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Konferencja Szkoleniowa w Krakowie
7 padziernika 2002 r.

W dniu 7 padziernika 2002 roku
z okazji Miêdzynarodowego Dnia Seniora, odby³a siê Konferencja Szkoleniowa pod has³em Seniorzy XXI wieku zorganizowana przez Ma³opolskie
Centrum Zdrowia Publicznego oraz
Miejski Orodek Pomocy Spo³ecznej
w Krakowie.
W konferencji udzia³ wziêli zaproszeni gocie Ryszard Jaworski  Dyrektor Wydzia³u Polityki Spo³ecznej Ma³opolskiego Urzêdu Wojewódzkiego, Wies³aw Maczek  Dyrektor Wydzia³u
Spraw Spo³ecznych Urzêdu Miasta Krakowa, Stanis³awa Urbaniak  Dyrektor
Policealnej Szko³y Pracowników S³u¿b
Spo³ecznych w Krakowie oraz pracownicy socjalni domów pomocy spo³ecznej
dla osób starszych i osób przewlekle somatycznie chorych, powiatowych centrów pomocy rodzinie i miejskich orodków pomocy spo³ecznej województwa
ma³opolskiego. Konferencja urozmaicona zosta³a wystêpem zespo³u muzycznego mieszkañców DPS im. L. A. Helclów
w Krakowie Helclusie oraz wystaw¹
prac uczestników zajêæ, organizowanych
przez krakowskie Miejskie Dzienne Domy Pomocy Spo³ecznej.
W trakcie spotkania zaprezentowano poni¿sze referaty:
1. Polityka spo³eczna wobec staroci i ludzi starych w województwie ma³opolskim  Ma³gorzata Szl¹zak (ROPS
Kraków);

2. Aspekty promocji zdrowia w podesz³ym wieku  Anna Florek  P³aczek (Ma³opolskie Centrum Zdrowia
Publicznego);
3. Aktywizacja osób starszych w Domach Pomocy Spo³ecznej  Barbara
Grotkowska-Galata (Dyrektor Domu
Pomocy Spo³ecznej im. L. i A. Helclów
w Krakowie);
4. Aktywizacja osób starszych w rodowisku  Antoni Wiatr (Dyrektor Miejskich Dziennych Domów Pomocy Spo³ecznej w Krakowie);
5. Cz³owiek starszy jako podmiot
prawa  postulaty globalnej polityki
spo³ecznej wobec seniorów  Zofia
Szarota (Instytut Nauk o Wychowaniu
Akademii Pedagogiczej w Krakowie);
6. Staroæ przed staroci¹  Krystian
Pisowicz (Klinika Psychiatrii CMUJ);
7. Problemy komunikowania siê
z ludmi starszymi  Iwona Satora (Ma³opolskie Centrum Zdrowia Publicznego).
Podczas spotkania podjêto inicjatywê przekazania szerszemu gronu odbiorców prezentowanych tam wa¿nych
uwag dotycz¹cych pomocy seniorom.
Wybrane wyst¹pienia w formie artyku³ów, prezentowane bêd¹ na ³amach naszego dwumiesiêcznika es.O.es. Poni¿ej pierwsze z nich.
Ma³gorzata Szl¹zak
ROPS

Wydarzenia

Seniorzy XXI wieku



es.O.es
Aspekty promocji zdrowia
w podesz³ym wieku
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Najskuteczniejsz¹ broni¹ przeciw staroci
s¹ zainteresowania umys³owe
i wyrobienie w sobie zalet charakteru.
Jeli o nie stale zabiegaæ bêdziemy,
to po d³ugim i dobrze wype³nionym ¿yciu
cudowne ujrzymy owoce.
I nie tylko dlatego,
¿e zdobylimy dla siebie rzeczy trwa³e,
które nas do koñca ¿ycia nie opuszcz¹...
ale dlatego, ¿e wiadomoæ
piêknie przepêdzonego ¿ycia
i pamiêæ wielu dobrych czynów
jest wielk¹ dla cz³owieka radoci¹.
Cicero
Promocja zdrowia jest procesem
umo¿liwiaj¹cym ludziom zwiêkszenie
kontroli nad w³asnym zdrowiem oraz jego poprawê.
Jej zadania to wspieranie rozwoju
prozdrowotnej polityki publicznej oraz
rodowisk zajmuj¹cych siê zdrowiem,
umo¿liwienie jednostkom i zbiorowociom osi¹gania pe³ni ich zdrowotnego
potencja³u, a tak¿e poredniczenie miêdzy ró¿nymi interesami spo³ecznymi
w d¹¿eniu do zdrowia.
W odniesieniu do osób w podesz³ym wieku ma ona wiele do zrobienia,
gdy¿ obserwuj¹c zjawiska demograficzne, zachodz¹ce w wysokorozwiniêtych
krajach wiata, nale¿y stwierdziæ, ¿e
jedn¹ z podstawowych cech dynamicznego rozwoju cywilizacyjnego jest wyd³u¿anie siê ¿ycia ludzkiego. Zjawisku
temu towarzyszy nieustanne d¹¿enie
do zapewnienia najlepszej jakoci ¿ycia
(jednostki, rodziny) uto¿samianej z posiadaniem zdrowia, statusu spo³ecznego i zawodowego oraz bezpieczeñstwa

finansowego. W wietle badañ GUS
w naszym kraju ju¿ od blisko 30 lat obserwuje siê wyrany, równomierny
wzrost liczby ludnoci równie¿ w wieku
poprodukcyjnym. Niestety temu zjawisku nieod³¹cznie towarzyszy wzrost zachorowalnoci na choroby przewlek³e,
prowadz¹ce czêsto do niepe³nosprawnoci i inwalidztwa. Jednoczenie 
zw³aszcza w ostatnich latach  obni¿y³
siê wskanik urodzeñ, a ludnoæ w wieku produkcyjnym cechuje zwiêkszona
aktywnoæ zawodowa i spo³eczna (migracje zarobkowe, wyd³u¿ony czas pracy). Mo¿emy, zatem wnioskowaæ, ¿e
obecni potencjalni opiekunowie 
cz³onkowie rodzin (bliscy) nie zapewni¹
odpowiedniej opieki wci¹¿ rosn¹cej grupie starszych i przewlekle chorych obywateli naszego kraju.
Nale¿y zauwa¿yæ równie¿, ¿e przeciêtne trwanie ¿ycia polskiego obywatela jest krótsze ni¿ d³ugoæ ¿ycia
mieszkañców innych wysoko zurbanizowanych krajów Europy i wynosi³o
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dzieci i m³odzie¿y do lat 17 w liczbie ludnoci kraju obni¿y siê z 27,6% w 1995r.
do 23,1% w 2010 i nieznacznie wzronie
do 23,6% w 2020 r. Jednoczenie zwiêkszy siê odsetek liczby osób w wieku emerytalnym.
Reasumuj¹c, nale¿y podkreliæ, ¿e
w najbli¿szych latach przewidywanemu wzrostowi ludnoci w wieku powy¿ej 60 r. ¿. towarzyszyæ bêdzie sta³y
spadek ludnoci aktywnej zawodowo
i spo³ecznie (potencjalnych opiekunów). Przedstawione dane statystyczne jednoznacznie wskazuj¹ na postêpuj¹cy proces starzenia siê spo³eczeñstwa polskiego, a tym samym rosn¹ce
zapotrzebowanie na wiadczenia zdrowotne i opiekuñcze.
Starzenie siê jest to postêpuj¹ce
z czasem obni¿anie siê czynnociowej
sprawnoci ustroju, zmniejszaj¹ce jego
zdolnoæ przystosowania do warunków
rodowiska oraz stopniowo zwiêkszaj¹ce prawdopodobieñstwo mierci.
Cz³owiek stary trudniej przystosowuje siê do zmieniaj¹cych siê warunków ¿ycia, zmniejsza siê te¿ jego aktywnoæ fizyczna i psychiczna. W budowie cia³a i przejawach czynnociowych
wystêpuj¹ ³atwo dostrzegalne zmiany:
zjawiska zwyrodnieniowe, zanik narz¹dów mi¹¿szowych, zanik miêni, zmiany w budowie tkanki ³¹cznej, wiotczenie
skóry, a tak¿e pojawianie siê zmarszczek, przerzedzanie siê ow³osienia.
Aby opóniæ postêpuj¹cy proces
starzenia nale¿y koncentrowaæ wysi³ki
na utrzymaniu równowagi biologicznej,
psychicznej i spo³ecznej.
Zastanówmy siê zatem przez chwilê nad czynnikami biologicznymi przyspieszaj¹cymi proces starzenia, do których zaliczamy:
 zmniejszenie aktywnoci ruchowej, której brak powoduje g³êbokie zmiany patologiczne w ustroju
(zespó³ hipokinezji),
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w 1995 r. w przypadku kobiet 75 lat, mê¿czyzn 65 lat, podczas gdy w Holandii kobiety ¿y³y 80 lat a mê¿czyni 75, w Danii
odpowiednio 78 i 74 lata, w Niemczech
79 i 75 lat, a w Norwegii 81 i 76 lat.
Niestety zjawisku wyd³u¿ania siê
¿ycia mieszkañców naszego kraju towarzyszy spadek liczby ludnoci
w przedziale wiekowym 06 lat oraz
2034 lata, co wskazuje na postêpuj¹cy proces starzenia siê spo³eczeñstwa,
a tym samym rosn¹ce potrzeby tej grupy wiekowej.
Wed³ug klasyfikacji WHO i ONZ,
w populacji m³odej  osoby w wieku 65 lat
i wiêcej stanowi¹ do 4%, w populacji
dojrza³ej 47%, a w populacji starej odsetek ten stanowi powy¿ej 7%.
Odsetek osób w starszym wieku
decyduje o m³odoci, dojrza³oci oraz
staroci danego spo³eczeñstwa. Bêd¹c
spo³eczeñstwem relatywnie (w stosunku do innych krajów europejskich) m³odym przekroczylimy wed³ug powy¿szej skali, próg ludnoci starej.
Inn¹ skalê oceny wieku spo³eczeñstwa, opart¹ na odsetku ludzi w wieku
60 lat i starszych zaproponowa³ E. Rosset. Wiek 60 lat zosta³ tu uznany za
umown¹ granicê staroci. Skala ta
przedstawia siê nastêpuj¹co: m³odoæ
demograficzna  powy¿ej 8%, pierwsze przedpole staroci  810%, w³aciwe przedpole staroci  1012%,
staroæ demograficzna  12% i wiêcej.
W Polsce osoby w wieku powy¿ej
60 lat stanowi¹ 16% ogó³u ludnoci, co
wiadczy o tym, ¿e równie¿ wed³ug powy¿szej skali weszlimy do grona spo³eczeñstw starych.
Jednoczenie w wietle opracowanej
przez GUS prognozy ludnoci do 2020 r.
 liczba ludnoci naszego kraju zwiêkszy
siê do 40 695 tys., tj. o 2 085 tys. mieszkañców wiêcej ni¿ w 1995 r. W stosunku
do 1995 r. nadal postêpowaæ bêdzie proces starzenia siê spo³eczeñstwa. Udzia³
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LUDNOÆ W WIEKU PRODUKCYJNYM I NIEPRODUKCYJNYM
WOJEWÓDZTWO MA£OPOLSKIE
stan na dzieñ 31 XII
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1998 r.

3 215 885

853 205

1 898 303

464 377

26,53

59,03

14,44

1999 r.

3 222 525

835 202

1 915 967

471 356

25,92

59,46

14,63

2000 r.

3 233 799

815 367

1 939 663

478 769

25,21

59,98

14,81

2001 r.

