


Ile lat ma senior? Kiedy zaczyna się 
starość? 



Z badań Eurobarometru (2011) wynika, że dla większości 
Europejczyków starość zaczyna się w wieku ok. 64 lat,          
zaś ludzie przestają być młodzi ok. 42. roku życia. 



SENIOR

osoba aktywna/osoba zależna

„trzeci akt”



1. Wyemancypowani (aktywni-samodzielni)
2. Domocentryczni (nieaktywni-samodzielni)
3. Podopieczni (aktywizowani-niesamodzielni)
4. Więźniowie czwartego piętra (nieaktywni-niesamodzielni)

Współczesne wzorce starzenia się (dr E. Bonk)

E. Bonk, Współczesne wzorce starzenia się, https://epale.ec.europa.eu/pl/blog/wspolaczesne-wzorce-
starzenia-sie, dostęp: 1.07.2020

https://epale.ec.europa.eu/pl/blog/wspolaczesne-wzorce-starzenia-sie


Koronawirus w Polsce. Kalendarium 

W marcu polski rząd rozpoczął wprowadzanie regulacji mających na celu ograniczenie 
rozprzestrzenianie się wirusa SARS-CoV-2.

4 marca - potwierdzono koronawirusa u pierwszego Polaka ("Pacjent zero”)

12 marca – Minister Zdrowia wprowadził w Polsce stan zagrożenia 
epidemicznego

16 marca – zamknięcie granic, a także wszystkich placówek 
oświatowych w Polsce
24 marca – wprowadzanie daleko idących restrykcji w poruszaniu się
31 marca – kolejne ograniczenia 
16 kwietnia - obowiązek zasłaniania twarzy w przestrzeniach 
publicznych
20 kwietnia – pierwsze zniesienie obostrzeń (I z IV etapów 
„odmrażania gospodarki” )



Wyzwania:
- poczucie osamotnienia,
- wykluczenie cyfrowe,
- niesamodzielność 



Samotność polskiego seniora 
(2018/Stowarzyszenie mali bracia Ubogich)

https://arc.com.pl/Samotnosc-polskiego-seniora-blog-pol-1535059661.html
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Aż 73% użytkowników Internetu w Polsce codziennie korzysta 
z Facebooka. Mimo że seniorzy (po 65 roku życia) stanowią 
najmniejszą – 4% grupę użytkowników tego medium, to 
możliwość zwiększenia kontaktu z rodziną (w szczególności z 
wnukami), która nierzadko przebywa za granicą, jest wysoko 
ceniona przez seniorów.

Dane pochodzą z raportu „Digital in 2017 Global Overview” przygotowanego przez We Are Social i Hootsuite, www.wearesocial.com(link is external) (dostęp: 30.06.2020) oraz z 
https://spidersweb.pl/plus/2020/06/wykluczenie-cyfrowe-internet-seniorzy-uczniowie?fbclid=IwAR2c4c3wG_tUcq_wk_IF-YMstsYA1-lFtPesz9xElL2bOLePcF7h7JUMpi0

http://www.wearesocial.com/


Badania Eurostatu pokazują, że w Polsce w ubiegłym roku aż 
53 proc. osób między 65. a 74. rokiem życia nigdy nie miało 

styczności z Internetem.

Choć Internet najczęściej służy seniorom do zdobywania wiedzy, to szukając jej, 
podążają  najczęściej jedynie wytyczonymi ścieżkami.

Dane pochodzą z raportu „Digital in 2017 Global Overview” przygotowanego przez We Are Social i Hootsuite, www.wearesocial.com(link is external) (dostęp: 30.06.2020) oraz z 
https://spidersweb.pl/plus/2020/06/wykluczenie-cyfrowe-internet-seniorzy-uczniowie?fbclid=IwAR2c4c3wG_tUcq_wk_IF-YMstsYA1-lFtPesz9xElL2bOLePcF7h7JUMpi0

http://www.wearesocial.com/


Co wiemy o sytuacji 
seniorów w czasie 
trwania pandemii?



xxxxx





https://psychologiawkwarantannie.ukw.edu.pl/

Co wiemy o stanie psychicznym i emocjonalnym seniorów           
w czasie trwania pandemii?

 „Zadbaj o siebie byś 
mógł/mogła zadbać o innych”

https://psychologiawkwarantannie.ukw.edu.pl/


https://www.actionforhappiness.org/





http://senioralna.um.warszawa.pl/aktualnosci/na-g-wnej/api-dzie-zaplanuj-sw-j-czas-z-
planerem?fbclid=IwAR2s4Uk40PNLuNTrF3tzNtGmG0fmYKgR1hGWfOUiOzEfGP5IwWKX
1CRJlUQ

„Łapię dzień”

http://senioralna.um.warszawa.pl/aktualnosci/na-g-wnej/api-dzie-zaplanuj-sw-j-czas-z-planerem?fbclid=IwAR2s4Uk40PNLuNTrF3tzNtGmG0fmYKgR1hGWfOUiOzEfGP5IwWKX1CRJlUQ




Działania i inicjatywy wspierające seniorów



Działania mające chronić osoby starsze jako 

najbardziej narażone na zakażenia oraz jego 

konsekwencje

• „ #pomocsasiedzka”
• #GOTOWIDOPOMOCY,
• „Posiłek dla Seniora”
• #dobrepomysłynatrudneczasy
• #seniorwdomu

 Zdygitalizowane 
materiały – przepływ 
wiedzy i dobrych 
praktyk

https://www.facebook.com/hashtag/gotowidopomocy?__eep__=6&source=note&epa=HASHTAG




https://pl-pl.facebook.com/nakrupie/photos/a.2091681210869713/2927705447267281/?type=3&theater 
https://www.facebook.com/203490556365772/photos/pcb.2881498758564925/2881477811900353/?type=3&theater



