego poziomu dzietności, rosnącego
deficytu pracowników oraz emigracji ludności rodzimej,
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imigracja, szczególnie zarobkowa, stanowi rozwiązanie
bieżących problemów ludnościowych.
Badacze sceptyczni wobec tej koncepcji wskazują jednak
na krótkotrwały pozytywny efekt oddziaływania obecności
imigrantów na gospodarkę czy społeczeństwo 8. W jej ramach można wyjaśnić fenomen związany z pozyskiwaniem
przez poszczególne kraje cudzoziemskich pracowników do
prac w gospodarstwach domowych. Niektóre kraje (np. Austria, Włochy, Japonia czy Kanada) wprowadzają specjalne
rozwiązania z zakresu polityki imigracyjnej, dedykowane
cudzoziemcom zainteresowanym pracą w sektorze usług
opiekuńczych. Ułatwienia te wpływają na systematyczny
wzrost przepływu opiekunów, głównie kobiet, które migrują
zarówno z krajów rozwijających się do wysoko rozwiniętych
(np. z Filipin do Wielkiej Brytanii), jak również pomiędzy
krajami wysokorozwiniętymi (np. z Polski do Niemiec) 9.
Warto jednak zauważyć, że wspomniani pracownicy z reguły otrzymują prawo do wjazdu i pobytu na terytorium
danego kraju przez jasno określony czas (od kilku do kilkudziesięciu miesięcy), pozbawieni są jednak licznych praw
pracowniczych, w tym prawa do możliwości osiedlenia się.
Oznacza to, że zbiorowość tych pracowników, z reguły osoby niskowykwalifikowane, traktuje się w kategorii doraźnego, krótkookresowego i powtarzalnego działania.

Delegowanie pracowników – nowa
forma mobilności opiekunów wewnątrz
Unii Europejskiej
W ramach Unii Europejskiej jej obywatele mają prawo do
różnych form mobilności ekonomicznej. Najbardziej rozpowszechniona jest swoboda przepływu osób, uznawana za
jedno z najważniejszych praw podstawowych. Ponad 500
mln Europejczyków może podejmować legalną pracę czy
edukację w innym kraju członkowskim (oraz w Europejskim
Obszarze Gospodarczym). W 2018 roku z tego prawa skorzystało ponad 17,5 mln osób, a wśród najbardziej atrakcyjnych kierunków migracji znajdowały się Niemcy, Wielka
Brytania, Hiszpania, Francja oraz Włochy.
Inną formą mobilności, zyskującą w ostatnich latach na
znaczeniu, a tym samym stającą się alternatywą w części
państw (np. Belgii) dla typowej migracji zarobkowej, jest
delegowanie pracowników w ramach świadczenia usług
w krajach Unii Europejskiej. Delegowanie stanowi interesujący przykład mobilności pracowniczej, w trakcie której
pracownik delegowany do innego państwa członkowskiego
pozostaje w bliskiej relacji ze swoim pracodawcą/agencją
pośrednictwa pracy w kraju, w którym ma ośrodek interesów życiowych (tj. regularnie pracuje, prowadzi gospodarstwo domowe, płaci podatki). Delegowanie oznacza
wykonanie jasno określonej pracy/zadań w relatywnie
krótki czasie, określonym przed rozpoczęciem tej mobilności przez pracownika. Od sierpnia 2020 roku obowiązują
nowe przepisy regulujące delegowanie pracowników, które
m.in. obejmują zasadę „taka sama płaca za taką samą
pracę w tym samym miejscu”. Oznacza to, że delegowani pracownicy powinni zarabiać podobnie jak pracownicy
rodzimi w danym kraju. Różnice między dwoma formami
mobilności zostały podsumowane w poniższej tabeli.
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Delegowanie pracowników a swoboda przepływu pracowników – najważniejsze różnice
Delegowanie pracowników

Swoboda przepływu pracowników

Jasno sprecyzowany okres pobytu za granicą i świadczenia
usług (maks. 12/18 miesięcy)

Brak ograniczeń czasowych wobec kwestii pobytu czy zatrudnienia w danym kraju

Składki na ubezpieczenia społeczne odprowadzane w kraju
delegującym pracownika

Składki na ubezpieczenia społeczne odprowadzane w kraju
przyjmującym pracownika

Zdefiniowany katalog usług do wykonania przed oddelegowaniem

Brak określonego planu związanego z pobytem w kraju
przyjmującym

Pracodawca z reguły znajduje się w kraju, z którego miało
miejsce delegowanie pracownika

Pracodawca z reguły znajduje się w kraju, do którego migruje
dany pracownik

Ośrodek interesów życiowych znajduje się w kraju, z którego
został delegowany pracownik

Ośrodek interesów życiowych znajduje się w kraju imigracji

Źródło: Matuszczyk K. (2018). Delegowanie pracowników w Unii Europejskiej, Infos, nr 8 (246): 1-4.
Patrząc na liczby, delegowanie pracowników staje się coraz
ważniejszych zjawiskiem społeczno-gospodarczym, jednak jego
skala jest znacznie mniejsza niż w przypadku swobody przepływu osób. W 2016 roku wystawiono łącznie 2,3 mln oświadczeń A1, tj. dokumentów poświadczających podleganie danego
pracownika pod system ubezpieczeń społecznych w kraju wysyłającym. Stanowiło to niewiele ponad jedynie 0,6% wszystkich zatrudnionych w UE. Co ciekawe, Polska w największym
stopniu korzysta z możliwości delegowania pracowników do
innych państw UE. W 2016 roku wystawionych zostało 514
tys. oświadczeń A1, najwięcej spośród wszystkich państw UE.
Głównym krajem oddelegowania były Niemcy – pracownicy byli
podejmowali pracę m.in. w przemyśle czy branży budowlanej10.
W kontekście przepisów o delegowaniu pracowników warto
przyjrzeć się uważniej branży opiekuńczej, która stosuje tego
typu formę mobilności zarobkowej do rozwijania swojej działalności. Dzieje się to głównie dzięki rozwojowi sieci pośredników,
w tym przede wszystkim agencji zatrudnienia i firm prowadzących transgraniczną działalność usługową. Brakuje jednak dokładnych danych obrazujących rzeczywistą skalę delegowania
pracowników do tego sektora. W raportach Komisji Europejskiej
nie wyszczególnia się tej kategorii pracowników, co sprawia,
że stają się oni niewidoczni dla poszczególnych instytucji czy
decydentów politycznych odpowiadających za funkcjonowanie
sektora opieki długoterminowej. Potwierdzają to także wyniki
międzynarodowego projektu badawczego „EuroAgencyCare”,
który dotyczył roli pośredników zaangażowanych z proces delegowania opiekunów z Polski do Niemiec11. Ponadto wykorzystane zostały dane zgromadzone przez autora podczas pobytu
badawczego w Berlinie w okresie 11.2019-02.2020 w ramach
przygotowywanej rozprawy doktorskiej.

Od agentów do profesjonalnych agencji
pośrednictwa
W literaturze przedmiotu od dawna podkreślana jest rosnąca
rola sieci migracyjnych czy nieformalnych agentów, którzy pomagają osobom zainteresowanym pracą w charakterze opiekuna osoby starszej wyjechać za granicę. Proceder ten szczególnie
rozwinął się w przypadku migracji z Polski do Niemiec, gdzie
co najmniej od lat 90. XX wieku działają prywatni pośrednicy
(najczęściej doświadczone kobiety, które znały specyfikę rynku
pracy w Niemczech), którzy pobierają opłaty (np. 50 czy 100