3 240 928

792 202

1 965 060

483 666

24,4

60,6

14,9
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stan na dzieñ 31 XII
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1995

2005

2010

2015

2020

38609

39491

40185

40603

40695

017

10645

9112

9289

9706

9616

1859/64

22647

24678

24806

23923

23178

60/65 lat i wiêcej

5317

5701

6090

6974

7901

18786

19183

19538

19764

19829

017 lat

5446

4673

4766

4982

4937

1864 lat

11702

12639

12912

12581

12231

65 lat i wiêcej

1638

1871

1860

2201

2661

19823

20308

20647

20839

20866

017 lat

5199

4439

4523

4724

4679

1859 lat

10945

12039

11894

11342

10947

60 lat i wiêcej

3679

3830

4230

4773

5240

MÊ¯CZYNI

KOBIETY

* Prognoza ludnoci do 2020 r. zosta³a opracowana na podstawie bilansu ludnoci wed³ug
stanu w dniu 31 XII 1995 r. zgodnie z przyjêtymi za³o¿eniami dot. przewidywanej dzietnoci kobiet, natê¿enia zgonów ludnoci oraz migracji.

 przeci¹¿enie uk³adu nerwowego
m.in. przez nadmiar szkodliwych
bodców zwi¹zanych z rozwojem
urbanizacji i cywilizacji technicznej (ha³as, wibracja, zanieczyszczenie powietrza, stres psychiczny, nadmiar informacji),
 niew³aciwe od¿ywianie (niedobór
bia³ka, witamin, ¿elaza, itp.) lub
czêciej spotykane przekarmianie,
przyjmowanie nadmiaru kalorii
w stosunku do zapotrzebowania,
 nadu¿ywanie alkoholu, nikotyny,
lekomania,
 choroby cywilizacyjne.
W procesie starzenia siê niebagateln¹
rolê odgrywaj¹ te¿ czynniki psycho-

-spo³eczne, takie jak:
 nag³a zmiana warunków rodowiskowych i pogorszenie sytuacji
materialnej, zwi¹zane z przerwaniem pracy zawodowej i przejciem na emeryturê,
 izolacja spo³eczna i psychiczna,
 brak odpowiednich form rekreacji
i czynnego wypoczynku,
 niew³aciwe nastawienie do staroci i do ludzi starych,
 niedostateczne uwiadomienie
w zakresie gerontohigieny,
 brak przygotowania do staroci.
Od nasilania siê w/w czynników zale¿y
tzw. DOBRA lub Z£A staroæ.
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Ró¿ne aspekty promocji
zdrowia w odniesieniu do osób
w wieku podesz³ym
Wiek podesz³y a dba³oæ o zdrowie
i utrzymanie samodzielnoci.
Proces starzenia siê i choroby
zwi¹zane z pónym okresem ¿ycia mog¹ prowadziæ do s³aboci fizycznej i pogarszania siê sprawnoci umys³owej,
czyni¹c osobê starsz¹ mniej zdoln¹ do
samodzielnego wype³niania normalnych czynnoci dnia, jak te¿ prowadzenia ¿ycia towarzyskiego.
Wycofanie siê z dzia³alnoci zawodowej i nie odgrywanie roli opiekuñczej
mog¹ byæ przyczyn¹ traktowania przez
spo³eczeñstwo danej osoby jako obywatela drugiej kategorii z odpowiednio
ograniczonymi mo¿liwociami.
Oba wymienione zjawiska powinny
byæ aktywnie zwalczane, utrzymanie bowiem niezale¿noci i indywidualnoci
w podesz³ym wieku s¹ niezbêdne w zachowaniu godnoci i szacunku dla samego siebie. Przy zachowaniu niezale¿nego
trybu ¿ycia w spo³eczeñstwie osobowoæ
jest silniej wyra¿ona. W celu zachowania
niezale¿noci konieczne jest: zdrowie
i odpowiednie warunki otoczenia, jak
równie¿ w³aciwa opieka spo³eczna. Zapewnienie ich ma decyduj¹ce znaczenie
w utrzymaniu szeroko rozumianego zdrowia. Gdy ludzie starsi czuj¹ siê akceptowani, zadbani i kochani przez innych ludzi, z którymi siê stykaj¹, bêd¹ postrzegaæ siebie samych w pozytywny sposób.
Da im to poczucie pewnoci siebie i si³ê
kontroli swojego ¿ycia i pod¹¿ania drog¹
rozwoju i samorealizacji.
Wiek podesz³y a zachowanie zdrowia.
Autorzy publikacji na temat starzenia siê i staroci opisuj¹ trzy punkty widzenia na zagadnienie uwiadomienia
potrzeb zdrowotnych i wykszta³cenie
w tym kierunku:

Pierwotne uwiadomienie potrzeb
zdrowotnych  skierowane na unikanie
chorób i urazów oraz utrzymanie dobrego zdrowia.
Wtórne wykszta³cenie zdrowotne 
skierowane na wczesne wykrywanie
objawów zaburzeñ zdrowotnych i metody szybkiego postêpowania w razie
wyst¹pienia takich objawów, w celu zapobie¿enia rozwojowi choroby lub przynajmniej zmniejszenia nastêpstw choroby.
Uwiadomienie potrzeb zdrowotnych i wykszta³cenie zdrowotne poprzez postêpowanie zachêcaj¹ce do
powrotu po przebytej chorobie do egzystencji o jak najwiêkszym stopniu niezale¿noci.
Mo¿liwoci szkoleñ zdrowotnych s¹
stwarzane na kursach przedemerytalnych, poprzez rodki masowego przekazu, w klubach i ko³ach rodowiskowych, orodkach dziennych, czy
wreszcie w drodze bezporedniego
kontaktu osoby w podesz³ym wieku
z jednym z cz³onków zespo³u podstawowej opieki zdrowotnej (w Polsce zadania te w pewnym stopniu spe³niaj¹
Uniwersytety III Wieku i istniej¹ce
w ma³ych miastach ogniska rehabilitacji
przy domach dziennego pobytu).
Wiek podesz³y a czynniki ryzyka
chorób.
Statystyki mówi¹, ¿e najczêstszymi
chorobami wystêpuj¹cymi u osób powy¿ej 60 r. ¿. s¹: choroba niedokrwienna serca, udar, choroby uk³adu oddechowego (grypa, zapalenie p³uc) i nowotwory. Czynniki ryzyka dla w/w chorób to: palenie tytoniu, brak aktywnoci
fizycznej, z³e od¿ywianie, podwy¿szone wartoci cinienia têtniczego, spo¿ywanie alkoholu. Znaj¹c te czynniki
ryzyka nale¿y prowadziæ edukacjê
zdrowotn¹ pod k¹tem ich eliminacji. Konieczna zatem jest modyfikacja stylu ¿ycia. Istnieje te¿ potrzeba rozszerzenia
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Wiek podesz³y a dysfunkcje fizyczne.
Osoby w wieku podesz³ym zg³aszaj¹ doæ czêsto problemy uniemo¿liwiaj¹ce im sprawne samodzielne funkcjonowanie typu: artretyzm, niedowidzenie, problemy ze s³uchem, demencjê,
depresjê, k³opoty ze snem, nie trzymanie moczu, k³opoty z utrzymaniem równowagi, izolacjê towarzysk¹ i instytucjonaln¹. Wed³ug danych GUS w roku 1998
a¿ 89,5% wszystkich osób po 60 r. ¿. negatywnie ocenia³o swój stan zdrowia,
podczas gdy cztery lata wczeniej tj.
w 1994 r. by³o ich 72%. Dlatego te¿ te
problemy powinny stanowiæ priorytet
zarówno w dzia³aniu, jak i badaniach
naukowych w celu zapewnienia starzenia siê w zdrowiu. Wszystkie one
podlegaj¹ dzia³aniom profilaktyki I, II
i III stopnia, które s¹ w stanie poprawiæ
jakoæ ¿ycia ludzi starszych.
Wiek podesz³y a zdrowie psychiczne.
Zalecenia sformu³owane przez wiatowe Zgromadzenie ONZ (1982), powiêcone problemom starzenia siê, obejmuj¹ ró¿ne postulaty. Jednym z nich jest:
podjêcie badañ naukowych nad zapobieganiem zaburzeniom psychicznym
oraz niepotrzebnej instytucjonalizacji ludzi starych, poprzez powiêkszanie zasobów rodziny i usprawnienie systemu
opieki spo³ecznej. Wielu naukowców
podkrela znaczenie aktywnoci nastawionej na wzmocnienie kompetencji, samooceny i dobrego samopoczucia, nie
za na zapobieganie zaburzeniom. Opisuj¹ oni program promocji zdrowia psychicznego, którego celem by³o zapewnienie rodowiska terapeutycznego
w domach opieki dla ludzi starych.

Wiek podesz³y a niepe³nosprawnoæ.
Ludzie starsi bêd¹cy inwalidami
mog¹ poczuæ siê wolni, je¿eli damy im
szansê podejmowania decyzji dotycz¹cych opieki nad nimi. G³ównym zadaniem powinno byæ zachowanie maksymalnej zdolnoci dzia³ania w póniejszych latach ¿ycia, zrównowa¿onej
w³aciw¹ opiek¹, kiedy jest ona konieczna. Nale¿a³oby postulowaæ tworzenie sieci oddzia³ów i poradni geriatrycznych, które prowadzi³yby aktywn¹
rehabilitacjê i wyró¿nia³y siê wielodyscyplinarnym podejciem geriatrycznym na rzecz przywracania utraconych
funkcji i przygotowania starszych pacjentów do autonomicznego ¿ycia w ich
rodowisku domowym.
Wiek podesz³y a hospitalizacja.
Okres pobytu w szpitalu mo¿na wykorzystaæ do podnoszenia stanu wiadomoci zdrowotnej poprzez edukacjê
pacjenta w podesz³ym wieku, w zale¿noci od jego stanu i zdolnoci przyswajania wiedzy.
Wiek podesz³y a edukacja.
Samoocena stanu zdrowia osób
w wieku podesz³ym zale¿na jest wyranie od poziomu wykszta³cenia i sytuacji
rodzinnej. Im wy¿sze wykszta³cenie
tym lepsza samoocena stanu zdrowia.
Zapewnienie osobom starszym mo¿liwoci uczenia siê wymaga zmian struktury kszta³cenia, tak aby wiedza mog³a
byæ uzupe³niana w okresie ca³ego ¿ycia, aby obejmowa³a przygotowanie do
staroci, umo¿liwia³a wykorzystanie
czasu wolnego, pomaga³a w integracji
spo³ecznej. Starania o w³¹czenie osób
starszych do systemu kszta³cenia ustawicznego podjê³y Uniwersytety III Wieku. Nadrzêdnym ich celem jest poprawa
jakoci ¿ycia osób starszych, stworzenie
warunków dobrego starzenia siê,
prze³amywanie b³êdnych stereotypów
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podstawy ró¿nych kierunków polityki
promocji zdrowia np. polityki walki z paleniem i w³¹czenia w nie inicjatyw, które bêd¹ mia³y wp³yw bezporednio na
warunki ¿ycia ludzi.
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i wyobra¿eñ, przypisuj¹cych ludziom
starszym ograniczone zdolnoci fizyczne i umys³owe. Taki jest najczêciej obraz staroci widzianej oczami przeciêtnego obywatela, jakkolwiek dotyczy on
zaledwie kilkunastu procent populacji
trzeciego wieku.
W naszym kraju w grupie osób, które ukoñczy³y 65 r. ¿. wykszta³cenie wy¿sze i policealne ma 4,5% osób, rednie
19,4%, podstawowe 51,9%, a osób
z wykszta³ceniem niepe³nym podstawowym i bez wykszta³cenia jest 24,1%.
Wiek podesz³y a prawo do pracy.
Stanowisko pañstw Unii Europejskiej jest przeciwne odmawianiu ludziom prawa do pracy ze wzglêdu na
ich wiek (WHO, 1993 r.). Przeprowadzone badania wród pracowników seniorów w krajach Europy Zachodniej
dowiod³y, ¿e zdrowie i samopoczucie
starszych pracowników poprawi³o siê
i dostrzegli oni wynoszone z pracy korzyci takie jak: aktywnoæ fizyczna, towarzystwo i przyjañ innych, wyzwanie
i motywacja, poczucie przynale¿noci,
zwiêkszona pewnoæ siebie i umiejêtnoæ rozwi¹zywania problemów, niezale¿noæ, poczucie celowoci dobrej
pracy, szczêcie i radoæ.
Wiek podesz³y a emerytura.
Wykonywanie pracy jest traktowane jako czynnik nadaj¹cy, oprócz wielu
innych, sens ludzkiemu istnieniu. Praca
jest traktowana równie¿ jako ród³o
kontaktów towarzyskich. Wiele przyjani utrzymywanych poza godzinami pracy zawi¹za³o siê w³anie w miejscu zatrudnienia. Przyjanie te s¹ czasem
kontynuowane po przejciu na emeryturê, ale mog¹ wystêpowaæ ró¿nice
w stopniu zaanga¿owania, spowodowane np. ograniczonymi mo¿liwociami finansowymi, które mog¹ utrudniaæ
dotrzymywanie kroku osobom pracu-