żródo: 
https://www.facebook.c
om/hashtag/dobrepomy
s%C5%82ynatrudneczasy
/?__epa__=SEARCH_BO
X&__tsid__=0.73154752
21428895&__eps__=XPa
gesProfilePhotoPostPer
malinkController&__eep
__=4

”Dobre pomysły na trudne czasy”

https://www.facebook.com/hashtag/dobrepomys%C5%82ynatrudneczasy/?__epa__=SEARCH_BOX&__tsid__=0.7315475221428895&__eps__=XPagesProfilePhotoPostPermalinkController&__eep__=4




„Maseczki Seniorro” - akcja szycia maseczek 
ochronnych przez seniorów dla seniorów 

Działanie międzysektorowe:

Miasto Poznań we współpracy z instytucjami                    
i organizacjami pozarządowymi



„Miasto Marki (www.marki.pl) bardzo solidnie podeszło do 
potrzeb seniorów podczas pandemii. Organizowano grupy 
pomocowe do których zgłaszały się osoby które potrzebowały 
pomocy, a z drugiej strony osoby mogące pomóc. 
Miasto zakupiło maseczki dla wszystkich seniorów w Markach 
(5300 osób) a wolontariusze dostarczyli je do skrzynek 
pocztowych. 

Wśród wolontariuszy byli pracownicy UM oraz radni Miasta. 
Fundacje mareckie pomagały szyć maseczki i rozdawały 
potrzebującym. Ośrodek Pomocy Społecznej organizował obiady 
dla potrzebujących. Młodzi ludzie sami kontaktowali się z 
seniorami mieszkającymi w sąsiedztwie i proponowali pomoc”.



Działania prosenioralne = 
doskonalenie/kształcenie kadry



https://e.org.pl/archipelag-pokolen-kurs-internetowy-dotyczacy-wspolpracy-miedzypokoleniowej-edycja-2020/

Działania prosenioralne = 
doskonalenie/kształcenie kadry

https://e.org.pl/archipelag-pokolen-kurs-internetowy-dotyczacy-wspolpracy-miedzypokoleniowej-edycja-2020/


https://www.actionforhappiness.org/

Od czego zacząć?

• Wspierać, aktywizować (mądrze – w oparciu o to, co wiemy);
• Bezpieczeństwo – słowo klucz (wytyczne MZ i Głównego 

Inspektora Sanitarnego) Czy da się przeprowadzić zajęcia na 
świeżym powietrzu?

• Szukać nowych rozwiązań – korzystać z przetartych szlaków/ 
z wiedzy i doświadczeń innych (działań, narzędzi, inicjatyw);

• Wprowadzić zmiany w organizacji i sposobach działania 
placówek i instytucji - ustalić standard funkcjonowania 
określonych instytucji czy realizowania usług także w realiach 
zagrożenia epidemiologicznego;

• … zacząć od nowa… dla realnych efektów a nie „pustych” 
wskaźników; (impuls dla tworzenia, dalszego rozwijania i 
popularyzacji rozwiązań w zakresie teleopieki i 
wykorzystywania nowych technologii).





Dobre praktyki sprzed 
okresu pandemii

INNOWACJE SPOŁECZNE



źródło:www.mimowieku.pl

http://www.mimowieku.pl/
http://www.mimowieku.pl/


źródło:www.mimowieku.pl

http://www.mimowieku.pl/
http://www.mimowieku.pl/


https://www.pfron.org.pl/dla-mediow/w-obiektywie-pfron/mieszkanie-u-siebie-mimo-wieku/

audiodeskrypcja
tłumaczenie na język migowy

https://www.pfron.org.pl/dla-mediow/w-obiektywie-pfron/mieszkanie-u-siebie-mimo-wieku/


INNOWACJE SPOŁECZNE/ 
STOWARZYSZENIE CREO

• MÓJ WŁASNY KĄT

• ZWIERZAKI PRAWDZIWYMI 
PRZYJACIÓŁMI SENIORÓW



Źródło: archiwum Stowarzyszenia CREO
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Zwierzaki – prawdziwymi przyjaciółmi 
seniorów

• „Czegoś takiego tutaj brakowało. Wie Pan, to jest miejsce bardzo spokojne, można powiedzieć, że trochę sztywne 
(śmiech). Zwierzaki wprowadziły powiew nowości i świeżości.” (wypowiedź seniora biorącego udział w projekcie);

• „Dobrze, że są te zwierzaki. Przyprowadzam tu dzieci i wnuki, jak mnie odwiedzają. Im też się to podoba i ciekawi.” 
(wypowiedź seniora biorącego udział w projekcie);

• „Kocham zwierzęta. Lubię sobie tu przyjść, posiedzieć, posłuchać i popatrzeć. Jest wesoło. Jest nowe życie.” (wypowiedź 
seniorki biorącej udział w projekcie);

• „Fajnie jest uczestniczyć w czymś takim. Dobrze, że taki projekt powstał, bo mocno ożywił to miejsce. DPS na pierwszy rzut 
oka to miejsce dość smutne.” (wypowiedź wolontariusza);

• „To ciekawy projekt. Widać, że niektórzy seniorzy mocno się zżyli ze zwierzętami i codziennie tam zaglądają. Część z nich 
miało zwierzęta w przeszłości, to widać.” (wypowiedź pracownika DPS);

• „Obecność zwierząt potrafi wydobyć z seniorów ciekawe cechy i zachowania.” (wypowiedź pracownika DPS).

Źródło: opracowanie własne



Zwierzaki – prawdziwymi przyjaciółmi seniorów

Źródło: opracowanie własne



Źródło: archiwum Stowarzyszenia CREO





Dziękuję za uwagę