euro) za znalezienie i skierowanie do konkretnego gospodarstwa domowego12. Normą była jednak praca na czarno, bez
pisemnej umowy i odprowadzanych składek na ubezpieczenia
społeczne czy gwarancji wypłaty wynagrodzenia. Nikt nie weryfikował kwalifikacji czy kompetencji pracowników, a pracownicy
często byli wykorzystywani przez nieuczciwych pośredników czy
rodziny podopiecznych13. Można szacować, że w ten sposób
każdego roku podróżowało między dwoma krajami kilkadziesiąt
tysięcy osób, a zjawisko to miało z roku na rok coraz większe
znaczenie. Tego typu działalność osób fizycznych stworzyła podwaliny pod przemysł migracyjny, który intensywnie rozwija się
w Polsce od początku XXI wieku.
Mimo że w opiece domowej nadal dominuje szara strefa14, rośnie znaczenie nowych podmiotów. Zajmują się one ułatwianiem
i profesjonalizacją przepływu opiekunów z jednego do drugiego
kraju, działając w oparciu o przepisy regulujące delegowanie
pracowników. Wraz z pełnym otwarciem się rynku pracy w Niemczech w maju 2011 roku oraz rosnącym z roku na rok popytem
na opiekunów rozwinęła się transgraniczna współpraca agencji
pośrednictwa pracy zlokalizowanych w Polsce oraz w Niemczech.
Z oficjalnych danych wynika, że zatrudnienie w opiece domowej w Niemczech posiada 400 tys. migrantów mieszkających
wspólnie z podopiecznym15. Eksperci szacują jednak, że rzeczywista liczba jest znacznie wyższa. Podkreślają też, że większość
opiekunek pracuje w modelu rotacyjnym, co oznacza, że jednym
podopiecznym w ciągu roku może opiekować się kilka różnych
osób. Nowa rzeczywistość prawna sprawiła, że część prywatnych
pośredników, działających nieoficjalnie, postanowiła zinstytucjonalizować swoją aktywność. Warto zaznaczyć, że duża część
podmiotów w Polsce wyspecjalizowała się w pośrednictwie pracowników tylko do Niemiec (czy krajów niemieckojęzycznych). Na
podstawie danych gromadzonych przez Krajowy Rejestr Agencji
Zatrudnienia (KRAZ) oraz weryfikację stron internetowych udało
się oszacować liczbę takich agencji w 2018 roku na około 250
podmiotów. Część z tych firm czy agencji zajmuje się tylko sektorem opieki, inne z kolei wysyłają pracowników do wielu branż,
w których jest ogromne zapotrzebowanie na dodatkowy personel.
Współpraca polsko-niemiecka w obszarze przepływu pracowników stanowi interesujący przykład, w jaki sposób pośrednicy zmieniają charakter tzw. migracji opiekuńczych. Nie jest to
już usługa „znaleźć pracę i dowieźć na miejsce” – oferowane
wsparcie staje się kompleksowe i jest wyrazem większego dbania o kandydatów i pracowników. Najczęściej spotykany model,
ukazujący proces od momentu zgłoszenia zapotrzebowania na
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usługi opiekuńcze aż po ich realizację w gospodarstwie domowym, prezentuje się w następująccy sposób:
1. Agencja pośrednictwa pracy (tzzw. brokering agency), działająca w Niemczech, dostaje zgłooszenie o zapotrzebowaniu na
opiekuna, w tym jego pożądanny profil. Podmiot ten zgłasza
się do partnera w Polsce, któryy powinien w możliwie krótkim
czasie znaleźć najlepszego kandydata do pracy.
2. Agencja zatrudnienia w Polsce (lub firma opiekuńcza), prowadząc akcje marketingowe (głównie w Internecie, ale także na
dworcach autobusowych czy przez tzw. pocztę pantoflową),
poszukuje odpowiedniego kandyydata na terytorium całej Polski
(firmy te rzadko ograniczają się do jednego miasta czy regionu).
Analizuje także swoje bazy, by znnaleźć najlepszego kandydata.
3. W trakcie procesu rekrutacji, któóry ma miejsce w Polsce, szczególnie zwraca się uwagę na znnajomość języka niemieckiego,
wcześniejsze doświadczenie w pracy z osobami starszymi
oraz ogólne predyspozycje. W zależności od oferty pracy oraz
możliwości czasowych potencjaalnego pracownika, proces ten
trwa od kilku do kilkunastu dnni. Zdarzają się jednak często
sytuacje, że ze względu na pilnee zgłoszenie i natychmiastową
konieczność znalezienia osoby, taki proces jest maksymalnie
skracany.
4. Gdy opiekun podpisze umowę z agencją zatrudnienia lub firmą w Polsce, jest przewożony do gospodarstwa domowego
w Niemczech. Z reguły za trannsport pracownika odpowiada
wi rolę koordynatora „na miejpodmiot niemiecki, który stanow
scu”.
5. W nagłych sytuacjach pracow
wnik kontaktuje się ze swoim
pracodawcą, którym jest agenccja w Polsce. Pewnego rodzaju
„opiekę” nad opiekunem spraw
wuje też agencja pośrednictwa
pracy w Niemczech, która mooże interweniować na miejscu
(po wcześniejszej informacji od agencji w Polsce lub członka
rodziny podopiecznego).
6. W sytuacji kryzysowej lub w moomencie zgonu podopiecznego
agencje w porozumieniu kierują pracownika do innego gospodarstwa domowego w Niem
mczech lub wraca on do Polski.
Opisane powyżej etapy przeddstawiają jeden z modeli zatrudniania pracowników z Polskii w sektorze opieki domowej
w Niemczech. W rzeczywistości można spotkać różne formy
stosowania i interpretowania przeepisów prawnych (wielokrotnie
„naginania” prawa i jego obchodzenia), jak również relacji między polskimi i niemieckimi pośreddnikami. Warto w tym miejscu
dodać, że legalne zatrudnienie pracowników z Polski w Niemczech, w tym sektorze, eksperci szacują jedynie na 10%, podczas gdy pozostałe 90% stanowi szara strefa16. Obejmuje ona
liczne praktyki zatrudniania praccowników bez umowy o pracę
(czy umowy cywilnoprawnej), pozoornego delegowania pracowników i np. nieodprowadzania odpoowiedniej wysokości składek na
ubezpieczenia społeczne. Sytuacjee takie prowadzą wielokrotnie
do wykorzystywania pracowników
w, którzy stają się ofiarami nieuregulowanego systemu w tym zaakresie.

Warunki zatrudnienia pracownikówopiekunów delegowanych
Interesujących informacji na temat warunków zatrudnienia
pracowników delegowanych do ussług opiekuńczych dostarczają
oferty pracy zamieszczane na strronach internetowych poszczególnych agencji. W pierwszej koleejności należy podkreślić, że do
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zadań poszukiwanych pracow
wników-opiekunów należą przede
wszystkim prowadzenie gosppodarstwa domowego, robienie
zakupów, przygotowywanie pposiłków, utrzymywanie czystości
w domu czy pomoc w codziennej toalecie. Opiekunowie nie
mogą podawać leków czy wykoonywać zastrzyków bez uzyskania
specjalistycznych uprawnień. Rozmówcy w trakcie wywiadów
podkreślali, że migranci z Pollski zatrudniani przez niemieckie
gospodarstwa domowe de iure nie są opiekunami, a jedynie
personelem wspomagającym w codziennych czynnościach. Preferowane są jednak osoby – nniezależnie od regulacji prawnych
– z odpowiednim przygotowanniem czy wykształceniem medycznym (np. pielęgniarstwo), co jeest szczególnie istotne w przypadku nagłego pogorszenia stanu zdrowia podopiecznego.
Co ciekawe, w analizowanyych ofertach pracy (okres 20192020) zawartych jest znaczniee więcej informacji na temat tego,
co oferuje dana firma, głównnie korzyści wynikające z takiego
zajęcia, nie zaś wymagania sttawiane przed potencjalnym kandydatem do pracy. Przeglądajjąc oferty kilkudziesięciu agencji,
można znaleźć liczne podobbieństwa odnośnie do katalogu
oczekiwań względem pracow
wników w niemieckich gospodarstwach domowych. Wśród naajważniejszych jest znajomość języka niemieckiego, określana z reguły na poziomie dobrym lub
komunikatywnym. To właśnie umiejętność porozumiewania się
z podopiecznym oraz jego blisskimi jest najważniejszą kwalifikacją, jakiej oczekuje się od kanndydatów na opiekunów w Niemczech. Pojawiają się jednak ooferty, w których wymagana jest
podstawowa znajomość językka niemieckiego, a rozwiązaniem
ma być wsparcie pracownika w nauce (duża część agencji oferuje internetowe kursy językow
we czy wyposaża swoich pracowników w tzw. samouczki). W dalszej kolejności wskazywane jest
doświadczenie w pracy z osobbami starszymi, najlepiej poparte
rekomendacjami czy uzyskannymi certyfikatami. Co ciekawe,
w przypadku wielu ofert znaaczenie ma również posiadanie
prawa jazdy czy niepalenie tyytoniu. Pod uwagę brane są także
cechy osobowościowe i predyyspozycje do opieki nad osobami
starszymi. W tym przypadku w
wskazuje się m.in. na cierpliwość,
życzliwość, sumienność czy em
mpatię. Trudno jednak na etapie
rekrutacji zweryfikować powyższe wymagania, a firmy czy agencje, jak mówili ich przedstawicciele, nie zawsze są w stanie podczas krótkiej rozmowy sprawdzzić wszystko.
Niezależnie od typu agencjji (tj. jej wielkości czy lokalizacji),
opiekunom oferuje się podobnne warunki zatrudnienia. Co istotne, zdecydowana większość zidentyfikowanych w Internecie
podmiotów gwarantuje im pisemną umowę, podpisaną jeszcze
przed rozpoczęciem pracy w Niemczech. Ze względu na specyfikę zajęcia – jak wspólne zamieszkiwanie z podopiecznym
– najczęściej stosowane są uumowy zlecenia, które pozwalają
jasno sprecyzować katalog prrac do wykonania każdego dnia.
Specyfika pracy w gospodarsttwie domowym uniemożliwia stosowanie umowy o pracę, którra daje pracownikom największy
poziom poczucia bezpieczeństtwa. Forma zatrudnienia wpływa
także na wysokość zarobków, które rosną wraz z kurczącą się
populacją opiekunów na rynkku. Obok wysokich wynagrodzeń
i licznych bonusów finansowycch, opiekunki i opiekunowie mogą
liczyć na pakiet wsparcia poddczas świadczenia usług opiekuńczych. Najpopularniejszą form
mą jest możliwość telefonicznego
kontaktu 24 godziny na dobęę z pracodawcą w Polsce, który
zapewnia m.in. wsparcie językkowe, merytoryczne czy medyczne
(im większy podmiot, tym zakkres oferowanej pomocy jest proporcjonalnie większy).
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Większość dostępnych ofert jasno precyzuje okres świadczenia usług, który w większości przypadków nie przekracza dwóch
lub trzech miesięcy. Wiele ofert wprost określa czas „wyjazdu”
czy „dyżuru” na kilka tygodni. Związane jest to m.in. z regulacjami prawnymi, na podstawie których pracownicy z Polski mogą
podejmować zatrudnienie jako pracownicy delegowani. Po tym
okresie muszą wrócić do Polski na kilka tygodni. Mogą wrócić do
tego samego podopiecznego, jednak agencja z Polski musi na
czas ich nieobecności zagwarantować zastępstwo. Rotacyjność
migracji opiekuńczych spowodowana jest także obciążeniem fizycznym i psychicznym podczas pracy z osobą zależną. Pojawia
się jednak pytanie o dobrostan psychiczny podopiecznych, którzy muszą przyzwyczaić się do częstych zmian opiekunów w ich
gospodarstwie domowym. Firmy i agencje mają świadomość
tego wyzwania, zwłaszcza w kontekście jakości świadczonych
usług, a jednocześnie nie dostrzegają prostego rozwiązania tej
sytuacji.
Wraz z rosnącym zapotrzebowaniem na kolejnych pracowników można zaobserwować wzrost oczekiwań finansowych za
pracę. Wynagrodzenia te, w przypadku legalnie działających
podmiotów, zaczynają się od 1000 euro i mogą osiągać więcej
niż 2000 euro netto w przypadku opieki nad dwiema osobami
starszymi. Najczęściej spotykane oferty oscylują wokół 13001500 euro na rękę za miesiąc pracy. Jest to znacznie więcej
niż średnie wynagrodzenie w miejscowościach, z których pochodzą opiekunki z Polski. Co więcej, agencje zatrudnienia wyraźnie podkreślają, że pracownicy mają odprowadzane składki
na ubezpieczenie społeczne od średniego wynagrodzenia (co
jest koniecznością wynikającą ze stosowania przepisów o delegowaniu pracowników). Jest to szczególnie korzystne dla osób
w wieku okołoemerytalnym, które podczas takich wyjazdów
mogą zgromadzić kapitał na przyszłe świadczenia emerytalne.
Większość rozmówców w Berlinie potwierdziła, że jest to strategia dla ogromnej zbiorowości kobiet w wieku 45 lat i więcej,
dla których praca w Niemczech jest czasami jedyną szansą
„wypracowania godziwej emerytury”. Wiele agencji oferuje
wynagrodzenie oraz dodatki w razie konieczności dźwigania
podopiecznego czy nocnego czuwania. Specjalne bonusy oferowane są także w okresie świątecznym czy noworocznym. Warto
zauważyć, że wynagrodzenia te są wyższe niż minimalne wynagrodzenie godzinowe obowiązujące w Niemczech.