j¹cym. Dlatego tak wa¿ne jest staranne
prowadzenie zabiegów przygotowuj¹cych w okresie przedemerytalnym, dostosowuj¹cych do olbrzymich zmian
w stylu i trybie ¿ycia po przejciu na
emeryturê. Pracodawcy maj¹ obowi¹zek przygotowaæ swoich pracowników
do przejcia na emeryturê i zapewniæ
zachowanie wiêzi pomiêdzy uprzednio
i obecnie zatrudnionymi. Pracodawca
mo¿e np. zorganizowaæ kursy na 23
lata przed przejciem na emeryturê
pracownika, najlepiej w odpowiednio
przygotowanych orodkach. Kursy powinny przebiegaæ w kilku, powtarzalnych sesjach do chwili przejcia na
emeryturê. W swoim planie winny obejmowaæ tematykê finansów, zdrowia,
kszta³cenia i wypoczynku.
Wiek podesz³y a sytuacja
ekonomiczna.
Jakoæ ¿ycia ludzi zale¿y od ich dochodów. Osoby w podesz³ym wieku
czêsto uskar¿aj¹ siê na niskie dochody,
które uniemo¿liwiaj¹ im utrzymanie
i ogrzanie domu, zmuszaj¹ do z³ego
od¿ywiania i ograniczaj¹ utrzymywanie
kontaktów towarzyskich. Wszystkie te
czynniki mog¹ prowadziæ do pogorszenia siê stanu zdrowia i w konsekwencji
mog¹ okazaæ siê miertelne.
Wiek podesz³y a ¿ycie i zmiany
rodzinne.
Problemy rodziny w realizacji zadañ dotycz¹cych osób starszych obejmuj¹ ró¿ne aspekty w zale¿noci od
stanu zdrowia seniora, który jest pod
opiek¹. Wielu ludzi starszych nie wykazuje symptomów niedomagania fizycznego lub psychicznego, wprost przeciwnie, coraz czêciej ciesz¹ siê oni
zdrowiem, które pozwala im na prowadzenie ¿ycia aktywnego towarzysko
i ekonomicznie, a nawet wielu z nich
jest opiekunami dla innych. Angielskie
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oraz nierealnym ustosunkowaniem siê
do wystêpuj¹cej sytuacji. Jeli nie pojawi¹ siê nowe czynniki u³atwiaj¹ce przezwyciê¿enie trudnoci, to nastêpstwem
mo¿e byæ uczucie urazy i depresja.
Znaczenie rodziny dla poszczególnych jej cz³onków jest ogromne, gdy¿
kszta³tuje ona warunki sprzyjaj¹ce zdrowiu i stanowi podstawowe ród³o wsparcia we wszystkich dziedzinach ¿ycia.
Wiek podesz³y a p³eæ.
W procesie starzenia siê ludnoci
istotn¹ rolê odgrywa p³eæ. Dla wiêkszoci starszych ludzi najwiêksz¹ zmianê
w stylu ¿ycia nieuchronnie niesie
mieræ partnera  wspó³ma³¿onka, d³ugoletniego przyjaciela.
Mê¿czyzna nagle pozbawiony kobiecej opieki, z której korzysta³ przez ca³e dotychczasowe ¿ycie musi poradziæ
sobie nie tylko z pogodzeniem siê z utrat¹ osoby bliskiej, ale tak¿e z obowi¹zkami ¿ycia codziennego  gotowaniem,
praniem, utrzymaniem domu. Jednak¿e
to kobiety ¿yj¹ d³u¿ej od swych partnerów. Po stracie wspó³ma³¿onka bywa, ¿e
popadaj¹ w tarapaty finansowe jeli
wczeniej rzadko styka³y siê z problemami materialnymi. Te, które do tej pory
zajmowa³y siê tylko domem i wychowaniem dzieci, maj¹ niewielkie szanse na
znalezienie pracy. Obci¹¿one przez ca³e
¿ycie wieloma rolami, tak¿e w podesz³ym wieku, przyjmuj¹ na siebie wiele
obowi¹zków m.in. zwi¹zanych z opiek¹
nad wnukami, jednak ich powiêcenie,
z którego korzyci czerpi¹ rodziny, spo³ecznoæ, a tak¿e gospodarka  s¹ powszechnie niedoceniane.
Wizja spo³eczeñstwa polskiego
 na podstawie badañ osób
w wieku podesz³ym.
Przed³u¿aniu ¿ycia ludzkiego towarzyszy obecnie oraz bêdzie towarzyszyæ w najbli¿szych latach obni¿ona
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badania wskazuj¹, i¿ poród osób pomiêdzy 70 i 80 r. ¿., 7 z 10 nie potrzebuje ¿adnej pomocy w dbaniu o samych siebie. Znaczna jednak czêæ
polskich seniorów w odró¿nieniu od kolegów z krajów Europy Zachodniej wymaga pomocy w zaspakajaniu potrzeb
(fizycznych, psychicznych czy spo³ecznych) przez cz³onków bli¿szej b¹d dalszej rodziny. Powoduje to ró¿ne sytuacje rodzinne. Jeden z badaczy amerykañskich potwierdza, ¿e niemal co trzeci staruszek jest obiektem krzyków
i wrzasków, 17% spotyka siê z odmow¹ podania jedzenia i leku, a niektórzy
(7,5%) maj¹ ograniczon¹ swobodê.
Trudna sytuacja socjalno-bytowa wielu
seniorów zmusza ich do ograniczania
wydatków (75% osób w wieku 65 lat
i wiêcej) lub do korzystania z finansowej pomocy osób bliskich (29%).
Szczególnie trudna jest sytuacja osób
starszych zamieszka³ych w rodowisku
wiejskim, a sytuacja niepe³nosprawnych osób starszych jest wrêcz dramatyczna. Pomoc i wsparcie dla rodziny
powinna pojawiaæ siê nie tylko w momencie ujawnienia siê ograniczeñ, ale
przede wszystkim wtedy gdy okazuje
siê, ¿e bliscy nie s¹ w stanie sprostaæ
nowym obowi¹zkom z powodu braku
umiejêtnoci wykonania danej czynnoci, w³asnej niesprawnoci czy choroby, nieobecnoci w domu w okrelonych porach dnia ze wzglêdu na pracê
czy naukê. Przy tego typu problemach
wsparcie i pomoc rodzinie nale¿y zorientowaæ na nauczenie rodziny udzielania pomocy przy wykonywaniu prostych czynnoci, a tak¿e na zapewnieniu zastêpstwa w czasie nieobecnoci
cz³onków rodzin. ród³em pomocy mog¹ byæ tu: s¹siedzi, znajomi, wolontariusze albo instytucje opieki spo³ecznej.
Tam gdzie zale¿noæ budzi uczucie niepokoju i za¿enowania mo¿na spotkaæ
siê z uporem i zaciêciem siê w sobie
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sprawnoæ fizyczna i psychiczna, wyra¿aj¹ca siê m.in. wzrostem zachorowañ
na choroby przewlek³e, postêpuj¹ce,
obejmuj¹ce g³ównie uk³ad nerwowy
i prowadz¹ce do inwalidztwa i unieruchomienia. Planuj¹c dzia³ania systemowe w sektorze us³ug zdrowotnych
nale¿y wiêcej uwagi powiêciæ zagadnieniom szeroko rozumianej niepe³nosprawnoci i stworzyæ warunki do realizacji wiadczeñ w tym zakresie.
Jak wynika z powy¿szych rozwa¿añ zdrowie nie jest stanem statycznym dlatego we wszystkich okresach
¿ycia nale¿y je doskonaliæ poprzez promocjê, chroniæ poprzez profilaktykê
i przywracaæ, gdy pojawi siê choroba
poprzez leczenie i rehabilitacjê. Maj¹c
to na uwadze nale¿y przyj¹æ, ¿e obecnie jednym z kluczowych priorytetów
polityki zdrowotnej pañstwa powinno
byæ wype³nienie tego obszaru wiadczeñ, czyli takie ukszta³towanie poda¿y
us³ug zdrowotnych, aby sprostaæ oczekiwaniom i potrzebom spo³eczeñstwa.
Wyznaczniki demograficzne, socjologiczne, zdrowotne i systemowe wytyczaj¹ wspólny kierunek dzia³añ dla administracji rz¹dowej, samorz¹dowej
oraz instytucji pozarz¹dowych.
Anna Florek-P³aczek
Ma³opolskie Centrum Zdrowia
Publicznego Oddzia³ w Krakowie
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wiat stan¹³ wobec zmiany demograficznej  ludzkoæ starzeje siê intensywnie. W najbli¿szych trzydziestu latach liczba osób starszych na Ziemi potroi siê, powa¿nie wiêc zostan¹ zachwiane proporcje miêdzy ludnoci¹
w wieku produkcyjnym i nieprodukcyjnym. Po raz pierwszy w dziejach liczba
szeædziesiêciolatków przewy¿szy liczbê dzieci poni¿ej piêtnastego roku ¿ycia! Osoby, które ukoñczy³y 60. rok ¿ycia, bêd¹ stanowi³y blisko 20 procent
ogó³u ludzkoci, co oznacza, ¿e bêdzie
ich oko³o 2 miliardy.
Stowarzyszenia i organizacje
wiatowe dzia³aj¹ce na rzecz
osób starszych
Wobec rewolucji demograficznej
zawi¹za³y siê stowarzyszenia i federacje, których misj¹ sta³a siê ochrona
praw najstarszej generacji, dzia³aj¹ce
tak w skali globalnej jak i narodowej
oraz lokalnej, rodowiskowej. Powsta³y
organizacje, które, jak np. amerykañskie Szare Pantery czy europejskie stowarzyszenia organizacji dzia³aj¹cych
na rzecz ludzi starych maj¹ na celu
ochronê interesów najstarszej grupy
spo³ecznej lub narodzi³y siê, by w³¹czaæ osoby w zaawansowanym wieku
w nurt ¿ycia ogólnospo³ecznego.
Szczególn¹ uwagê zwróciæ nale¿y
na pracê dwóch federacji o wiatowym
zasiêgu:
 International Federation on Ageing (IFA)  istniej¹ca od ponad 20 lat
agenda ONZ podejmuje inicjatywy
zwi¹zane z okreleniem praw i zasad

normuj¹cych sytuacjê osób starszych
w ¿yciu spo³ecznym i obywatelskim.
W IX 1999 r. w Montrealu podczas
IV wiatowej Konferencji na temat staroci spotka³o siê 1200 osób reprezentuj¹cych 68 pañstw. Stwierdzono wówczas, ¿e zasady dotycz¹ce osób starszych przyjête przez ONZ w latach
1982 i 1991 nie s¹ przestrzegane
i opracowano rekomendacje kierowane
do krajów cz³onkowskich: Seniorzy powinni posiadaæ gwarancje pe³nego
uczestnictwa w ¿yciu politycznym, kulturalnym swoich spo³ecznoci, byæ
godnie traktowanymi, mieæ wysok¹ jakoæ us³ug, troski i opieki. Nale¿y wyeliminowaæ przeszkody stoj¹ce na drodze
osobom starszym, dostarczaj¹c im
szans na optymalny samorozwój, d¹¿yæ do zapewnienia w³aciwych warunków pracy tym, którzy wci¹¿ s¹ czynni
zawodowo, znosiæ bariery komunikacyjne, architektoniczne, aby starsi mieli
swobodny dostêp do wszystkich
miejsc. Zgodnie ze statutem IFA osoby
starsze maj¹ prawo do odpowiedniego
wy¿ywienia, schronienia, odzie¿y,
ochrony zdrowia, rodzinnego i wspólnotowego wsparcia, pomocy i samopomocy. Maj¹ prawo do pracy i innych
mo¿liwoci zarobkowania, bez barier
wyznaczonych wiekiem. Ich prawa
obejmuj¹ mo¿liwoæ tak wycofania siê
jak i uczestnictwa w ¿yciu zawodowym
i spo³ecznym. Maj¹ pe³ne prawo udzia³u w edukacji.
 Help Age International jest wiatow¹ sieci¹ organizacji non-profit o
charakterze narodowym, regionalnym
i lokalnym. Zosta³a powo³ana w 1983 r.,
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Cz³owiek starszy jako podmiot prawa
 postulaty globalnej polityki spo³ecznej
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skupia cz³onków z 49 pañstw wiata.
Dzia³a g³ównie w krajach rozwijaj¹cych
siê z misj¹ pracy z osobami starszymi
i na ich rzecz, w celu osi¹gniêcia trwa³ego polepszenia jakoci ich ¿ycia, d¹¿¹c do tego, aby g³os osób starszych,
szczególnie tych znajduj¹cych siê
w trudnej sytuacji ¿yciowej, by³ brany
pod uwagê. Polska nie nale¿y do tej organizacji.
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Europejskie organizacje
i stowarzyszenia
Na rzecz populacji seniorów w Europie dzia³a wiele organizacji i stowarzyszeñ.
Jedn¹ z najstarszych jest European
Federation of the Elderly (EURAG) 
Europejska Federacja Osób Starszych.
Utworzona zosta³a w 1962 r. Jest organizacj¹ non-profit, interreligijn¹ i apolityczn¹. Celem Federacji jest wspieranie solidarnoci miêdzypokoleniowej
oraz utrzymanie samodzielnoci i niezale¿noci ¿yciowej osób starszych,
wspieranie uczestnictwa osób starszych
w procesach decyzyjnych i wspieranie
rozwoju demokracji. Federacja promuje
samopomoc. Podejmuje dzia³ania s³u¿¹ce polepszaniu sytuacji ¿yciowej
osób starszych. Usi³uje zapobiegaæ
dyskryminacji zwi¹zanej ze starszym
wiekiem oraz d¹¿y do zapewnienia
bezpieczeñstwa finansowego osób
starszych.
European Platform of Seniors' Organisations (EPSO)  Europejska Platforma Organizacji Seniorów powsta³a
w 1988 roku. Jej misja polega na d¹¿eniu do stworzenia osobom starszym pól
umo¿liwiaj¹cych im rozwój i wykorzystanie ich wiedzy oraz zdolnoci zarówno na p³aszczynie europejskiej jak
i krajowej, regionalnej i lokalnej. Cele
realizuje poprzez organizowanie konfe-