Podsumowanie
Można oczekiwać, że w najbliższych latach będzie utrzymywało się zainteresowanie zatrudnianiem pracowników
w niemieckich gospodarstwach domowych z pomocą różnych
pośredników. Równocześnie następuje zmiana warunków ich
zatrudnienia, którą jednak trudno jednoznacznie ocenić. Wpłynęło na to korzystanie z przepisów o delegowaniu pracowników
w celu świadczenia usług w innym kraju członkowskim. Zaprezentowane wyniki analiz dowodzą ogromnego zapotrzebowanie
na pracowników, które w najbliższych latach będzie się nasilało.
Stopniowo wyczerpuje się potencjał migracyjny opiekunów z Polski, tym samym agencje coraz częściej poszukują pracowników,
np. z Ukrainy. Tym samym obniżają się oczekiwania wobec kandydatów, a osoby z doświadczeniem w pracy z osobami starszymi zaczynają dyktować warunki pracodawcom. Rozmówcy wielokrotnie wskazywali na problem roszczeniowych pracowników
i obniżającego się standardu świadczenia usług opiekuńczych.

Pojawiają się zatem nowe wyzwania i zadania dla instytucji publicznych, odpowiadających z jednej strony za politykę migracyjną, z drugiej za politykę w obszarze opieki długoterminowej.
Wśród głównych wyzwań, wymagających strategicznej odpowiedzi decydentów politycznych w Polsce, jak i w Niemczech,
należy wskazać:
1. Rosnącą konkurencję między krajami o wykwalifikowanych
pracowników sektora opieki domowej, z odpowiednim przygotowaniem i doświadczeniem do pracy z osobami starszymi;
2. Poszukiwanie nowych państw, z których będą pochodzili pracownicy, a tym samym wypracowanie odpowiednich regulacji
z obszaru polityki migracyjnej;
3. Wprowadzenie mechanizmów kontrolujących rozwijający się
sektor podmiotów i szkół oferujących specjalistyczne szkolenia, kursy czy przygotowanie do pracy z osobami starszymi;
4. Uregulowanie funkcjonowania rynku usług opiekuńczych,
m.in. poprzez wprowadzenie certyfikatów dla agencji poświadczających ich legalność, jak również odpowiednią jakość świadczonych usług opiekuńczych za granicą;
5. Umożliwienie dostępu migrującym opiekunom do związków
zawodowych i innych instytucji działających na rzecz migrantów i przestrzegania praw pracowników (np. inspekcje pracy);
6. Walkę z nieuczciwymi podmiotami na rynku opieki, m.in. poprzez wprowadzenie specjalnego rejestru firm wykorzystujących czy oszukujących pracowników;
7. Wypracowanie rozwiązań instytucjonalnych, które umożliwią monitorowanie świadczenia usług przez cudzoziemców
w prywatnych gospodarstwach domowych.
1 Zob. Kentment-Cin C. & Erisen C. (2017). Anti-immigration attitudes and the opposition to European integration: A critical assessment, European Union Politics,
18(1): 3-25.
2 Ageing Europe 2019, Eurostat, https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/10166544/KS-02-19%E2%80%91681-EN-N.pdf/c701972f6b4e-b432-57d2-91898ca94893
3 GUS (2014). Prognoza ludności na lata 2014-2050, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/prognoza-ludnosci/prognoza-ludnosci-na-lata-2014-2050-opracowana-2014-r-,1,5.html
4 The 2018 Ageing Report, European Commission, https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/ip065_en.pdf
5 Bacci M. L. (2018). Does Europe need mass immigration?, Journal of Economic
Geography, 18(4): 695–703.
6 Hasło replacement migration, https://en.wikipedia.org/wiki/Replacement_migration
7 Zob. m.in. Wilson C,, Sobotka T., Williamson L. & Boyle P. (2013). Migration and
Intergenerational Replacement in Europe, Population and Development Review.
39: 131–157.
8 Korcelli P. (2006). Replacement Migration and the Dilemmas of Migration Policy, Studia Regionalne i Lokalne, 5(27): 99-111.
9 Lutz H. (2011). The New Maids: Transnational Women and the Care Economy,
London: Zed Books.
10 De Wispelaere F., Pacolet J. (2017). Posting of workers. Report on A1 Portable
Documents Issued in 2016, Brussels: European Commission.
11 EuroAgencyCare project: https://www.uni-due.de/biwi/sozialpolitik/euroagencycare.php
12 Elrick T. & Lewandowska E. (2008). Matching and Making Labour Demand and
Supply: Agents in Polish Migrant Networks of Domestic Elderly Care in Germany
and Italy. Journal of Ethnic and Migration Studies, 34(5), 717–734.
13 A. Wiatr (2017). Betrojerinki. Reportaże o pracy opiekuńczej i (bez)nadziei, Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
14 Lutz H. (2011). The New Maids: Transnational Women and the Care Economy,
London: Zed Books.
15 H. Theobald (2017). Care workers with migration backgrounds in formal care
services in Germany: a multi-level intersectional analysis, International Journal
of Care and Caring, 1(2): 209-226.
16 Rogalewski A. & Florek K. (2020). The future of live-in care work in Europe Report
on the EESC country visits to the United Kingdom, Germany, Italy and Poland following up on the EESC opinion on “The rights of live-in care workers”, European
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W poszukiwaniu wskaźników
jakości życia osób starszych1
Tekst: prof. dr hab. Adam A. Zych
[…] jakość życia nie zależy bezpośrednio od tego, co myślą o nas inni, ani od posiadanych przedmiotów. Aby poprawić życie, należy podnieść jakość naszych doświadczeń.
Mihály Csíkszentmihályi (ur. 1934)
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Jestem w tym wieku, że pora wspominać… Minęło prawie
30 lat od chwili, gdy dane mi było poznać tego wybitnego psychologa, twórcę niezwykle nośnej poznawczo teorii przepływu
(zob. Csikszentmihalyi, 1996). Profesor Michał poczęstował
mnie doskonałą węgierską kawą espresso, dyskutowaliśmy
o jakości życia, która jest raczej stanem umysłu, aniżeli zdrowia i bogactwa, a na koniec spotkania obdarował paroma
książkami, wpisując serdeczne dedykacje i oprowadził po pełnym spóźnionej zieleni, ojesienniałym kampusie Uniwersytetu
w Chicago.
Kategoria jakość życia może być ujmowana globalnie bądź
indywidualnie, obiektywnie, ale i subiektywnie, w kontekście
sytuacji życiowej, oczekiwań, pragnień, potrzeb i/lub aspiracji
oraz w sensie dosłownym, metaforycznym, ogólnym, w znaczeniu szerokim albo wąskim, gdy oznaczać może stopień
zaspokojenia materialnych i niematerialnych potrzeb jednostek i grup społecznych, natomiast w rozumieniu szerokim
dotyczyć może sfery psychicznej i/lub duchowej. Określana
bywa także jako zaspokojenie potrzeb typu egzystencjalnego
(„mieć”), potrzeb bezpieczeństwa („być”) oraz potrzeb kontaktu społecznego („kochać i być kochanym”).
W ujęciu ekspertów Światowej Organizacji Zdrowia (WHO)
jakość życia to indywidualna „percepcja przez jednostki ich
pozycji w życiu w kontekście kultury i systemu wartości, w którym jednostki żyją i w relacji do ich zadań, oczekiwań, standardów i zainteresowań” ( Zawisza, Gałaś, Tobiasz-Adamczyk,
2016, s. 8). Szeroko pojmowana jakość życia oznacza zatem
to wszystko, co składa się na zdolność prowadzenia normalnego życia, osiągania poczucia bezpieczeństwa i własnej wartości oraz możliwość wykorzystania zdolności intelektualnych
i psychofizycznych w dążeniu do realizacji celów osobistych,
co daje szansę samourzeczywistnienia. Rozumiana bywa również jako amerykański slogan lat 70. XX stulecia, określający
sumę przejawów codziennego życia, które czynią je satysfakcjonującym i/lub przyjemnym.
Jakość życia jest pojęciem w znacznym stopniu normatywnym, związanym z przyjętymi systemami wartości, aspiracjami i oczekiwaniami jednostek oraz grup społecznych, jest też
kategorią dynamiczną zmieniającą się w czasie i przestrzeni. Oznacza poczucie satysfakcji jednostek bądź grup społecznych wynikające ze świadomości zaspokojenia potrzeb,
takich jak: potrzeba samorealizacji, potrzeby emocjonalne
i społeczne, oraz postrzeganie możliwości osiągnięcia pełnego rozwoju jednostkowego i społecznego. Jakość życia w ujęciu pedagogicznym odnoszona bywa do hierarchii wartości,
celów i aspiracji życiowych jednostek i/lub grup społecznych
w różnym wieku, w rozumieniu psychologicznym sprowadza
się ją do poczucia zadowolenia (dobrostanu psychicznego),
szczęśliwości, zdolności funkcjonalnej oraz do stopnia i jakości
interakcji społecznych. W nurcie psychologii pozytywnej szczególną uwagę zwraca się na życie pełne sensu, zaangażowane
i przyjemne. Zdaniem Barbary Mróz (2016, s. 183): „Te trzy
obszary, w których można obserwować wzrost dobrostanu
i poczucie spełnienia, dają niejako gwarancję na udane życie
[…]”. Z kolei socjologów interesują przede wszystkim wyznaczniki jakości życia: normy społeczne, system wartości i zasady
życia społecznego. Ekonomiści natomiast tworzą wymierne
indeksy cech i wskaźników jakości życia, przyjmując za punkt
odniesienia tzw. koszyk dóbr i usług, minimum socjalne, poziom konsumpcji, zakres potrzeb podstawowych czy też świad-