rencji, na których osoby starsze mog¹
wyraziæ swoj¹ opiniê na ró¿ne tematy
(zdrowie, edukacja, przygotowanie do
emerytury).
Federation Internationale des Associations des Personnes Agees (FIAPA)
 Miêdzynarodowa Federacja Stowarzyszeñ Osób Starszych w Pary¿u, powsta³a w 1980 r. Jej misja polega na podnoszeniu wiadomoci, ¿e starzenie siê
jest problemem nie tylko demograficznym, ale tak¿e spo³ecznym, ¿e osoby
starsze s¹ chêtne do pe³nego uczestniczenia w ¿yciu spo³ecznym. Cele Federacji mog¹ byæ realizowane w poszczególnych krajach oraz na p³aszczynie
miêdzynarodowej poprzez ustanawianie
programów dzia³añ dla organizacji cz³onkowskich dotycz¹cych rodziny, zdrowia
i zaanga¿owania osób starszych w pracê na rzecz spo³eczeñstwa.
European Parkinson's Disease Association (EPDA)  Europejskie Stowarzyszenie do spraw Choroby Parkinsona z siedzib¹ w Londynie podejmuje
dzia³ania na rzecz upowszechnienia
wiedzy na temat choroby Parkinsona.
Stara siê umo¿liwiaæ pacjentom i ich
opiekunom wypracowanie najlepszych
standardów us³ug opiekuñczych. Proponuje dostêp do najnowszych rozwi¹zañ medycznych i szybkie docieranie
z informacj¹ o tych rozwi¹zaniach do
pacjentów i opiekunów. Dzia³alnoæ tej
organizacji jest tym istotniejsza, ¿e starzenie siê ludzkoci spowoduje, ¿e coraz wiêcej osób bêdzie dotkniêtych
chorob¹ Parkinsona.
Prawa cz³owieka starszego
W miêdzynarodowych rezolucjach
i aktach prawnych znajduj¹ siê artyku³y,
które s¹ gwarancj¹ przestrzegania praw
ka¿dego cz³owieka, nie tylko starszego.
Zosta³y one ujête przede wszystkim
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wia siê coraz wiêksze os³abienie zdrowotne, nastêpuje medykalizacja potrzeb.
 Równie wa¿ne jest prawo do samostanowienia (Nie wolno ingerowaæ
samowolnie w czyjekolwiek ¿ycie prywatne, rodzinne, domowe, ani w jego
korespondencjê ani te¿ uw³aczaæ jego
honorowi lub dobremu imieniu. Powszechna Deklaracja Praw Cz³owieka,
art. 12).
 Prawo do pracy interpretowaæ nale¿y jako mo¿liwoæ jej kontynuacji, bez
przymusu przejcia na emeryturê, która
jest zdobytym przywilejem socjalnym
nie za wymuszon¹ bezczynnoci¹.
 Prawo do wolnoci, nietykalnoci osobistej i bezpieczeñstwa staje
siê wa¿ne wobec podejmowania decyzji za starych rodziców przez ich
doros³e dzieci, ubezw³asnowolniania,
przemocy fizycznej b¹d emocjonalnej, zaniedbywania lub umieszczania
w placówkach opieki po wymuszeniu
zgody.
 Prawo do stowarzyszania siê jest
znacz¹ce wobec mo¿liwoci ³¹czenia
siê w klubach, organizacjach, towarzystwach, fundacjach i innych. Emeryci
i rencici nie stanowi¹ jakiejkolwiek si³y
politycznej czy spo³ecznej. W ramach
w³asnego poczucia odpowiedzialnoci
osoby starsze powinny wnosiæ do realizacji swoich praw osobiste i zaanga¿owane uczestnictwo w procesach politycznych i spo³ecznych.
 St¹d te¿ istotne staje siê prawo
do nauki, wa¿ne wobec mo¿liwoci dalszego uczenia siê np. w uniwersytetach trzeciego wieku. Aktualizacja wiedzy umo¿liwia bowiem ¿ycie na bie¿¹co. Tymczasem bardzo niski wskanik
skolaryzacji osób po 60. roku ¿ycia
tworzy barierê dla ich indywidualnej samorealizacji i zaanga¿owanego uczestnictwa w strukturach spo³eczeñstwa
obywatelskiego.
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w Powszechnej Deklaracji Praw Cz³owieka (ONZ, 1948), w Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Cz³owieka
i Podstawowych Wolnoci (Rzym, 1950
 ratyfikacja 1993), w Europejskiej Karcie Spo³ecznej (Turyn, 1961), Miêdzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich
i Politycznych oraz Miêdzynarodowym
Pakcie Praw Gospodarczych, Spo³ecznych i Kulturalnych (Nowy Jork, 1966 
ratyfikacja 1977). Polska z³o¿y³a deklaracjê o uznaniu kompetencji Europejskiej Komisji Praw Cz³owieka i Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka, jest
równie¿ sygnatariuszem Aktu Koñcowego Konferencji Bezpieczeñstwa i Wspó³pracy w Europie (KBWE) podpisanego
w Helsinkach w 1975 r.
Ustawodawstwo miêdzynarodowe
gwarantuje ka¿demu cz³owiekowi równe prawa.
Najbardziej znacz¹cymi dla godnoci osób w podesz³ym wieku wydaj¹ siê:
 Prawo do ¿ycia, które nabiera
szczególnej wagi w przypadkach zagro¿eñ eutanazj¹, przeprowadzan¹ wobec
nacisków np. rodziny starszej osoby
(Prawo ka¿dego cz³owieka do ¿ycia
jest chronione przez ustawê. Nikt nie
mo¿e byæ umylnie pozbawiony ¿ycia,
wyj¹wszy przypadki wykonywania wyroku s¹dowego (...) Europejska Konwencja o Ochronie Praw Cz³owieka
i Podstawowych Wolnoci, art. 2).
 W okresie zmniejszonych mo¿liwoci samodzielnego ¿ycia bardzo
istotne jest prawo do pomocy spo³ecznej, prawo do poziomu ¿ycia zapewniaj¹cego zdrowie i dobrobyt oraz prawo
do poczucia bezpieczeñstwa w przypadku (...) choroby, kalectwa, wdowieñstwa, staroci lub utraty rodków do ¿ycia (Powszechna Deklaracja Praw
Cz³owieka, art. 25).
 Prawo do ochrony zdrowia staje
siê niezwykle cenne w okresie, gdy poja-
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Ustawodawstwo polskie
Polska jest stron¹ wszystkich najwa¿niejszych dokumentów miêdzynarodowych o uniwersalnym charakterze
dotycz¹cych praw cz³owieka. Odbicie
postanowieñ w nich zawartych znajduje siê w polskim ustawodawstwie.
Prawne regulacje dotycz¹ce osób
w podesz³ym wieku skierowane s¹
przede wszystkim na ochronê dóbr
osób potrzebuj¹cych sta³ej pomocy
i opieki. Jak pisze L. Fr¹ckiewicz: S¹
(...) w grupie praw socjalnych kwestie,
w których ludzie starzy doznaj¹ ograniczenia swoich praw. (...) Najwiêkszym
ograniczeniom podlegaj¹:  prawo pracy,  prawo do rehabilitacji (2000, s. 35).
Do powy¿szych uwag do³¹czy³abym
jeszcze ograniczenie dostêpu do dóbr
kultury i edukacji, spowodowany niskimi
wiadczeniami emerytalno-rentowymi
oraz licznymi barierami architektonicznymi i brakiem oferty adresowanej do
audytorium w starszym wieku a tak¿e
ma³¹ wiadomoci¹ osób starszych o
mo¿liwoci ich aktywnego udzia³u w istniej¹cych ofertach edukacji i kultury.
Dyskusja o tzw. polityce prorodzinnej obejmuje w Polsce prawie wy³¹cznie rodzinê dwupokoleniow¹, ograniczaj¹c funkcje rodziny rozumianej
wspó³czenie jako uk³ad dwóch pokoleñ: matka (i/lub) ojciec i dzieci. Czêsto
norma obyczajowa sprzeciwia siê powtórnym zwi¹zkom ma³¿eñskim seniorów. Rodziny szanta¿uj¹ emocjonalnie
starszych krewnych niedopuszczaj¹c
do u³o¿enia przez nich w³asnego ¿ycia
z nowym partnerem, zapewne z obawy
o kwestie maj¹tkowe.
Niewiele refleksji filozoficznych
i dzia³añ prospo³ecznych powiêca siê
problemom zwi¹zanym z godn¹ egzystencj¹ ludzi starych  mo¿e jedynie
poza stawianiem pytania o dopuszczalnoæ eutanazji i organizacj¹ orodków