czenia społeczne. W ujęciu systemowym jakość życia należy
badać, uwzględniając następujące podsystemy: poznawczy,
dążeniowy, motywacyjny i psychospołeczny, w aspektach: subiektywnym i obiektywnym. Subiektywne podejście do jakości
istnienia skłania do poszukiwania jej podstawy w indywidualnym postrzeganiu potrzeb psychicznych, natomiast obiektywne podejście polega na zwróceniu uwagi innych osób na indywidualne potrzeby jednostki. W rezultacie zapewnienie usług,
nawet na wysokim poziomie, nie gwarantuje ludziom starszym
wysokiej jakości ich życia, jeśli pominięte zostaną indywidualne oczekiwania i potrzeby. Dobrze zarządzane urządzenia
rezydencjalne same w sobie nie muszą poprawiać jakości życia osoby, jeśli jej indywidualne pragnienia będą realizowane
gdzie indziej. Zaspokajanie tych potrzeb musi być wypadkową
oferty instytucjonalnej skorelowanej z pragnieniami jednostki.
Wysoki standard życia, określany jako poziom życia lub stopa życiowa – w znaczeniu zabezpieczenia materialnego – nie
musi być tożsamy z wysoką jakością życia, nawet jeśli zachodzi między nimi silny związek.
Współcześni gerontolodzy o orientacji klinicznej definiują
jakość życia w kategoriach statusu zdrowotnego, tj. stanu
zdrowia, zdolności funkcjonalnej i możliwości wykonywania
czynności życia codziennego. Inni autorzy spoglądają na
jakość życia z szerszej perspektywy, włączając w jej zakres
różnorodne czynniki, takie jak: funkcjonowanie fizyczne, emocjonalne i intelektualne, status społeczny i ekonomiczny, a nawet sprawność seksualną. Nieprzypadkowo zatem Karolina
Jacyno i jej współpracownicy słusznie zwracają uwagę, że
„oceniając jakość życia pacjentów, należy uwzględnić wiele
takich elementów, jak: subiektywna percepcja dobrego samopoczucia, satysfakcja z życia i codziennego funkcjonowania,
ogólny poziom satysfakcji pacjenta, objawy choroby, obraz
własnego ciała, życie seksualne, stosunki międzyludzkie […]”
(Jacyno i współprac., 2016, s. 148). Jak widzimy, jakość życia
obejmuje zatem na ogół trzy wymiary „dobrego życia” – fizyczny, psychologiczny i społeczny, które wzajemnie na siebie
zachodzą.
Badacze społeczni, głównie psycholodzy i socjolodzy, ogniskują swoją uwagę na jakości życia utożsamianej z „dobrym
losem życiowym”, swoistą „loterią życia”, zadowoleniem z życia, „udanym życiem”, satysfakcją życiową i poczuciem szczęścia, jakie daje życie, interesując się w szczególności jego
podstawowymi komponentami, takimi jak: zdrowie, rodzina,
przyjaciele, sąsiedztwo, warunki mieszkaniowe i środowiskowe, wypoczynek, czas wolny czy też zasoby lub dochody.
Wyniki wielu badań przekonują, że satysfakcja życiowa
i poczucie szczęścia jednostki mogą zmieniać się w ciągu życia człowieka, przy czym poczucie szczęścia osiąga najwyższy
poziom w młodości i obniża się z wiekiem, a zarazem osiąganie celów życiowych na podstawie przeżytych doświadczeń
może wyjaśnić wyższy poziom satysfakcji życiowej ludzi starszych w porównaniu z młodszymi, którzy swoich celów życiowych jeszcze nie osiągnęli. Ponadto pozytywna ocena jakości
życia może być związana z poprawnymi relacjami rodzinnymi, dobrą kondycją zdrowotną czy aktywnością rekreacyjną
w czasie wolnym, a negatywna – z lękiem, troskami, złym
stanem zdrowia i trudnościami interpersonalnymi. Z wiekiem
jednostka może odczuwać większy lęk związany z możliwością
utraty partnera życiowego, zmniejszeniem kontroli tego, co
chce robić, obniżeniem atrakcyjności fizycznej, samotnością
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i osamotnieniem, niepełnospraw
wnością i byciem obciążeniem
dla innych. W okresie starzenia się pojawiają się nowe problemy egzystencjalne dotyczącee zawężania się przestrzeni
życiowej i ograniczenia przyszłoości, a także zdrowia, warunków mieszkaniowych i kontaktów
w społecznych. Pogarszające
się z wiekiem zdrowie jest najbaardziej widoczną, biologiczną
konsekwencją starzenia się i uznaaje się je za jeden z głównych
wyznaczników jakości życia. Inne prawidłowości – sygnalizowane w badaniach empirycznychh – wskazują na związek jakości życia z sytuacją mieszkaniow
wą. Przykładowo pensjonariusze domów pomocy społecznej poostrzegają jakość swego życia
jako niższą niż osoby mieszkającee w rodzinach, co oznacza, że
rodzina i kontakty z przyjaciółmi są też ważnymi wyznacznikami jakości życia.
Przechodząc do głównego tematu tego szkicu, czyli do
wskaźnikowania tej wielowymiarowej i wieloznacznej zmiennej, jaką jest jakość życia, wyjaśśnić należy, że w metodologii
badań wskaźnik rozumiany bywaa jako „określone zjawisko obserwowalne, a często mierzalnee, które pozwala nam stwierdzić, że zaszło zjawisko, które wskaźnik określa” (Zaborowski,
1963, s. 150). Inaczej mówiąc, dobry wskaźnik informuje nie
tylko o wystąpieniu, ale równieeż o nasileniu analizowanej
zmiennej. „Szczególnym przypaddkiem wskaźnika empirycznego – zdaniem Barbary Walasekk-Jarosz (2013, s. 137) – jest
wskaźnik inferencyjny [, gdy] obsserwujemy empirycznie jakieś
zjawisko, którego się jedynie dom
myślamy […]”. Właśnie w badaniach jakości życia na szczegóólną uwagę zasługują wskaźniki inferencyjne, które „odnosząą się do zjawisk bezpośrednio
nieobserwowalnych i nie wchodzzą do definicji badanych zjawisk” (Nowak, 1965, s. 100).
Na początku lat 90. minioneego wieku opracowano kilka
narzędzi do pomiaru jakości życia, również osób starszych, takich jak np. kwestionariusz ocenyy jakości życia SF-36, uwzględniający funkcjonowanie fizyczne, ograniczenie w pełnieniu ról
z powodu stanu zdrowia fizyczneego i/lub problemów emocjonalnych, dolegliwości bólowe, oggólne poczucie zdrowia, także
psychicznego, witalność oraz funkcjonowanie społeczne, czy
skala jakości życia osób starszych (WHOQOL-Age), obejmująca takie wymiary (podskale), jakk: samoocena stanu zdrowia,
ocena ogólnego dobrostanu, poziom samotności, poziom kohezji społecznej, czyli zaufania sppołecznego. Z kolei w 2005 r.
brytyjski tygodnik „The Economiist”, dla odzwierciedlenia poziomu życia i satysfakcji życioweej w poszczególnych krajach,
opracował wskaźnik jakości życiaa (QLI), obejmujący takie parametry i mierniki, jak: sytuacja materialna (produkt krajowy
brutto na osobę w dolarach ameerykańskich), zdrowie (mierzone średnią oczekiwaną długością życia w latach), stabilność
polityczna i bezpieczeństwo, życie rodzinne i wspólnotowe (np.
wskaźnik uczęszczania do kościoła lub udział w grupie wyznaniowej), klimat i geografia, bezpieczeństwo zatrudnienia
(mierzone stopą bezrobocia w %), wolność polityczna (określana przeciętnymi wskaźnikami wolności politycznych i praw
obywatelskich) oraz równość płcci, wyrażana przez proporcje
przeciętnych zarobków i emeryytur mężczyzn i kobiet (zob.
http://www.economist.com/media/
pdf/ QUALITY_OF_LIFE.pdf). O ile w 2005 r. Polska na 111
badanych krajów pod względem jakości życia znalazła się na
48 miejscu (wynik 6,309), o tyle w 2010 r. osiągnęła pozycję
32, a w 2017 r. 27, co wyraźnie wskazuje na poprawę jakości
życia w naszym kraju, może to być efektem lepszej sytuacji
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materialnej, wydłużenia oczekiwanej długości życia, zarówno
kobiet – z 79,4 w 2005 r. doo 81,6 w 2015 r., jak i mężczyzn
– z 70,8 w 2005 r. do 73,6 w 2015 r. (zob. Trwanie życia….,
2015, s. 16), czy też zmniejsszenia stopy bezrobocia. Poważnym problemem pozostaje jeddnak nierówność płci.
Zdaniem Joanny Petelczyc (2017, s. 12): „Jeśli teraz ograniczamy się do obniżenia wiekuu emerytalnego kobiet do 60 lat,
to mają one nie tylko o pięć lat krótszy okres odprowadzania
składek, ale też o pięć lat dłuuższy okres życia na emeryturze.
[…] Mniejsza liczba lat składkowych jest dzielona przez dłuższą oczekiwaną długość życiaa. W efekcie przeciętna emerytura kobiety jest obecnie niższa o blisko 500 zł od emerytury
mężczyzny”.
Istotną propozycją wskaźnnikowania jakość życia osób starszych w skali kilkudziesięciu krajów jest Global Age Watch
Index – globalny wskaźnik oceeny jakości życia seniorów, zaproponowany w 2013 roku przezz sieć organizacji pozarządowych
działających na rzecz ludzi starszych – HelpAge International
(HAI). Uwzględnia się w nim
m cztery istotne dziedziny życia,
takie jak: 1) bezpieczeństwoo socjalne (materialne), którego
wskaźnikami są wysokość przzeciętnej emerytury, poziom ubóstwa ludzi starych oraz wysokość dochodu narodowego na
osobę starszą; 2) status zdrrowotny, obejmujący przeciętną
długość życia i długość życiaa w zdrowiu po 60. roku życia,
jak również dobrostan psychiczny; 3) zatrudnienie i edukację,
których wskaźnikami są poziom wykształcenia i aktywności zawodowej osób w wieku 55–644; 4) sprzyjające do życia warunki
środowiskowe, obejmujące kkontakty społeczne, bezpieczeństwo fizyczne, wolność obyw
watelską i dostęp do transportu
publicznego. W pierwszej prezentacji tego wskaźnika (w 2013
r.) Polska na 91 krajów zajęła bardzo odległe miejsce – ranga
62., wartość wskaźnika 45,9.. O ile wysoko oceniono bezpieczeństwo socjalne – ranga 200., wartość wskaźnika 82,6, o tyle
nisko oceniono status zdrowootny – ranga 87., wartość wskaźnika 23,9. Istotna zmiana nastąpiła w roku 2015, gdy Polska
na 96 krajów uzyskała rangęę 32. i wartość wskaźnika 57,6.
Wysoko ocenione zostało beezpieczeństwo socjalne – ranga
26., wartość wskaźnika 77,6, nisko zaś zatrudnienie i edukacja – ranga 52., wartość wsskaźnika 31,1 (zob. http://www.
helpage.org/global-agewatchh/reports/global-agewatch-index2013-insight-report-summary -and-methodology/).
Najnowszy projekt wieloowymiarowego pomiaru jakości
życia przedstawił niedawnoo Główny Urząd Statystyczny.
Diagnozowanie jakości życiaa prowadzone było tutaj metodą triangulacji, czyli powołyywania się na wyniki badań realizowanych przez różnych bbadaczy za pomocą rozmaitych
metod i narzędzi badawczych, uwzględniając łączenie informacji z różnorakich źródeł, takich jak np. badanie spójności
społecznej, analiza budżetów
w domowych, europejskie badanie zdrowia i badanie aktyywności ekonomicznej ludności.
Do najważniejszych zakresów jakości życia zaliczono (zob.
Jakość życia w Polsce…, 2015): 1) materialne warunki życia
(których wskaźnikiem jest m.in. mediana świadczeń emerytalnych – w 2015 r. wynosiła ona 1 808 zł); 2) główny rodzaj
aktywności, w tym aktywnośść ekonomiczna; 3) zdrowie; 4)
edukacja; 5) czas wolny i relacje społeczne (w tym wskaźnik
izolacji społecznej – w 2015 r. wynosił on 8,4%); 6) bezpieczeństwo ekonomiczne i fizyczne; 7) państwo i podstawowe
prawa, aktywność obywatelsska (w tym poczucie zagrożenia
dyskryminacją – w 2015 r. wskaźnik ten wynosi 8,2%); 8)
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jakość środowiska w miejscu zaamieszkania; 9) subiektywny
dobrostan (w tym poczucie optyymizmu – 60,5% w 2015 r.,
poczucie sensu w życiu – 67% w 2015 r.). Propozycja GUS
była dobrym punktem wyjścia do tworzenia skali do oceny jakości życia osób starszychh, gdyż w kolejnym raporcie
(2017) przedstawiono nie tylko wskaźniki obiektywnych warunków życia, ale także dotyczzące stanów emocjonalnych,
systemu wartości czy stylów żyycia. Dane dotyczyły takich
wymiarów, jak: sytuacja materialna (od ubóstwa do dobrej
sytuacji materialnej), samoocenna stanu zdrowia, znajomość
języków obcych, czytelnictwo, korzystanie z komputera i Internetu, formy spędzania czasuu wolnego, spożywanie alkoholu i palenie tytoniu, aktywnośść i poczucie bezpieczeństwa
w społecznościach lokalnych, koontakty społeczne, możliwość
uzyskania pomocy, zaangażowanie w działalność różnych
organizacji, kapitał społeczny (w
w tym rodzinny, towarzysko-sąsiedzki i stowarzyszeniowy), zaufanie do ludzi i instytucji,
system wartości, życie religijne, czy wreszcie odczuwany poziom dobrobytu (w tym poczuciee optymizmu i sensu w życiu).
Wspomnieć jeszcze należy o ocenie zrównoważonego
rozwoju gospodarczego (SEDA – ang. sustainable economic
development assessment). SEDA
A jest wielowymiarowym narzędziem analitycznym, które uw
względnia zarówno wskaźniki
ekonomiczne (stabilność gospodarczą oraz sytuację na rynku
pracy), jak i poziom infrastrukturyy kraju, edukacji i opieki zdrowotnej, a także stan środowiska naturalnego i instytucji rządowych. Narzędzie to pozwala ziddentyfikować „mocne strony”,
ale i obszary wymagające popraawy. Polska w badaniu Boston
Consulting Group uzyskała w rooku 2016 pozycję 30 na 149
badanych krajów i należy do krrajów Unii Europejskiej, które
najszybciej poprawiają jakość życia mieszkańców.
Na zakończenie odnieść praagnę kategorię jakości życia
do orientacji aksjologicznej, która często utożsamiana bywa
z systemem bądź z hierarchią wartości oraz oznacza „zgeneralizowane i zorganizowane, wpływające na zachowanie,
wyobrażenie natury, miejsca człoowieka w niej, stosunków międzyludzkich, oraz tego, co powinnno być i co nie powinno być
pożądane, a co odnosi się do otoczenia człowieka i jego związków z innymi ludźmi” (Kluckhohnn, 1951, s. 402).
Wyznacznikami systemów waartości ludzi starzejących się
i starych mogą być m.in. takie czynniki, jak: polityka społeczna wobec ludzi w podeszłym wieku, zwłaszcza długofalowa
polityka senioralna i związana z nią pozycja człowieka starego
w społeczeństwie; model i/lub stt yl życia, zarówno postulowany, jak i realizowany, a także różnnice kulturowe między koncepcjami życia w różnych krajach i pomiędzy subkulturami ludzi
starych; postawy społeczeństwa wobec osób starzejących się
i starych, a także stereotypowe wyobrażenia dotyczące człowieka starego i starości; indywidualne możliwości jednostki
i szanse realizacji określonych wartości przez ludzi w podeszłym wieku; doświadczenia życioowe, przebieg dotychczasowej
kariery zawodowej i społecznej, los i jednostkowa biografia
człowieka starego, w której zakodowane zostały wcześniejsze wybory i orientacje aksjologiczne; stopień zaspokojenia
potrzeb człowieka w podeszłym wieku, jego aktualne i perspektywiczne pragnienia, dążenia, oczekiwania, aspiracje,
cele i zadania życiowe, jak równiież uwarunkowania demograficzne, przykładowo wiek i płećć, które wpływają na zmiany
w osobowości człowieka, mogące z kolei kształtować orientację aksjologiczną jednostki (Zych,, 2005, s. 177).