oraz domów pomocy spo³ecznej, hospicjów, czyli miejsc, w których staroæ
jest mimo wszystko izolowana (por.
Szarota 1998).
Zdarza siê, ¿e opiekunowie instytucjonalni zabraniaj¹ pensjonariuszom
opuszczania domów pomocy, t³umacz¹c swe dzia³ania zakazem dzieci, które op³acaj¹ pobyt w placówce. Bez w¹tpienia jest to pogwa³cenia prawa do samostanowienia i wolnoci osobistych.
Regulatorem i stra¿nikiem praw
wszystkich polskich obywateli jest
Ustawa Zasadnicza z 1997 roku.
Ustawa z 29 listopada 1990 r. o pomocy spo³ecznej (Dz. U. nr 64/1990
poz. 414 z póniejszymi zmianami) gwarantuje zapewnienie starszemu cz³owiekowi nale¿ytej opieki w miejscu zamieszkania i poza nim. Ponadto okrela i gwarantuje prawa do ochrony ¿ycia rodzinnego, do pomocy w integracji ze rodowiskiem, do pomocy osobom maj¹cym
ograniczone mo¿liwoci poruszania siê
lub komunikowania z otoczeniem, dla
osób w kryzysie ¿yciowym, prawo do
wiadczeñ pieniê¿nych  zasi³ku celowego, zasi³ku specjalnego: sta³ego i okresowego, dodatków z powodu d³ugotrwa³ej choroby, do us³ug opiekuñczych (tak¿e specjalistycznych), wypoczynku.
Ustawa o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz. U. nr 117/1998,
poz. 756) gwarantuje prawo do korzystania ze wiadczenia z ubezpieczenia
zdrowotnego osobom ubezpieczonym.
wiadczenia kas chorych maj¹ na celu:
zachowanie zdrowia oraz zapobieganie
chorobom i urazom, wczesne wykrywanie chorób, leczenie, zapobieganie niepe³nosprawnoci i jej ograniczanie. Kasa
chorych ma zapewniæ: badanie i porady
lekarskie i stomatologiczne, badanie diagnostyczne, leczenie (ambulatoryjne,
w domu chorego, szpitalne oraz w ramach pomocy doranej, czyli pomoc pogotowia ratunkowego), rehabilitacjê
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Ogólnopolska Rada Obchodów Roku
Seniorów w licie otwartym z 24 lutego
1999 roku zwróci³a siê z apelem o podejmowanie dzia³añ w rodowiskach lokalnych, które przynios¹ pomoc i radoæ
Seniorom, a tak¿e pozwol¹ im aktywnie
w³¹czyæ siê w ¿ycie innych pokoleñ.
Apel ten odniesie skutek wy³¹cznie,
wtedy gdy same osoby starsze podejm¹ w³asn¹ aktywnoæ. Tymczasem polskie organizacje zrzeszaj¹ce ludzi starych stanowi³y w latach dziewiêædziesi¹tych oko³o 6% pozarz¹dowych stowarzyszeñ (por. J. Erenc, J. Boczoñ, 1993).
Przewa¿aj¹ca ich czêæ ma krótk¹ historiê, bêd¹c¹ implikacj¹ polskiej transformacji spo³eczno-ustrojowej1.
Zakoñczenie
Osoby starsze s¹ depozytariuszami
kultury, tradycji, wiedzy i obyczaju. Wartoci te s¹ zasadnicze dla zachowania
wiêzi miêdzypokoleniowych. Wiêkszoæ
osób w podesz³ym wieku wnosi bezcenne dobra do spo³ecznoci lokalnych, rodzin, spo³eczeñstw, jako opiekunowie,
mentorzy i aktywni obywatele. Anga¿uj¹
siê oni w dzia³alnoæ organizacyjn¹, aktywnoæ kulturaln¹ oraz s¹siedzk¹. Wci¹¿
s¹ potrzebni swoim rodzinom. Z badañ
przeprowadzonych w Polsce w 1996 r.
wynika, ¿e co czwarty wolontariusz to
osoba w starszym wieku. Przed najstarsz¹ generacj¹ roztacza siê wiêc szeroka
oferta pe³nienia ró¿norodnych, u¿ytecznych ról spo³ecznych i pól ich aktywnego obywatelstwa. Szerokie i powszechne zaanga¿owanie seniorów (teoria aktywnoci, teoria kompetencji) zale¿ne
jest od starañ o poprawê mo¿liwoci
dialogu, wymiany i wspó³pracy miêdzygeneracyjnej, wzmocnienia zdolnoci

1 Organizacje kombatanckie: np. Towarzystwo Katyñskie, organizacje samopomocowe,
kulturalno-owiatowe, np. Uniwersytety Trzeciego Wieku, kluby seniora, religijne jak np.
biura Radia Maryja
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lecznicz¹, wiadczenia pielêgniarskie,
opiekê profilaktyczn¹, zaopatrzenie
w leki i materia³y medyczne, przedmioty ortopedyczne i rodki pomocnicze
oraz lecznicze rodki techniczne, orzekanie o stanie zdrowia, opiekê paliatywno-hospicyjn¹. Osoby ubezpieczone maj¹ prawo do swobodnego wyboru
lekarza rodzinnego, pielêgniarki i innych specjalistów udzielaj¹cych wiadczenia zdrowotne, zwi¹zanych umow¹
z Kas¹ Chorych. Mog¹ tak¿e wybieraæ
szpital. Ubezpieczonym przys³uguje leczenie uzdrowiskowe. Specjalistyczne
procedury medyczne obejmuj¹ce czynnoci medyczne, leki oraz lecznicze
rodki techniczne, których wykaz ustala
Minister Zdrowia, s¹ finansowane z bud¿etu pañstwa, a nie ze rodków Kas
Chorych. Ubezpieczonym nie przys³uguj¹ wiadczenia ponadstandardowe,
których wykaz ustala Minister Zdrowia.
Prawa zawarte w Polskiej Karcie
Praw osób Niepe³nosprawnych odnosz¹ siê do czêci populacji Seniorów.
Jednak¿e, wobec postêpuj¹cej wraz
z wiekiem medykalizacji potrzeb, nabieraj¹ one szczególnego znaczenia. Osoby starsze i niepe³nosprawne nie mog¹
podlegaæ dyskryminacji. Musz¹ mieæ
zapewniony dostêp do dóbr i us³ug, do
leczenia i opieki medycznej, rehabilitacji, do pomocy psychologicznej, do zabezpieczenia spo³ecznego, do ¿ycia
w rodowisku wolnym od barier funkcjonalnych, do pe³nego uczestniczenia
w ¿yciu publicznym, spo³ecznym, kulturalnym, artystycznym, sportowym oraz
rekreacji i turystyce, odpowiednio do
swych zainteresowañ i potrzeb.
Tak wiêc najistotniejsze wydaj¹ siê
prawa do niezale¿nego, samodzielnego i aktywnego ¿ycia.
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rodziny i wspólnoty lokalnej w dostarczaniu opieki i wsparcia osobom starszym, wzmocnienia zdolnoci sektora
pañstwowego i prywatnego, organizacji
pozarz¹dowych i dobroczynnych do
wspó³pracy na rzecz osób starszych, respektowania i przestrzegania praw przynale¿nych osobom starszym.
Faktyczna realizacja praw cz³owieka starszego wydaje siê nieprawid³owa. Osoby starsze cierpi¹ z powodu
zmniejszonej umiejêtnoci adaptacji do
funkcjonowania w warunkach spo³eczeñstwa ci¹g³ej zmiany, utraconej
zdolnoci do swobodnego pokonywania przeszkód kulturowych i socjo-ekonomicznych. Wiele osób starszych nie
ma dostêpu do podstawowych dóbr ¿yciowych z powodu dyskryminacji zwi¹zanej nie tylko z wiekiem, ale tak¿e
z pochodzeniem etnicznym, ras¹, wyznaniem, p³ci¹, ekonomicznymi i praw-

nymi przyczynami nierównoci2. Zmiany zachodz¹ce w obyczajowoci, strukturze i funkcjach rodziny, w stylu ¿ycia
ca³ych spo³eczeñstw, mog¹ przynieæ
znacz¹ce i przykre konsekwencje dla
osób starszych.
Zdanie, które kiedy us³ysza³am
(staroæ)... zabiera niezale¿noæ, zabiera osobowoæ, zabiera wszystko,
poza pamiêci¹... jest gorzkie. Trzeba
do³o¿yæ starañ, by ju¿ nikt nigdy w ten
sposób nawet nie myla³ o sobie, by
prawo z ludzk¹ twarz¹ stosowane by³o
tak¿e wobec tych najs³abszych, by
upodmiotowienie jednostek sta³o siê
paradygmatem uspo³ecznienia osób
w wieku young old, old old, oldest old.
Dr Zofia Szarota
Instytut Nauk o Wychowaniu
Akademia Pedagogiczna im. KEN
w Krakowie
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Kulturowo uwarunkowana sytuacja wdów hinduskich, które dla rodziny s¹ zwiastunem
nieszczêcia i, choæ nie p³on¹ ju¿ na stosie pogrzebowym zmar³ego mê¿a, to czeka je trudne, uzale¿nione od ja³mu¿ny, ¿ycie w aramie, sytuacja prawna i obyczajowa kobiet arabskich i afrykañskich, ukrytych w burkach kobiet muzu³mañskiego Wschodu. Starsze kobiety, których jest wiêcej w generalnej populacji osób wieku sêdziwego, nieproporcjonalnie bardziej ni¿ mê¿czyni cierpi¹ z powodu ubóstwa, z³ego stanu zdrowia i izolacji spo³ecznej.
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G³ównym celem Systemu Pomocy
jest pe³na koordynacja dzia³añ instytucji publicznych i niepublicznych, zajmuj¹cych siê opiek¹ i pomoc¹ dziecku i rodzinie w rodowisku lokalnym. Aby realizowaæ to za³o¿enie nale¿y uwzglêdniæ nastêpuj¹ce zasady organizowania
pomocy i opieki:
 Bli¿ej dziecka: najlepiej w rodzinie,
 Wczeniej: zanim narosn¹ problemy,
 Krócej: aby nie zdejmowaæ odpowiedzialnoci rodziców za dziecko,
 Taniej: rodowiskowo i lokalnie zamiast instytucjonalnie (stacjonarnie),
 Lepiej: wykorzystuj¹c specjalistów
i fachowców, pracuj¹cych z okrelonymi problemami.
O systemie pomocy dziecku i rodzinie mo¿na mówiæ, gdy oferta pomocy
w odniesieniu do tych grup zarówno na
terenie gminy, powiatu czy województwa spe³nia trzy podstawowe warunki:
1. Pracownicy wszystkich placówek
pracuj¹cych z dzieckiem i rodzin¹ na
danym terenie w³¹czeni s¹ w proces
pomocy.
Oznacza to, i¿ w zamierzeniu ka¿dy
profesjonalista:
a. potrafi identyfikowaæ przypadki
dzieci zaniedbywanych lub rodziny z problemem wród swoich
podopiecznych dziêki znajomoci
symptomów i czynnika ryzyka,
b. ma wiedzê i umiejêtnoci zwi¹zane z podejmowaniem decyzji interwencji terapeutycznej i kryzysowej w rodzinie,

c. zna kompetencje i zasady wspó³pracy ze wszystkimi s³u¿bami i instytucjami, które uczestnicz¹ w procesie pomocy i wsparcia,
d. ma gotowoæ w³¹czania siê do takiej wspó³pracy.
2. Pomoc udzielana dzieciom i ich rodzinom jest interdyscyplinarna.
Oznacza to:
a. wspólne wypracowywanie strategii pomocy konkretnemu dziecku
i jego rodzinie przez interdyscyplinarny zespó³ profesjonalistów
znaj¹cych dziecko/rodzinê b¹d
zobowi¹zanych do opieki nad nimi
(np. rejonizacja)  zespó³ taki
w zale¿noci od potrzeb sk³adaæ
siê mo¿e z pracownika socjalnego, pedagoga szkolnego, kuratora
s¹dowego policjanta i innych,
b. wspóln¹ realizacjê strategii pomocy  podzia³ ról, dzia³anie, spotkania oceniaj¹ce skutecznoæ podjêcia przyjêtej strategii.
3. Element systemu stanowi specjalistyczna instytucja, której rol¹ jest:
a. animacja dzia³añ prowadz¹cych
do podniesienia wra¿liwoci, kompetencji i gotowoci do wspó³pracy profesjonalistów, o których mowa w pkt. 1 (szkolenia, akcje informacyjne, konsultacje),
b. inicjowanie pracy zespo³ów interdyscyplinarnych,
c. specjalistyczna pomoc dzieciom
i ich rodzinom (zaspakajanie potrzeb ¿yciowych, konsultacje, terapia, grupy wsparcia i inne).
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Podstawy tworzenia
Systemów Pomocy Rodzinie i Dziecku
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I. Okrelenie celów Lokalnego
Systemu Pomocy Rodzinie
W organizowaniu systemu trzeba
uwzglêdniæ:
1. koordynacjê wszelkich dzia³añ instytucji samorz¹dowych i organizacji
pozarz¹dowych zajmuj¹cych siê na
terenie gminy (powiatu) pomoc¹
dziecku i rodzinie,
2. mo¿liwoæ udzielenia wczesnej pomocy dziecku w rodzinie i rodzinie,
3. opracowanie wachlarza mo¿liwoci
korzystania z ró¿nych form opieki,
pomocy i wsparcia dla dziecka i rodziny na terenie gminy (powiatu),
4. ewentualne kierowanie dziecka do
placówki opieki ca³kowitej  dopiero po
wyczerpaniu wszelkich mo¿liwoci pomocy dziecku i rodzinie w rodowisku,
5. szukanie mo¿liwoci kierowania
dzieci w przypadku braku opieki, zerwania wiêzi rodzinnej z rodzin¹ naturaln¹, zagro¿enia ¿ycia i zdrowia
dziecka  przede wszystkim do
wszelkich mo¿liwych form rodzinnej
opieki zastêpczej, a dopiero potem
do form instytucjonalnych,
6. powrót dziecka do rodziny naturalnej
po poddaniu siê rodziny dysfunkcjonalnej ewentualnej terapii,
7. powstanie wielofunkcyjnych placówek,
a tak¿e wyspecjalizowanych zespo³ów
interwencyjnych, daj¹cych mo¿liwoæ
reagowania i podejmowania prób rozwi¹zania problemów aktualnie pojawiaj¹cych siê w rodowisku lokalnym,
8. umieszczenie w budowanej strukturze systemu  jako jej integralnego
elementu  odpowiedzialnoci rodziców za wychowanie dziecka oraz odpowiedzialnoci lokalnego rodowiska za pomoc dziecku i rodzinie.

II. Okrelenie funkcji i zadañ
Lokalnego Systemu Pomocy
Rodzinie
Zadania Systemu realizowane s¹
przez poszczególne elementy (placówki i zespo³y specjalistów). Sk³adaj¹ siê
na nie zadania realizowane przez instytucje samorz¹dowe i organizacje pozarz¹dowe dzia³aj¹ce na terenie gminy
(powiatu) w zakresie funkcji:
 edukacyjnej,
 opiekuñczej i wychowawczej,
 terapeutycznej,
 interwencji w kryzysie.
Placówki te powinny realizowaæ
miêdzy innymi nastêpuj¹ce skoordynowane dzia³ania:
 prowadzenie banku danych na temat:
zagro¿eñ dla dzieci i rodzin  wystêpuj¹cych w gminie/powiecie, mo¿liwoci
udzielenia ró¿nych form pomocy, materia³ów i programów do realizacji okrelonych potrzebami zadañ wynikaj¹cych z sytuacji lokalnego rodowiska,
 kierowanie dzieci i rodzin do ró¿nych
form pomocowych,
 prowadzenie bezporedniej pracy
z dzieæmi i rodzinami wg potrzeb
okrelonych funkcji,
 prowadzenie terapii dla dzieci i rodzin
w potrzebnym zakresie,
 prowadzenie poradnictwa, doradzania
wychowawczego dla dzieci, m³odzie¿y
i rodziców (np. telefon zaufania),
 organizowanie dzia³alnoci pozalekcyjnej dla dzieci i m³odzie¿y  rozwój zainteresowañ, organizacja czasu wolnego,
 interwencyjne w kryzysie rodzinnym (np. w przypadku przemocy
w rodzinie),
 inne zadania wynikaj¹ce z potrzeb
rodowiskowych.
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III. Procedura organizowania
Lokalnych Systemów Pomocy
Proces budowania systemu jest
roz³o¿ony w czasie. Najwa¿niejsze zadania to:
1. Sporz¹dzenie mapy istniej¹cych instytucji publicznych i niepublicznych
oraz prowadzonych przez te podmioty placówek na terenie gminy
(powiatu).
2. Zebranie informacji o specjalistach
pracuj¹cych w tych instytucjach.

3. Zbudowanie mapy zagro¿eñ dla
dzieci i rodzin w gminie (powiecie).
4. Zlokalizowanie braków na mapie gminy (powiatu), uwzglêdniaj¹c wszystkie grupy dzieci, m³odzie¿y oraz rodziny potrzebuj¹ce pomocy, sprawdzaj¹c mo¿liwoci jej uzyskania
w potrzebnym zakresie.
5. Rozwa¿enie mo¿liwoci gminy (powiatu) w zakresie tworzenia w³asnych orodków, zlecenia okrelonej
dzia³alnoci do wykonania przez placówki prowadz¹ce ju¿ sprawdzona
dzia³alnoæ w rodowisku lokalnym,
a tak¿e nad mo¿liwoci¹ kierowania
dzieci do rodzin zastêpczych lub placówek specjalistycznych (a w razie
ich braku  do innej gminy albo powiatu).
6. Nawi¹zanie wspó³pracy (porozumienie) z innymi gminami lub powiatem
w celu realizacji wspólnego, ponadlokalnego przedsiêwziêcia w zakresie potrzeb wynikaj¹cych ze rodowiska lokalnego.
7. Powo³anie koordynatora programu
np. Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie oraz opracowanie planu
pracy Lokalnego Systemu Pomocy.
8. Zbudowanie struktury Systemu, bazuj¹c na istniej¹cych instytucjach
publicznych i niepublicznych (umowy o wspó³pracy), zasilenie kadry
specjalistów.
9. Szkolenie pracowników.
10. Opracowanie narzêdzi badawczych dla oceny skutecznoci dzia³ania ró¿nych form pomocy
11. Ewaluacja programu, analiza form
dzia³alnoci, wprowadzenie koniecznych zmian.
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Zadania zespo³u specjalistów (centrum koordynacyjnego) to m.in.:
 przyjmowanie zg³oszeñ dzieci i ich
rodzin,
 prowadzenie kwalifikacji zg³oszeñ
(problem, diagnozowanie sytuacji rodziny i dziecka),
 kierowanie do okrelonych instytucji,
stowarzyszeñ, placówek systemu 
zajmuj¹cych siê prac¹ z dzieæmi i rodzinami na terenie gminy (powiatu),
 opracowanie indywidualnych planów
pracy z dzieckiem i rodzin¹ przy kierowaniu do form opieki ca³kowitej
i czêciowej,
 prowadzenie pracy rodowiskowej
z rodzinami dzieci we wspó³pracy
z orodkami pomocy spo³ecznej i innymi placówkami  dzia³aj¹cymi
w rodowisku lokalnym,
 prowadzenie szkoleñ dla pracowników, rodziców oraz innych osób i instytucji w zwi¹zku z okrelonymi potrzebami,
 sta³a informacja rodowiska lokalnego
o funkcjonowaniu Systemu, mo¿liwociach uzyskania ró¿nych form pomocy.
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PROPOZYCJE DZIA£AÑ  ETAPY
WYPRACOWYWANIA SYSTEMU:
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1. Monografia terenu dzia³ania
 zebranie informacji nt:
a. skali danego problemu,
b. oferty placówek i instytucji dzia³aj¹cych na terenie objêtym dzia³aniem
w zakresie ró¿nych form pomocy
dzieciom i rodzinom,
c. postaw, kompetencji i dowiadczeñ
w zakresie pomocy dzieciom i rodzinom, pracuj¹cych z nimi lub na ich
rzecz na danym terenie przysz³ych
wspó³twórców systemu,
d. mo¿liwoci i barier podejmowanych
dzia³añ pomocowych, skierowanych
do adresatów, stwarzanych przez regulacje prawne, kompetencje samorz¹dowe, za³o¿enia regionalnej polityki spo³ecznej, programy rz¹dowe.
Co nam da taka wiedza?
1. Zebranie takich informacji jest wa¿nym etapem wypracowywania systemu pomocy, koniecznym do planowania kierunku i zakresu dzia³añ pomocowych, adresowanych do dzieci
i rodziny. Dziêki zgromadzonym danym mo¿na oszacowaæ jak du¿¹ grup¹ nale¿y siê zaj¹æ, jakie formy pomocy bêd¹ potrzebne. Rozpoznanie
oferty innych placówek i instytucji pozwoli odpowiedzieæ na pytanie, czy
wszystko musimy zrobiæ sami czy
mo¿liwa jest wspó³praca, korzystanie
z oferty innych i w jakim zakresie.
2. Zgromadzone dane pozwol¹ opracowaæ programy szkoleniowe, adresowane do profesjonalistów  przysz³ych wspó³pracowników, bez których praca systemu nie bêdzie mo¿liwa. Poznanie postaw, kompetencji
i dowiadczeñ, zwi¹zanych z pomoc¹ dziecku i rodzinie w sytuacjach
kryzysowych czy choroby lub niepe³-

nosprawnoci  w ró¿nych grupach
zawodowych ukierunkuje plany
szkoleniowe  pomo¿e zdecydowaæ,
kogo szkoliæ w pierwszej kolejnoci,
jakie aspekty problemu eksponowaæ
i pog³êbiaæ, czy inwestowaæ g³ównie
w wiedzê czy w umiejêtnoci.
3. Zgromadzone i opracowane informacje mog¹ wreszcie byæ wykorzystywane jako pewne dane legitymizuj¹ce potrzebê podejmowanych
dzia³añ na rzecz pomocy rodzinie
z dzieckiem. W spotkaniach ze
sponsorami, wladz¹ samorz¹dow¹,
przysz³ymi wspó³pracownikami dysponuj¹c takimi danymi nie wystêpuje
siê jako grupa zapaleñców chc¹cych
pomóc biednym dzieciom, tylko jako
zespó³ dysponuj¹cy profesjonaln¹
diagnoz¹ problemu, opracowuj¹cy
plany swoich dzia³añ na bazie wiarygodnych danych.
2. Przygotowanie wspó³pracowników
Za³o¿eniem systemowej pomocy
rodzinie i dziecku jest wspó³praca ze
wszystkimi instytucjami i placówkami,
których pracownicy mog¹ zidentyfikowaæ przypadki np. krzywdzenia dzieci,
bezradnoci w sprawach opiekuñczo
wychowawczych, braku zapewnienia
nale¿ytej opieki nad dzieckiem, trudnoci w wype³nianiu funkcji opiekuñczych
z uwagi na niepe³nosprawnoæ dziecka, jego d³ugotrwa³¹ chorobê itp.; podj¹æ interwencjê i wspó³pracowaæ w procesie pomocy dziecku i jego rodzinie.
Wszystkie te dzia³ania musz¹ bazowaæ
na wiedzy o ró¿nych aspektach dysfunkcji, wiedzy, która czêsto nie pokrywa siê z wiedz¹ potoczn¹, ³amie stereotypy, wiedzy, której czêsto nie maj¹ nawet profesjonalici. Pracownicy niektórych instytucji owiatowych, s³u¿by
zdrowia, pomocy spo³ecznej nie zawsze pomagaj¹ w przypadkach kryzysu
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dów jest to etap najtrudniejszy do realizacji  zak³ada m.in. zintegrowanie
dzia³añ ró¿nych, dotychczas dzia³aj¹cych ale nie wspó³pracuj¹cych ze sob¹
placówek tak, aby stanowi³y wspó³dzia³aj¹c¹ ze sob¹ sieæ. Placówka taka
w za³o¿eniu pe³ni funkcjê dowodzenia
i koordynacji podejmowanych dzia³añ 
tu wypracowywany jest system pomocy
dziecku i rodzinie. Tu na rodziny czekaj¹ specjalici  pracownicy socjalni,
prawnicy, psychologowie, pedagodzy,
terapeuci; tu spotykaj¹ siê zespo³y interdyscyplinarne; st¹d wychodz¹ i tu
realizowane s¹ inicjatywy szkoleniowe;
tu organizowane s¹ akcje informacyjne; publikowane s¹ materia³y, opracowania czy broszury. Orodek koordynuj¹cy to instytucja, która animowa³aby
lokalne funkcjonowanie tego systemu,
prowadzi³a interwencje w najtrudniejszych przypadkach oraz oferowa³a terapiê rodzinn¹, jak równie¿ wiadczy³aby specjalistyczne poradnictwo i doradztwo nie tylko dla swoich klientów
ale równie¿ dla pracowników instytucji
wspó³dzia³aj¹cych z danego terenu.
W za³o¿eniach szczególnie wa¿ne jest,
aby funkcja animacyjna i integracyjna
placówki wiod¹cej faktycznie oznacza³a animowanie i integrowanie, a nie jakiekolwiek zwierzchnictwo, nadzór
i kierowanie.