Warto w tym miejscu odw
wołać się do wyników międzynarodowych badań sytuacji życciowej ludzi w podeszłym wieku.
Otóż w odpowiedzi na pytaanie ankiety: Co Pan/Pani ceni
najbardziej w życiu?, osoby badane – z wartości życiowych
– najwyżej ceniły zdrowie, ssiły życiowe i kondycję fizyczną,
a ponadto rodzinę i szczęściee rodzinne, dobre samopoczucie,
zadowolenie, pogodę ducha, zaradność i sprawność życiową,
a nade wszystko życie i radość życia, natomiast z wartości
społeczno-politycznych wskazyywały na uczciwość i rzetelność,
pracowitość i pracę, sprawieddliwość i równość, wolność i niezależność, spokój i zgodę, jakk również życie towarzyskie i kontakty społeczne, z wartości duchowych zaś ceniono przyjaźń,
miłość i przywiązanie, w mnieejszym stopniu wskazywane były
wartości religijne oraz mateerialne, a wśród nich pieniądze
i zabezpieczenie życiowe czyy dobrobyt i własne mieszkanie
(Zych, 2005, s. 178–186).
Podobny układ wartości Polaków przyniosła Diagnoza
społeczna 2003, przygotowaana przez zespół Janusza Czapińskiego (zob. http://www.ddiagnoza.com/files/raport2003.
pdf). Wyniki tych badań wskkazują na „istotne przesunięcia
w systemie wartości osobistyych. Najwyższą wartością nadal
pozostaje zdrowie, wyraźnie spadły jednak wartości rodzinne – małżeństwo, posiadaniee dzieci. Istotnie spadły również
takie wartości, jak: uczciwoość oraz życzliwość i szacunek
otoczenia. Co ciekawe, spaddło również znaczenie posiadania pieniędzy […]. Istotnie wzrosło posiadanie pracy […]”
(Gurbiel, Gola, 2005, s. 55). Zbliżony układ wartości w życiu osób starszych (powyżej 65. r.ż.) przyniosły najnowsze
badania GUS (2017): bardzoo duże znaczenie miało zdrowie
(88% wskazań), rodzina i szzczęście rodzinne (77%), uczciwość (57%), szacunek u innyych ludzi (47%) i poczucie stabilizacji (46%), natomiast poniżej 5% wskazań nadano takim
wartościom, jak: kariera, rozrywka oraz życie pełne przygód
i wrażeń.
Ciągle poszukując wskaźźników jakości życia człowieka
okresu późnej dorosłości, warto zatem odwoływać się do aksjologicznych orientacji osób starzejących się i starych, gdyż
wybory określonych wartości mogą dostarczać ważnych empirycznych wskaźników infereencyjnych tej niezmiernie płynnej
kategorii, jaką współcześnie sstaje się jakość życia.
W konkluzji tego szkicu ppragnę zwrócić uwagę na wzrastającą dramatycznie w XXXI stuleciu przeciętną długość
życia ludzkiego, która pociąąga za sobą rosnącą presję na
badania medyczne i gerontologiczne dotyczące jakości życia
współczesnej – „odchodząceej generacji”. Analizując literaturę przedmiotu z tego zakrresu dostrzegamy istotne, nowe
problemy, dotyczące zarównno zdefiniowania, jak i pomiaru
jakości życia, która w wielu sskalach utożsamiana bywa z dobrostanem psychicznym i/lub duchowym, satysfakcją bądź
zadowoleniem z życia, akceeptacją samego siebie, etosem
życia, morale, nadzieją życciową, marzeniami, planami i/
lub aspiracjami. Jakość życiaa jest zatem kategorią otwartą,
wielozmiennową lub wielow
wymiarową, którą można interpretować zarówno w sposóbb obiektywny, jak i subiektywny,
uwzględniając perspektywę oosób starszych dotyczącą wsparcia społecznego, kontroli, auttonomii i niezależności w relacji
do postrzeganej jakości życiaa.
1 Esej ten ukazał się w pracy Autora pt. Młodość utracona, odkrywana starość.
Eseje i szkice z gerontologii, Wydaw
wnictwo Naukowe „Śląsk“, Katowice 2020,
s. 199–207. Przedruk za zgodą Wyddawcy.
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psychiczna, zespół opiekuna, zespół słabości, i wiele innych.
Szczególne miejsce w tej unikatowej publikacji encyklopedycznej zajmuje współczesna polityka senioralna, której poświęcone zostały – w postaci obszernych artykułów – takie hasła
rzeczowe, jak np. Długofalowa Polityka Senioralna [założenia],
polityka aktywnego starzenia się, polityka generacyjna, polityka
senioralna, polityka społeczna, polityka społeczna wobec osób
niepełnosprawnych, polityka społeczna wobec osób starszych,
rada ds. seniorów, Rady Seniorów w Polsce (t. 1, 3 i 5), a w artykule na temat czasopism gerontologicznych w tomie 1 został
wymieniony nasz magazyn „Polityka Senioralna”.
Więcej informacji na temat tej wyjątkowej encyklopedii
znajdują się na stronie Wydawnictwa Naukowego „Śląsk”
w Katowicach – oto link: http://www.slaskwn.com.pl
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Nasza rekomendacja
Nie tak dawno ukazała się, pierwsza w Polsce, pięciotomowa
encyklopedia, która podejmuje zagadnienia starzenia się, starości i niepełnosprawności, przygotowana przez szerokie grono
specjalistów, a której redaktorem naukowym jest prof. Adam A.
Zych. Refleksyjne przesłanie do tej encyklopedii – pod znamiennym tytułem: Dobra starość to aktywne życie – zechciał napisać
prof. dr hab. Jerzy Adam Vetulani (1936–2017), wprowadzenie
o niepełnosprawności i starości napisał twórca Fundacji Integracja Piotr Pawłowski (1966–2018), zaś przedmową to dzieło
opatrzył prof. dr hab. Piotr Błędowski – wiceprzewodniczący Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego.
Na zaproszenie do tworzenia tej wyjątkowej pracy zbiorowej
odpowiedzieli wybitni przedstawiciele współczesnej gerontologii i dyscyplin zajmujących się niepełnosprawnością. Ogłoszenie
drukiem tej encyklopedii urzeczywistniło się dzięki finansowemu wsparciu, jakiego udzieliły Państwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych w Warszawie oraz Oddział PFRON
w Katowicach.
O nowoczesności, a może raczej postnowoczesności, tej encyklopedii, świadczyć może wprowadzenie współczesnych haseł
– na miarę XXI stulecia, których trudno szukać w dotychczasowych polskich leksykonach i słownikach z tych zakresów. Znajdujemy tu takie hasła rzeczowe, jak: ageizm i dyskryminacja,
aktywne starzenie się, alkoholizm a starzenie się, andragogika
specjalna, anoreksja osób starszych, audiodeskrypcja, bezdomność ludzi starszych, cisza w życiu osoby starszej, „cyfrowi imigranci”, człowiek stary w sytuacji przemocy, deinstytucjonalizacja, deprywacja materialna i ubóstwo osób starszych, dorosłość
i starość osób z niepełnosprawnością intelektualną, dylematy
etyczne pracownika socjalnego w pracy z osobami starszymi,
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Adam A. Zych (red.), Encyklopedia starości, starzenia się i niepełnosprawności,
t. 1–5, Stowarzyszenie Thesaurus Silesiae – Skarb Śląski, Katowice 2017.
Źródło: materiały prasowe Wydawcy: Stowarzyszenie Thesaurus Silesiae – Skarb
Śląski w Katowicach