3. Centrum koordynacyjne

Jedn¹ z zasadniczych s³aboci pomocy spo³ecznej wiadczonej w naszym
kraju przez ró¿ne podmioty jest brak integracji dzia³añ. Czêstokroæ na danym
terenie funkcjonuje wiele placówek,
wiadcz¹cych specjalistyczn¹ pomoc na
rzecz dzieci i rodzin i wymagaj¹cych
pomocy i wsparcia. Jednak¿e wiele
z nich  pañstwowych, samorz¹dowych,

Funkcjonowanie takiego centrum
pomocy dziecku i rodzinie z problemem, oferuj¹cego specjalistyczn¹ pomoc i integruj¹ce dzia³ania innych instytucji pomocowych na danym terenie
stanowi podstawê budowania systemu
pomocy. Jednoczenie z wielu wzglê-

4. Wspó³praca w³adz
samorz¹dowych z organizacjami
pozarz¹dowymi

Warto wiedzieæ

rodzinnego, bowiem nie znaj¹ kryteriów
diagnostycznych, nie s¹ pewni swoich
podejrzeñ, nie wiedz¹ jak interweniowaæ,
uwa¿aj¹, ¿e nie le¿y to w ich kompetencjach. Postulat kszta³cenia i dokszta³cania takich osób jawi siê zatem jako oczywisty, nie sposób bowiem myleæ o jakimkolwiek programie pomocowym, jeli
jego potencjalni wspó³realizatorzy lub co
najmniej z racji wykonywanego zawodu
 sojusznicy, nie maj¹ podstawowej wiedzy i umiejêtnoci z zakresu problemu,
którego pomoc dotyczy.
Kogo uznaæ mo¿na za wspó³pracownika, czy innymi s³owy osobê
wspó³realizuj¹c¹ proponowany system? W przedstawianym tu lokalnym
systemie pomocy rodzinie i dziecku
wspó³pracownikiem takim zostaæ mo¿e
ka¿dy profesjonalista, którego kompetencje pozwalaj¹ mu w ramach zawodowych obowi¹zków przyj¹æ aktywn¹
rolê w procesie pomocy. W praktyce
g³ównymi grupami zawodowymi w³¹czanymi w taki proces s¹ pracownicy pomocy spo³ecznej, policjanci, pracownicy
pediatrycznej s³u¿by zdrowia, pedagodzy szkolni, pedagodzy poradni, nauczyciele, wychowawcy przedszkoli,
pracownicy wymiaru sprawiedliwoci 
sêdziowie, prokuratorzy, kuratorzy s¹dowi. Strategia szkolenia profesjonalistów
zale¿y w du¿ej mierze nie tylko od terenu objêtego w zamierzeniu dzia³aniem
systemu  grupy odbiorców, ale równie¿
od obecnego poziomu wiedzy i kompetencji naszych wspó³pracowników.
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niepublicznych  nic o sobie nie wie, albo dzia³a zupe³nie niezale¿nie od siebie. Sprzyja temu istniej¹cy system
prawny, nie wymuszaj¹cy wspó³dzia³ania, nie zmienia to jednak faktu, ¿e sytuacja taka jest niezadowalaj¹ca i dysfunkcjonalna. W spo³eczeñstwie demokratycznym organem zawiaduj¹cym
w mniej lub bardziej formalny sposób
s¹ na danym terenie w³adze samorz¹dowe. To one w ramach istniej¹cych
mo¿liwoci formalno-prawnych winny
koordynowaæ pomoc spo³eczn¹ na
swoim terenie, to one powinny posiadaæ wiedzê na temat potrzeb lokalnego
rodowiska, to one posiadaj¹ rodki finansowe na rozwi¹zywanie lokalnych
problemów spo³ecznych. Istnieje tu
ogromne pole dzia³ania dla organizacji
pozarz¹dowych, które tylko wspólnie
z samorz¹dami mog¹ realizowaæ w³asne zamierzenia i cele a tym samym
staæ siê nieod³¹cznym ogniwem systemu pomocy dziecku i rodzinie.
Równie¿ w³adze samorz¹dowe powinny pamiêtaæ o roli organizacji pozarz¹dowych w realizacji w³asnych zadañ, zwi¹zanych ze sprawnie funkcjonuj¹cym systemem pomocy:
a. organizacja pozarz¹dowa mo¿e pomóc rozwi¹zaæ lokalne problemy,
którym trudno przeciwdzia³aæ ze
wzglêdu na luki w ofercie placówek
podleg³ych samorz¹dom,
b. wspó³pracuj¹c z organizacj¹ pozarz¹dow¹ mo¿na osi¹gn¹æ cele polityki gminy, powiatu czy województwa przy mniejszych nak³adach finansowych, korzystaj¹c poniek¹d ze
rodków finansowych organizacji
oraz pracy, wiedzy czy umiejêtnoci
jej cz³onków czy wspó³pracowników,
c. w organizacjach pozarz¹dowych czêstokroæ dzia³aj¹ niepoprawni optymici, pasjonaci i altruici, a takim oso-

bom zdarza siê osi¹gaæ cele niedostêpne dla innych,
d. wród dzia³aczy organizacji pozarz¹dowych, ich rodzin, sympatyków,
protektorów i beneficjantów znajduj¹
siê równie¿ wyborcy.
5. Koniecznoæ zmian
legislacyjnych
Skuteczne wsparcie dla dzieci i rodzin poprzez profesjonalnie funkcjonuj¹cy system pomocy wymaga nie tylko
kompetentnych i zaanga¿owanych profesjonalistów, nie zawsze gwarantuj¹ j¹
priorytety polityki prorodzinnej samorz¹du lokalnego. Mo¿liwoci efektywnej pomocy przekrelane bywaj¹ przez brak
odpowiednich rozwi¹zañ legislacyjnych
lub niespójne przepisy wykonawcze.
Wymaga to od zespo³ów interdyscyplinarnych systemu pomocy du¿ego wysi³ku, zintensyfikowanych dzia³añ w celu
poprawy funkcjonuj¹cego prawa na
podstawie w³asnych dowiadczeñ praktycznych oraz przy zastosowaniu w³aciwych form (np. w formie interpelacji).
6. Wnioski
Tak konstruowany Lokalny System
Pomocy powinien byæ czu³y na potrzeby rodowiska, elastyczny w dzia³aniu.
Jeli taki sposób mylenia o wa¿noci
problemów spo³ecznoci lokalnej  bêdzie przywieca³ w³adzom gminy lub
powiatu  w nied³ugim czasie zauwa¿alne bêd¹ pozytywne zmiany w zakresie mo¿liwoci oddzia³ywania na potrzeby spo³ecznoci w jej rodowisku
zamieszkania.
Beata D¹browska
Regionalny Orodek
Polityki Spo³ecznej
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Strategia dla województwa ma³opolskiego
Regionalny Orodek Polityki Spo³ecznej w Krakowie
podstawa prawna:
 art. 11b ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 listopada 1990r. o pomocy spo³ecznej
 art. 18 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorz¹dzie województwa
Wprowadzenie
Ustawa z dnia 29 listopada 1990 r. (z pón. zmn.) o pomocy spo³ecznej, w art.
11b okrela zadania przewidziane dla samorz¹dów województw, gdzie jednym z nich
jest sporz¹dzanie bilansu potrzeb i rodków w zakresie pomocy spo³ecznej we
wspó³pracy z gminami i powiatami oraz opracowywanie strategii rozwoju.
Diagnozowanie rzeczywistoci spo³ecznej, wyznaczanie zakresów analiz, róde³
pozyskiwania danych, budowanie sieci konsultantów i wspó³pracowników, opracowywanie narzêdzi badawczych s³u¿¹cych bilansowaniu potrzeb bêd¹cych podstaw¹
wyznaczania kierunków dzia³añ jest d³ugotrwa³ym i z³o¿onym procesem. Wymaga
wspólnych dzia³añ z przedstawicielami jednostek organizacyjnych gmin i powiatów 
orodków pomocy spo³ecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie. W takcie spotkañ i prowadzonych konsultacji opracowano narzêdzia badawcze s³u¿¹ce gromadzeniu wiedzy o sytuacji pomocy spo³ecznej  zasobach i problemach. W ramach
Seminarium nt. Tworzenie Strategii Rozwi¹zywania Problemów Spo³ecznych
(2526.09.2001 r.  Sucha Beskidzka), z udzia³em kierowników OPS i PCPR z terenu ca³ego województwa ma³opolskiego, wspólnie pracowano nad zagadnieniem budowania strategii spo³ecznej. Rozwiniêto ponadto niezbêdn¹ wspó³pracê z administracj¹ rz¹dow¹, wykorzystuj¹c gromadzone dane z zakresu realizacji wiadczeñ pomocy spo³ecznej. Uspo³eczniaj¹c strategiê rozwi¹zywania problemów spo³ecznych
oraz diagnozuj¹c patologie spo³eczne wykorzystano dowiadczenie Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, Wojewódzkiego Urzêdu Pracy, Uniwersytetu Jagielloñskiego oraz dzia³aj¹cych w regionie organizacji pozarz¹dowych.
Ma³opolski Program Rozwi¹zywania Problemów Spo³ecznych, zwany dalej Programem pozwoli zaplanowaæ dzia³ania województwa z zakresu polityki spo³ecznej
w taki sposób, aby przeciwdzia³aæ najistotniejszym zagro¿eniom spo³ecznym, przy
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aktywnym udziale samorz¹dów lokalnych i organizacji pozarz¹dowych. Zagro¿enia
takie, jak negatywne skutki ubóstwa i zjawisko wykluczenia spo³ecznego to wyzwanie nie tylko dla Ma³opolski, ale równie¿ dla spo³eczeñstw wspó³czesnej Europy. St¹d
Program odnosi siê w du¿ej mierze do zapisów zawartych w dokumencie Agenda
Socjalna 2000, okrelaj¹cych wymagania unijne w dziedzinie socjalnej wobec krajów cz³onkowskich i ubiegaj¹cych siê. Spójna polityka województwa wobec tych zagadnieñ, przyczyni siê do realizacji postulatów przedakcesyjnych, zwi¹zanych ze staraniami Polski o przyst¹pienie do Unii Europejskiej i umo¿liwi ubieganie siê w przysz³oci o rodki pomocowe.
Niniejszy Program jest zgodny i wynika ze Strategii Rozwoju Województwa Ma³opolskiego, uchwalonej przez Sejmik Województwa Ma³opolskiego 28 sierpnia 2000 r.
Jest on rozwiniêciem tych elementów Strategii, które odnosz¹ siê do zagadnieñ polityki spo³ecznej, tzn.:
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w Polu: Mieszkañcy
Cel nadrzêdny: A:
Lepiej wykszta³ceni, aktywni i przedsiêbiorczy mieszkañcy
cel strategiczny: A.2.: rodowisko promuj¹ce przedsiêbiorczoæ i aktywnoæ
obywateli
rozwi¹zanie: A.2.4.:
Rozszerzenie wspó³pracy organizacji pozarz¹dowych
z partnerami publicznymi i gospodarczymi,
Cel strategiczny A.3.: Spójne, solidarne i bezpieczne spo³ecznoci.
rozwi¹zania: A.3.3.:
Wyrównywanie szans ¿yciowych dla osób
niepe³nosprawnych
A.3.4.:
Przeciwdzia³anie patologiom spo³ecznym
Cel strategiczny A.4.: Silna rodzina i zdrowy styl ¿ycia
rozwi¹zanie: A.4.1.:
Prorodzinne rozwi¹zywanie problemów spo³ecznych
Oczekiwane rezultaty tych dzia³añ to:
 normalizacja sytuacji osób niepe³nosprawnych we wszystkich dziedzinach ¿ycia
spo³ecznego i zawodowego,
 ograniczenie procesów rozk³adu rodziny,
 obni¿enie przestêpczoci, zw³aszcza nieletnich,
 ograniczenie uzale¿nieñ (alkoholizm, narkomania) zw³aszcza wród m³odzie¿y,
 wzmocnienie rodziny jako wspólnoty podstawowej,
 ograniczenie zjawiska skrajnej biedy i wykluczenia spo³ecznego,
 zmniejszenie odsetka rodzin patologicznych.
Rozwi¹zywanie problemów spo³ecznych to nie tylko zadanie samorz¹du województwa. To przede wszystkim organizowanie wsparcia i pomocy osobom potrzebuj¹cym w miejscu ich zamieszkania, a wiêc przy udziale jednostek organizacyjnych samorz¹dów lokalnych. Województwo poprzez dzia³alnoæ Regionalnego Orodka Polityki Spo³ecznej pe³ni rolê wspieraj¹c¹, aktywizuj¹c¹, koordynuj¹c¹ i inicjuj¹c¹ nowe
rozwi¹zania, zmierzaj¹c tym samym do wyrównywania poziomu ¿ycia mieszkañców
naszego regionu. Ma³opolski Program Rozwi¹zywania Problemów Spo³ecznych
okrela zatem g³ówne dzia³ania samorz¹du województwa zgodnie z przypisanymi
województwu zadaniami z zakresu pomocy spo³ecznej.
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Misja:

Zintegrowany, efektywny model regionalnej pomocy spo³ecznej.