Prof. dr hab. Adam A. Zych
Z wykształcenia psycholog i pedagog,
a z zamiłowania poeta i tłumacz. Od kilkunastu lat jest profesorem Dolnośląskiej
Szkoły Wyższej we Wrocławiu, zajmuje się
m.in. gerontologią społeczną, pedagogiką
starzenia się i starości oraz psychologią
religii. Został odznaczony m.in. Krzyżem
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Medalem Błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki oraz wyróżniony przez Minister
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej za nowatorskie działania
w zakresie upowszechniania wiedzy na temat starzenia się
społeczeństwa polskiego (2015). Otrzymał też honorowy tytuł
„Przyjaciel Seniora” (2016). W maju 2019 r. został wybrany do
Wrocławskiej Rady Seniorów. Za wieloletnią działalność leksykograficzną w zakresie gerontologii, a zwłaszcza za redakcję
naukową Encyklopedii starości, starzenia się i niepełnosprawności otrzymał wyróżnienie Międzynarodowych Targów Seniora
w Kielcach (2019).
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Parada Seniorów
VI Ogólnopolska Parada „Dojrzałych Wspaniałych” organizowana przez Fundację Zaczyn zgromadziła w 2019 roku ponad 14
000 uczestników, którzy przemaszerowali w kolorowym korowodzie przez centrum Warszawy oraz wzięli udział w Pikniku Pokoleń
na terenie Kampusu Głównego Uniwersytetu Warszawskiego.

W Paradzie 2019 wzięli udział seniorzy z ponad 400 miejscowości ze wszystkich województwa, a bogatą ofertę atrakcji dla nich
stworzono z udziałem ponad 40 partnerów publicznych i komercyjnych. Wśród nich znaleźli się m. in: Grupa Adamed, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Sephora, Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, Promedica24, Urząd m. st. Warszawy,
Synexus.

nr 1/2020

57
5
7

wraca w 2021 r.

Parada odnotowała również ponad 8 milionów kontaktów poprzez media masowe, które przybliżyły zarówno samo wydarzenie,
jak i liczne tematy związane ze społecznym funkcjonowaniem osób starszych. Oznacza to, że Parada/Piknik oraz towarzysząca jej
kampania informacyjna były największą kampanią społeczną poświęconą osobom starszym w 2019 roku.
Wśród gości koncertów, paneli dyskusyjnych czy warsztatów organizowanych w ramach Parady i Piniku znaleźli się Krzysztof
Krawczyk, Beata Tadla, Helena Norowicz, Tomasz Jacyków, Robert Janowski i ambasadorka wydarzenia DJ Wika.
W 2020 roku Parada nie odbyła się ze względu na COVID-19. Wydarzenie powróci jednak w 2021 roku. Zapraszamy na VII
edycję Największego Senioralnego Wydarzenia w Polsce.
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Powstał Senior.Hub
– Instytut Polityki Senioralnej
Senior Hub – Instytut Polityki Senioralnej to pierwsza w Polsce jednostka badawcza
i doradcza zajmująca się tematami z obszaru polityki senioralnej prowadzonej na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym. Inicjatorem i organizatorem Instytutu jest
Fundacja Zaczyn (www.zaczyn.org), prowadząca innowacyjne działania dedykowane
obecnym i przyszłym seniorom, społeczności liczącej dziś niemal 10 milionów osób,
która w 2050 roku liczyć będzie aż 40% mieszkańców Polski.
Instytut Polityki Senioralnym jest innowacyjnym think-tankiem, z którym współpracuje kilkudziesięciu badaczy
z różnych dziedzin. Jednostka jest jedyną w Polsce instytucją badawczą nie związaną z publiczną jednostką naukową, zdolną do współtworzenia partnerstwa badawczych w większości obszarów. Senior Hub powstał formalnie
w październiku 2020 r. i szybko podjął współpracę z przedsiębiorstwami, sektorem innowacyjnym, jednostkami
samorządu terytorialnego oraz organizacjami pozarządowymi.
Wśród ekspertów Instytutu znaleźli się m. in. uznani badacze: prof. Paweł Kubicki, dr Andrzej Klimczuk, dr inż.
Agnieszka Cieśla, dr. inż. Jan Paweł Cieśla, dr Sylwia Badowska czy Kamil Matuszczyk. Dyrektorem Instytutu został
Przemysław Wiśniewski, dyrektorem ds. badań społecznych dr Rafał Bakalarczyk, a dyrektorem ds. projektów badawczych i partnerskich Małgorzata Maryl-Wójcik.
Instytut uruchomił do tej pory 6 własnych projektów badawczych z takich zakresów jak budownictwo prosenioralne, lokalne polityki senioralne czy ocena zdolności nabywczych i preferencji starszych klientów korzystających
z produktów bankowych.
SeniorHub przejął również prowadzenie jedynego w Europie Centralnym pisma eksperckiego o charakterze
popularno-naukowym poświęconego tematyce starzenia się społeczeństwa w wymiarze systemowym „Polityka
Senioralna”.
Głównym źródłem finansowania Instytutu w latach 2021 i 2021 jest grant celowy udzielony przez Narodowy
Instytut Wolności (www.niw.gov.pl).
Więcej o instytucie na: www.SeniorHub.pl
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Swoja uwagę Instytut poświęca takim zagadnieniom jak:
• jakość życia seniorów w aspekcie psycho-fizycznym, społecznym, ekonomicznym;
• zmiany demograficzne i ich reperkusje dla systemów: ubezpieczeń społecznych, służby zdrowia, rynku pracy;
• funkcjonowanie osób starszych w wymiarze społecznym i obywatelskim oraz metody aktywizowania społecznego
i obywatelskiego osób dojrzałych wiekiem;
• dobre praktyki w zakresie wsparcia społecznego osób starszych na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym;
• projektowanie innowacji technologicznych i społecznych korzystnych dla starzejącego się społeczeństwa i indywidualnych użytkowników;
• rozwiązania urbanistyczne i architektoniczne, zwiększające dostępność przestrzeni wspólnych dla osób z dysfunkcjami właściwymi dla wieku dojrzałego;
• preferencje konsumenckie i siła nabywcza osób starszych;
• mechanizmy uczenia się osób dojrzałych i starszych.
• jakość życia seniorów w aspekcie psycho-fizycznym, społecznym, ekonomicznym;
Wspólnie z podmiotami partnerskimi Instytut:
• projektuje i testuj innowacje społeczne i technologiczne;
• doradza JST w zakresie wdrażania rozwiązań korzystnych dla najstarszych mieszkańców;
• upowszechnia wyniki badań i lobbingu za wdrożeniami nowych narzędzi poprawiających społeczne funkcjonowanie
osób starszych i podnoszących jakość życia seniorów.
SeniorHubrealizuje projekty różnych rodzajów:
• projekty badawcze własne, podejmowanie z inicjatywy Instytutu i z wykorzystaniem naszego zespołu ekspertów
• projekty badawcze partnerskie, prowadzone przy zaangażowaniu merytorycznym / finansowym innych podmiotów
• projekty badawcze zlecone, prowadzone odpłatnie na zlecenie innych instytucji takich jak przedsiębiorstwa, jednostki
samorządu terytorialnego, podmioty administracji centralnej.
Instytut wykonuje dla innych podmiotów działania z zakresu:
• opiniowana / testowania produktów i usług pod względem ich przydatności dla seniorów
• projektowania / testowania innowacji technologicznych i społecznych dedykowanych seniorom
• badań rynku w tym w zakresie szacowania sił nabywczych osób starszych
• opracowywania diagnoz społecznych oraz formułowania dokumentów strategicznych
• realizacjidiagnozdemograficznych
• ewaluacji działań JST w zakresie efektywności prowadzonej polityk na rzecz seniorów
• analizy sposobu i zakresu korzystania przez osoby 60+ z mediów, technologii i kultury
• szkolenia kadr przedsiębiorstw, NGO i administracji w zakresie funkcjonowania osób starszych
Instytut dysponuje zasobami i doświadczeniem:
• ośmioletnim doświadczeniem osób związanych z Instytutem, jego organizatorem „Fundacją Zaczyn”, pismem eksperckim „Polityka Senioralna” oraz podmiotami współpracującymi
• ponad 50 ekspertami z kilkunastu dziedzin, reprezentującymi instytucje nauki, samorządy, przedsiębiorstwa, środowiska innowacyjne
• portfolio kilkudziesięciu projektów badawczych realizowanych z kilkudziesięcioma partnerami komercyjnymi, samorządowymi, pozarządowymi
• potencjałem upowszechniania wyników badań i prowadzenia kampanii lobbingowych poprzez współpracujących ekspertów i instytucje, kontakty z dziennikarzami branżowymi, wykorzystanie kanałów użytkowanych na potrzeby autorskich kampanii społecznych Fundacji Zaczyn, które pozwalają na dotarcie do ok. 2,5 miliona odbiorców w tym z grona
liderów opinii / high professionals (pismo/serwis „Polityka Senioralna”, pismo drukowane „Dojrzali Wspaniali”, social
media, Telewizja Pokolenia, Ogólnopolska Parada Seniorów i Piknik Pokoleń, itp.).
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Cyfrowe radio tworzone przez
seniorów (i nie tylko)
Tekst: Magdalena Franczak