Cele strategiczne:
I.
Sprawny system informacji o zasobach, us³ugach, problemach.
II.
Aktywne spo³ecznoci lokalne.
III. Profesjonalna kadra pomocy spo³ecznej.
IV. Efektywne, nowatorskie programy celowe.
Cel strategiczny I
cel strategiczny I:
Sprawny system informacji o zasobach, us³ugach i problemach spo³ecznych

cel operacyjny I.1.:
Opracowywanie diagnozy sytuacji
spo³ecznej w województwie

zadania:
 Rozpoznawanie potrzeb
i problemów spo³ecznych
oraz przygotowywanie map
problemów spo³ecznych
 Budowanie baz danych
o zasobach instytucjonalnych,
kadrowych i us³ugach

cel operacyjny I.2.:
Rozpowszechnianie informacji
o dostêpnych us³ugach, wiadczeniach
i zagadnieniach spo³ecznych

zadania:
 Opracowywanie i publikacja
wydawnictw ( ulotki, broszury)
 Popularyzacja danych za
porednictwem elektronicznych
noników informacji
 Popularyzacja zagadnieñ
spo³ecznych poprzez organizacjê
konferencji i seminariów
tematycznych, powiêconych
zagadnieniom pomocy spo³ecznej

Oczekiwane rezultaty:
 poprawa dostêpnoci do wiadczeñ pomocy spo³ecznej,
 poprawa dostêpnoci do informacji o pomocy spo³ecznej i problemach spo³ecznych,
 wzrost poczucia bezpieczeñstwa socjalnego osób zagro¿onych wykluczeniem spo³ecznym,
 wyrównywanie poziomu ¿ycia mieszkañców województwa poprzez prawid³ow¹ alokacjê rodków pomocowych,
 w³aciwe planowanie w zakresie podejmowanych dzia³añ w polityce spo³ecznej.
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Cele strategiczne i operacyjne oraz zadania Programu

#

$ es.O.es
Monitorowanie i ocena wyników:
Wskaniki:
 iloæ wydawnictw,
 iloæ opracowanych raportów tematycznych dotycz¹cych poszczególnych problemów spo³ecznych,
 iloæ opracowanych prezentacji,
 iloæ osób korzystaj¹cych ze strony internetowej ROPS.
Realizatorzy i partnerzy:
 Regionalny Orodek Polityki Spo³ecznej,
 Jednostki organizacyjne pomocy spo³ecznej (OPS, PCPR, Wydzia³ Polityki Spo³ecznej Ma³opolskiego Urzêdu Wojewódzkiego),
 Policja,
 partnerzy zagraniczni,
 organizacje pozarz¹dowe,
 uczelnie wy¿sze i orodki badawcze (np. GUS, opinii publicznej).
Cel strategiczny II

Prezentacje

cel strategiczny II:

Aktywne spo³ecznoci lokalne

cel operacyjny II.1.
Rozwijanie wspó³pracy
z organizacjami
pozarz¹dowymi,
w³adzami lokalnymi
i administracj¹
publiczn¹.

cel operacyjny II.2.

zadania:
 wspieranie (w tym
finansowe)
dzia³alnoci
organizacji
pozarz¹dowych,
 budowanie lokalnych
koalicji na rzecz
rozwi¹zywania
problemów
spo³ecznych

zadania:
 budowanie zespo³ów
zadaniowych na
rzecz rozwi¹zywania
konkretnych
problemów
spo³ecznych,
 promowanie
skutecznych
rozwi¹zañ lokalnych,
 wypracowanie
modelu sprawnego
przep³ywu informacji

Koordynowanie
i integrowanie s³u¿b
i instytucji socjalnych.

cel operacyjny II.3.
Aktywizowanie
mieszkañców

zadania:
 organizowanie
i przeprowadzanie
kampanii
spo³ecznych
 kreowanie
i realizowanie
wspólnych inicjatyw
s³u¿¹cych
rozwi¹zywaniu
problemów
spo³ecznych.
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Monitorowanie i ocena wyników:
Wskaniki:
 liczba realizowanych projektów i programów pomocowych,
 liczba kampanii i akcji spo³ecznych.
Realizatorzy i partnerzy:
 Regionalny Orodek Polityki Spo³ecznej,
 Jednostki organizacyjne pomocy spo³ecznej (OPS, PCPR, Wydzia³ Polityki Spo³ecznej Ma³opolskiego Urzêdu Wojewódzkiego), inne jednostki organizacyjne,
 partnerzy zagraniczni,
 organizacje pozarz¹dowe,
 w³adze i spo³ecznoci lokalne,
 uczelnie wy¿sze.
Cel strategiczny III
Oczekiwane rezultaty:
 zmiana modelu pracy socjalnej z interwencyjno-kryzysowego na profilaktyczny,
 wzrost liczby dzia³añ rodowiskowych,
 wypracowane standardy opieki i pomocy spo³ecznej,
 poprawa poziomu wykszta³cenia kadry pomocy spo³ecznej,
 efektywniejszy model pracy socjalnej.
Monitorowanie i ocena wyników:
Wskaniki:
 liczba szkoleñ dla kadry pomocy spo³ecznej,
 liczba uczestników w szkoleniach i kursach doskonalenia zawodowego,
 iloæ organizacji pozarz¹dowych realizuj¹cych konkretne wiadczenia i formy pomocy.
Realizatorzy i partnerzy:
 Regionalny Orodek Polityki Spo³ecznej,
 Jednostki organizacyjne pomocy spo³ecznej (OPS, PCPR, Wydzia³ Polityki Spo³ecznej Ma³opolskiego Urzêdu Wojewódzkiego),
 partnerzy zagraniczni,
 w³adze lokalne,
 organizacje pozarz¹dowe,
 uczelnie wy¿sze.
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Oczekiwane rezultaty:
 poprawa efektywnoci wiadczeñ,
 wiêksza wiadomoæ potrzeb spo³ecznych,
 wzrost poczucia odpowiedzialnoci za sprawy spo³eczne na poziomie lokalnym,
 zwiêkszona aktywnoæ obywatelska,
 wzrost poczucia integracji i solidarnoci spo³ecznej na poziomie lokalnym,
 powiêkszenie oferty wiadczeñ i form pomocy.
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cel strategiczny III:

Profesjonalna kadra pomocy spo³ecznej

cel operacyjny III.1.

Prezentacje

Wyrównywanie
poziomu kompetencji
zawodowych kadr

zadania:
 diagnozowanie
kompetencji
zawodowych kadr
pomocy spo³ecznej,
 doskonalenie metod
i technik pracy
w instytucjach
pomocy spo³ecznej,
 ustalenie standardów
wiadczenia us³ug
socjalnych
 opracowywanie
i wdra¿anie
programów
systematycznego
doskonalenia
zawodowego.

cel operacyjny III.2.
Dostosowywanie
modeli i standardów
pomocy spo³ecznej
do obowi¹zuj¹cych
w Unii Europejskiej

cel operacyjny III.3.
Podwy¿szanie jakoci
i efektywnoci dzia³añ
zmierzaj¹cych do
zapewnienia
wysokiego poziomu
us³ug socjalnych

zadania:
 propagowanie wiedzy
na temat osi¹gniêæ
w zakresie polityki
spo³ecznej,
 promowanie
kszta³cenia
ustawicznego
w sferze pomocy
spo³ecznej,
 rozwijanie wspó³pracy
zagranicznej

zadania:
 wypracowywanie
metod i narzêdzi
oceny efektywnoci
pracy socjalnej,
 ewaluacja
skutecznoci
realizowanych
dzia³añ pomocowych,

Cel strategiczny IV
Oczekiwane rezultaty:
 upowszechnienie skutecznych rozwi¹zañ w zakresie dominuj¹cych problemów
spo³ecznych,
 wiêkszy udzia³ rodków pozabud¿etowych we wdra¿anych programach pomocowych,
 wiêkszy udzia³ organizacji pozarz¹dowych w realizowanych dzia³aniach pomocowych,
 bardziej adekwatne do potrzeb rozwi¹zania legislacyjne w zakresie spraw spo³ecznych,
 ograniczenie zjawiska wykluczenia spo³ecznego.

es.O.es

Realizatorzy i partnerzy:
 Regionalny Orodek Polityki Spo³ecznej,
 Jednostki organizacyjne pomocy spo³ecznej (OPS, PCPR, Wydzia³ Polityki Spo³ecznej Ma³opolskiego Urzêdu Wojewódzkiego),
 partnerzy zagraniczni,
 orodki integracji europejskiej,
 organizacje pozarz¹dowe,
 parlamentarzyci,
 w³adze lokalne,
 rodki masowego przekazu.

cel strategiczny IV:
Efektywne, nowatorskie programy celowe

cel operacyjny IV.1.:
Tworzenie i opracowywanie
modelowych rozwi¹zañ
w zakresie pomocy spo³ecznej.

zadania:
 przygotowywanie i wdra¿anie
wojewódzkich programów
celowych:
 pozyskiwanie rodków
na finansowanie programów
celowych.
 rozszerzanie oferty us³ug
i wsparcia dla spo³ecznoci
lokalnych

cel operacyjny IV.2.:
Kreowanie pozytywnych postaw
wobec problemów spo³ecznych

zadania:
 tworzenie lobbyingu na rzecz
nowatorskich programów,
 pobudzanie inicjatyw
legislacyjnych, dotycz¹cych
rozwi¹zywania problemów
spo³ecznych.

Prezentacje

Monitorowanie i ocena wyników:
Wskaniki:
 liczba wdra¿anych projektów, w tym w ramach programów unijnych,
 iloæ rodków pozabud¿etowych, pozyskanych na realizacjê programów,
 iloæ interpelacji i wniosków w sprawach dotycz¹cych uregulowañ w zakresie
spraw spo³ecznych,
 iloæ inicjatyw i projektów zg³aszanych przez podmioty niepubliczne.

'
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NOWE AKTY PRAWNE
Dz.U.02.167.1372
USTAWA
z dnia 30 sierpnia 2002 r.
o zmianie ustawy o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi.
Dz.U.02.167.1376
ROZPORZ¥DZENIE
MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO£ECZNEJ
z dnia 30 wrzenia 2002 r.
w sprawie szczegó³owych zasad tworzenia, dzia³ania i finansowania warsztatów terapii zajêciowej.

Warto wiedzieæ

Dz.U.02.156.1300
USTAWA
z dnia 17 lipca 2002 r.
o zmianie ustawy o finansach publicznych.
Dz.U.02.153.1269
USTAWA
z dnia 25 lipca 2002 r.
Prawo o ustroju s¹dów administracyjnych.
Dz.U.02.153.1270
USTAWA
z dnia 30 sierpnia 2002 r.
Prawo o postêpowaniu przed s¹dami administracyjnymi.
Dz.U.02.153.1271
USTAWA
z dnia 30 sierpnia 2002 r.
Przepisy wprowadzaj¹ce ustawê  Prawo o ustroju s¹dów administracyjnych
i ustawê  Prawo o postêpowaniu przed s¹dami administracyjnymi.
Dz.U.02.147.1231
USTAWA
z dnia 26 padziernika 1982 r.
o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi.
(tekst jednolity)
Dz.U.02.135.1146
USTAWA
z dnia 26 lipca 2002 r.
o zmianie ustawy  Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
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Dz.U.02.115.1002
ROZPORZ¥DZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNÊTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 16 lipca 2002 r.
w sprawie zabezpieczenia nale¿ytego wykonania umowy o zamówienie publiczne.
Dz.U.02.112.977
USTAWA
z dnia 20 czerwca 2002 r.
o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów rodkami publicznego transportu zbiorowego.

Warto wiedzieæ

Dz.U.02.122.1046
ROZPORZ¥DZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOCI
z dnia 18 lipca 2002 r.
w sprawie zmiany rozporz¹dzenia Ministra Sprawiedliwoci w sprawie szczegó³owych zasad zatrudniania skazanych.

!

!
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Spis treci:
1. Wydarzenia... Seniorzy XXI wieku Konferencja Szkoleniowa w Krakowie  opracowanie Ma³gorzata
Szl¹zak ROPS

1

2. Warto wiedzieæ... Aspekty promocji zdrowia w podesz³ym
wieku  opracowanie Anna Florek-P³aczek Ma³opolskie
Centrum Zdrowia Publicznego w Krakowie

2

3. Warto wiedzieæ... Cz³owiek starszy jako podmiot prawa
 postulaty globalnej polityki spo³ecznej wobec seniorów
 opracowanie dr Zofia Szarota Instytut Nauk o Wychowaniu Akademia Pedagogiczna im. KEN w Krakowie

11

4. Warto wiedzieæ... Podstawy tworzenia Systemów Pomocy
Rodzinie i Dziecku  opracowanie Beata D¹browska
ROPS

17

5. Prezentacje... Ma³opolski Program Rozwi¹zywania
Problemów Spo³ecznych na lata 20022006

23

6. Warto wiedzieæ... Nowe akty prawne

30
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