Nowe technologie przenikają do naszego życia szybciej niż nam się wydaje. Nie wychodząc z domu, można m.in. zarejestrować się do lekarza, zrobić zakupy, opłacić
rachunki, kupić bilet na pociąg oraz załatwić wiele innych spraw. Technologia „nie
gryzie”, nie należy bać się jej, a oswajać się z nią – zwłaszcza osoby starsze, które są
narażone na wykluczenie cyfrowe. Jednym z projektów edukujących seniorów w korzystaniu z technologii jest internetowe Radio SoVo.
Projekt radiowy SoVo rozpoczął się na początku 2020 r. i potrwa 2,5 roku. Składa się kilku modułów: realizowane są m. in. warsztaty i szkolenia cyfrowe obejmujące ponad 5000 odbiorców,
a w kilkudziesięciu miejscowościach stworzono grupy radiowe realizujące audycje dla internetowego Radia SoVo. Celem projektu jest podnoszenie kompetencji cyfrowych osób dorosłych, w tym
zwłaszcza starszych. Za jego realizację odpowiadają trzy podmioty: Fundacja Pro Cultura (lider
projektu), Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI)
oraz Fundacja Zaczyn.

Tu Radio SoVo
Aby posłuchać radia, należy wpisać w wyszukiwarkę adres www.radiosovo.pl. Jest to portal internetowy, którego jedną z najważniejszych części jest Radio SoVo. Zaczęło ono nadawać w grudniu
2020 r. Na początku audycje będą nadawane w formie podcastów, a docelowo w wybrane dni
tygodnia radia będzie można posłuchać także na żywo. Co ważne, wszystkie materiały będą publikowane na portalu i będzie można je odsłuchać ponownie.
Radio SoVo tworzą dziennikarze-amatorzy z całej Polski, którym nie brakuje zapału oraz pomysłów. – Jest profesjonalnie – podkreśla Magdalena Janczewska, redaktor naczelna radia, kiedyś
wieloletnia dziennikarka prasowa, a obecnie prezes zarządu Fundacji Pro Cultura. Dodaje: – Mamy
kolegia redakcyjne, podczas których ustalamy tematy i omawiamy pomysły. A tych nie brakuje,
słuchacze mogą spodziewać się relacji, informacji, wywiadów z ciekawymi gośćmi, a nawet listy
przebojów. Uczestnicy mają do dyspozycji nowoczesne narzędzia pracy radiowca – w ramach
projektu zakupiono m.in. mikrofony, kamery, sprzęt do miksowania dźwięku i montażu, a także
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laptopy i tablety. – To może trochę przypominać zabawę w radio, ale dla naszych dziennikarzy-amatorów to angażująca forma oswajania się z jednej strony z technologią, ponieważ nauczą
się np. korzystania z kamery i montowania materiałów wideo, ale to też wchodzenie w interakcje
z innymi ludźmi. Muszą umieć współpracować w zespole, czują się za coś odpowiedzialni, mają
zadania do wykonania, a do tego przełamują wewnętrzne ograniczenia, by np. podejść do obcej
osoby na ulicy z mikrofonem i zadać jej pytanie – zaznacza M. Janczewska. Nie bez znaczenia jest
także to, że do każdego materiału dziennikarze muszą się rzetelnie przygotować i zrobić research.
W całej Polsce powstało już 15 grup radiowych, czyli oddziałów Radia SoVo, a na początku
przyszłego roku wystartuje kolejnych piętnaście (pierwsza to podopieczni PSONI, a druga seniorzy
z Uniwersytetów Trzeciego Wieku). Rozsiana po całej Polsce redakcja Radia SoVo liczyć będzie
łącznie 140 dziennikarzy-amatorów, a prace każdego oddziału koordynuje specjalnie przeszkolony
w tym celu lider. Rekrutacja do projektu odbywała się wiosną 2020 r., w czasie pierwszego lockdownu wywołanego pandemią koronawirusa. Mimo to udało się zebrać chętnych do stworzenia
oddziałów.
Radio będzie budowało także swoją społeczność, dlatego aktywnie rozwijany jest profil na FB,
gdzie z jednej strony dziennikarze-amatorzy liczą na komentarze i opinie na temat ich pracy,
a z drugiej słuchacze radia uczą się komentowania czy lajkowania na Facebooku.

Portal – serce projektu
Portal www.radiosovo.pl to serce całego projektu. Oprócz tego, że będzie można tam posłuchać
radia, pełni jeszcze jedną, ogromnie ważną dla powodzenia całego projektu, funkcję – przewodnika i nauczyciela. Można powiedzieć, że portal „prowadzi za rękę” swoich użytkowników i zaznajamia ich z internetem, pokazuje jego szerokie zastosowanie w różnych dziedzinach życia. Jak to
wygląda w praktyce?
Wystarczy zajrzeć do zakładki Biblioteka, która obecnie obejmuje 9 działów – dotyczących różnych dziedzin życia, – są to np. Bezpieczeństwo i prywatność, Kultura i sztuka, Podróżowanie. Działy tematyczne to prawdziwe kopalnie wartościowych porad, napisanych przyjaznym i przystępnym
językiem, np. jak bezpiecznie korzystać z poczty elektronicznej, jakie zdjęcia zamieszczać w internecie, kiedy udostępniać swoje dane, jak rozmawiać za darmo – czyli korzystanie z Messengera,
co to znaczy fake news, co to jest BIP, jak załatwić sprawę w urzędzie, jak kupić bilet. Osoby chcące
poznać sztukę przez duże „S” również znajdą coś, co ich usatysfakcjonuje. W bibliotece na użytkowników czekają linki do galerii, muzeów, opery czy innych instytucji kultury w kraju i na świecie.
W trakcie prac nad portalem, jego twórcy przywiązywali dużą wagę do tzw. usability, czyli użyteczności, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb potencjalnych użytkowników portalu, czyli osób
z różnymi niepełnosprawnościami, starszych czy słabowidzących.

Szkolenia i warsztaty
Trzeci moduł projektu to szkolenia i warsztaty. Organizatorzy przewidzieli, że przeszkolą 5025
osób, którym poświęcą ok. 4900 godzin (dane uwzględniają również osoby z grup radiowych).
Będą to dwa rodzaje zajęć.
Pierwsze to cykl dwudziestu spotkań po 2 godziny, a drugie to jednorazowe szkolenia czterogodzinne. Ich uczestnicy będą mogli zdobyć praktyczne umiejętności oraz poszerzyć swoją wiedzę
w zakresie utrzymywania relacji z bliskimi oraz kontaktów towarzyskich, dbałości o prywatność,
wyszukiwania informacji, aktywnego spędzania czasu wolnego i rozwijania swojego hobby.
Projekt internetowego Radia SoVo jest realizowany ze środków Programu Operacyjnego Polska
Cyfrowa.
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Kadr ze spotu telewizyjnego zrealizowanego w ramach kampanii.

Kampania „Zrozumieć Starość”
Tekst: Magdalena Franczak
Starość ma w Polsce zbyt często twarz schorowanej, zmęczonej życiem i samotnej osoby. Uwrażliwianie społeczeństwa na problemy seniorów powinno mieć wysoki priorytet w polityce państwa i samorządów. Tak się jednak wciąż nie dzieje. Ale dobrze,
że są próby uświadamiania, czym jest starość, która ostatecznie dotyczy przecież
nas wszystkich. Empatii do starszych ludzi uczyła kampania społeczna „Zrozumieć
Starość” realizowana przez Fundację Zaczyn w partnerstwie z Pramedica24, która po
dwóch latach realizacji właśnie dobiegła końca.
Starość przychodzi i od pierwszego dnia wszystko człowiekowi odbiera. Najpierw słuch, wzrok, bystrość umysłu. Potem
siły i całą sprawność, a w końcu ludzi, których jest wokół coraz
mniej i mniej. Twoje zrozumienie wiele znaczy.To słowa bohaterki spotu kampanii społecznej „Zrozumieć Starość”, aleopisują
życie wielu seniorów.
Szacuje się, że aż ponad milion starszych ludzi w Polsce nie
otrzymuje żadnego wsparcia ze strony bliskich; są osamotnieni,
wykluczenii schorowani.Zapomniani przez społeczeństwo. Ich
sytuacji na pewno nie poprawia rzeczywistość, w której żyjemy.
W dzisiejszej kulturze masowej panuje prawie wyłącznie kult
młodości i promuje się „młodych bogów”. Na starszych ludzi, ze
wszystkimi ich ułomnościami, po prostu nie ma miejsca w mediach. Podobnie zresztą jak w przypadku edukacji szkolnej i dyskusji publicznej, które bardzo oszczędnie traktują temat osób
starszych. Mogą oni liczyć na uwagę większości społeczeństwa
głównie w Dniu Babci i Dnia Dziadka. – Nie ma innej grupy społecznej tak bardzo potrzebującej, która jest pozostawiona samej
sobie. O potrzebach tych osób nie było do tej pory kampanii
społecznej, krajowego programu, lokalnych działań samorządów
i organizacji. Prawie nie było programów wolontariatu, zbiórek
publicznych. Schorowaną, samotną i niezrozumianą starość trudno jest opakować w kolorowy papier, nałożyć na nią jaskrawy

filtr i zaprezentować w atrakcyjny sposób – wyjaśnia Przemysław
Wiśniewski, prezes Fundacji Zaczynoraz twórca kampanii „Zrozumieć Starość”. – Nasza kampania miała prosty przekaz – zainteresuj się starszą osobą z rodziny, grona znajomych, sąsiedztwa.
Twoje zainteresowanie ma znaczenie dla tych osób – sam chciałbyś być w tym wieku w relacjach z innymi ludźmi.

Realizacja kampanii
Najważniejsze działania kampanii,którarozpoczęła siępod
koniec lutego 2018 r., obejmowałyemisję spotu telewizyjnego,
stworzenie kompleksowego i bezpłatnego poradnikadot. opieki
nad seniorami, uruchomienie serwisu edukacyjnego dedykowanego kampanii www.zrozumiecstarosc.pl.Organizatorzy stawiali także na liczne spotkania. Podczas „Zajęć praktycznych ze starości”uczestnicy mogli testowaćtzw. kombinezon geriatryczny.
Czterdziestopięciosekundowy spot promujący kampanię
„Zrozumieć Starość” zostałwyemitowany kilkaset razy w marcu
i kwietniu 2019 r. a następnie w styczniu i w lutym 2020 r.
w wybranych kanałachTVP (dzięki uprzejmości stacji) i obejrzało
go kilka milionów widzów.Spot emitowany był także kilkadziesiąt tysięcy razy w pojazdach komunikacji publicznej w Warsza-
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wie, Gdańsku i innych miastach. Mogli go zobaczyć również widzowie wybranych kin w Polsce. Równolegle trwała intensywna
promocja kampanii w internecie, m.in. wsocial mediach. Informacje publikowane na profilach Facebooka odnotowały prawie
300 000 kontaktów. Serwis www.zrozumiecstarosc.pl zanotował
przynajmniej 100 tysięcy unikalnych użytkowników.
Dużym zainteresowaniem cieszył także poradnik – wersja
drukowana w nakładzie kilku tysięcy egzemplarzy rozeszła się
na krótko po rozpoczęciu kampanii. Na portalu zamieszczono
także wersję elektroniczną poradnika – zanotowano aż 50 tysięcy pobrań.
Bardzo ważną częścią kampanii były spotkaniauwrażliwiające
uczestników na problemy seniorów. W jaki sposób?Organizatorzy, oprócz rozmów i prezentacji, wykorzystywali tzw. kombinezon geriatryczny, który pozwalał„przenieść się do przyszłości”,
czylipoczuć się fizycznie jak senior.
Uczestnik spotkania zakładał kombinezon, który na wysokości
klatki piersiowej, pleców oraz na nogach i rękach miał zamontowane specjalne obciążniki o łącznej wadze 12 kg. Dodatkowo
otrzymywałspecjalne słuchawki wygłuszające oraz specjalne
okulary, które rozmazywały obraz. Wtedy taki ochotnik–już jako
senior – był proszony o wykonanie bardzo prostych czynności,
jak np. wejście po schodach, wstanie z krzesła, rozmowa z drugą osobą, próba odczytania paragonu. Wtedy okazywało się, że
każda z tych dość banalnych czynności – za sprawą kombinezonu – stawała się problematyczna. – Szczególnie zaskoczył nas
wrażliwy odbiór młodzieży, która dzięki kombinezonowi mogła
odczuć na własnej skórze wyzwania starzenia się. Wcześniej,
mimo nawet dużej empatii, były to dla nich sprawy niewyobrażalne. – zaznacza Przemysław Wiśniewski.
Inicjatorzyzorganizowali 60 warsztatów dla szerokiej grupy
uczestników i 20 spotkań dla opiekunów seniorów czy personelu
placówek medycznych. Byli także gośćmi konferencji naukowych,
warsztatów organizowanych przez różne stowarzyszenia i instytucje, a także firmy realizujące programy CSR. We wszystkich
spotkaniach uczestniczyło ok. 2500 osób.Byli to uczniowie szkół
podstawowych i średnich, harcerze, studenci uczelni o profilu
pedagogicznym, pracownicy szpitali i domów opieki społecznej,
urzędów miasta i placówek miejskich, ale także pracownicy korporacji takich jak Orange i IBM.
Aby dodatkowo nagłośnić kampanię i zwiększyć grupę jej
odbiorców, organizatorzy postawili na intensywną współpra-

Wydarzenie specjalne w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie

cę z mediami. Temat problemów osób starszych pojawił się
m.in. w popularnych i cieszących się wysoką oglądalnościąprogramach „śniadaniowych” – „Dzień Dobry” TVN i„Pytanie na
Śniadanie” TVP2. Organizatorzy kilkukrotnie gościli także w regionalnych oddziałach TVP oraz wypowiadali się na antenie
ogólnopolskich stacji radiowych – jak Jedynka, Trójka czy TOK
FM. Łącznie 35 razy gościli w mediach o zasięgu ogólnopolskim.
Informacje o programie zostałyrównież opublikowanena łamach prasy ogólnopolskiej, regionalnej, a także w licznych serwisach internetowych. W ramach promocji kampanii odbył się
także event w Centrum Nauki Kopernik z udziałem kilkunastu
młodych influencerów, których profile w social mediach śledzi
kilkaset tysięcy osób.
Strategiczne podejście do promocji kampanii zostało dostrzeżone przez branżę Public Relations. W grudniu 2018 r. podczas
gali wręczenia Złotych Spinaczy – prestiżowej nagrody w branży
PR –Fundacja Zaczyn otrzymała nagrodę Brązowego Spinacza
w kategorii Społeczna Odpowiedzialność.

Co dalej?
Mimo że kampania „Zrozumieć Starość” dobiegła końca, ze
względu na wciąż spore zainteresowanie, w 2021 r.nadalbędzie
dostępna strona internetowa www.zrozumiecstarosc.pl. Wśród
wielu wartościowych materiałówdo pobrania będzie poradnik
dot. opieki nad seniorami. Fundacja Zaczyn wraz z partnerami
projektu planujerównież odwiedzać szkoły, urzędy publiczne czy
redakcje prasowe z tzw. kombinezonem geriatrycznym. Fundacja, zachęcona rezultatami, zapowiada kolejne, innowacyjne
kampanie dotyczące problemów starzenia.

Warsztaty z kombinezonem w jednej ze szkół.

www.ZrozumiecStarosc.pl
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NOTATKI
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Fundacja Age Hub to innowacyjna organizacja opracowująca, testująca
i upowszechniająca skuteczne metody edukacji cyfrowej osób starszych.
Z naszych metod każdego roku korzystają setki edukatorów oraz kilkanaście
tysięcy seniorów biorących udział w zajęciach stacjonarnych i on-line.
Współpracujemy z metodologami, innowatorami, start-upami
oraz firmami technologicznymi.

Zapraszamy do współpracy - www.AgeHub.pl

COŚ TAM

JESTEŚMY CZOŁOWĄ ORGANIZACJĄ
WYPRACOWUJĄCA I TESTUJĄCĄ NOWE ROZWIĄZANIA
NA RZECZ STARZEJĄCEGO SIĘ SPOŁECZEŃSTWA.
• prowadzimy Instytut Polityki Społecznej,
• wydajemy pismo eksperckie Polityka Senioralna,
• rozwijamy Telewizję Pokolenia dedykowaną osobom 55+,
• organizujemy największe senioralne wydarzenie
w Europie „Parada Seniorów” i „Piknik Pokoleń”,
• wdrażamy i upowszechniamy innowacyjne programy
edukacji cyfrowej osób starszych,
• doradzamy przedsiębiorstwom, administracji,
innowatorom, organizacjom pozarządowym.
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