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„Badanie opinii wśród trzech pokoleń mieszkańców obszarów wiejskich na terenie całego kraju” 

 

Opis badania 

Kontekst badania 

Badania zostały przeprowadzone przez Biuro Badań Społecznych OBSERWATOR na obszarach 

wiejskich całego kraju, na zlecenie Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.  

Zasadniczym celem badania było zebranie opinii na temat procesu starzenia się mieszkańców wsi w 

opinii trzech pokoleń: dziadków/babć, ich dzieci oraz wnuków.  

Realizacja wywiadów 

Badanie zrealizowano w dniach 29 lipca - 10 sierpnia 2019 roku. 

Raport metodologiczny (metodologia, kwestionariusze, pilotaż narzędzi 

badawczych, dobór próby, realizacja wywiadów) 

Metodologia 

Badania zostały zrealizowane ilościową techniką kwestionariusza wywiadu bezpośredniego PAPI. 

Wybór tej akurat techniki podyktowany był specyfiką badanej grupy – wypełnianie kwestionariusza w 

wersji papierowej stwarza – w przypadku osób z niższym wykształceniem – mniejszy dystans i 

powoduje większą otwartość respondenta. Jak wynika z relacji ankieterów, respondenci z dużym 

zainteresowaniem odpowiadali na pytania kwestionariusza, co utwierdzać może w przekonaniu, że 

odpowiadali w sposób szczery i wyczerpujący, a pytania zostały skonstruowane w sposób zrozumiały i 

przejrzysty.  

Kwestionariusze 

Dla każdej z badanych populacji opracowany został odrębny kwestionariusz dostosowany do celów 

badawczych. W każdym z kwestionariuszy znalazła się również część wspólna – pytania, które 

umożliwią dokonanie porównania z każdej badanej perspektywy (z perspektywy każdego pokolenia).  

Kwestionariusze zostały zweryfikowane w wewnętrznych badaniach pilotażowych, po których 

dokonano drobnych korekt i modyfikacji.  

Dobór próby 

Badania prowadzono wyłącznie na terenach wiejskich, w wylosowanych powiatach na terenie każdego 

makroregionu NUTS1 (na terenie każdego makroregionu wylosowano dwa powiaty).  

Dobór próby uwzględniał strukturę gęstości zaludnienia obszarów wiejskich na terenie Polski oraz 

makroregionu (NUTS1). Założenia doboru próby były następujące:  

• Próba reprezentatywna wielopokoleniowych rodzin na obszarach wiejskich  



• Próba reprezentatywna ze względu na zamieszkanie w regionie NUTS1 – proporcjonalnie do 

liczby mieszkańców.   

• Wielkość próby n=600  

• Ogółem zrealizowano minimum 200 wywiadów w każdej z 3 grup wiekowych / pokoleniowych 

(dziadkowie, ich dzieci, wnuki).  

• W najstarszej grupie badanych (dziadków) nie udało się zrekrutować odpowiedniej liczby 

mężczyzn aby zachować odpowiednią strukturę płci. Stąd po zakończeniu badania dokonano 

uzupełniającej rekrutacji 23 mężczyzn, równomiernie we wszystkich obszarach badania oraz w grupach 

rodzin, które wcześniej wzięły udział w badaniu. Dlatego łączna liczba badanych w tej grupie wiekowej 

wynosi 223. 

Tabela 1. Struktura próby wg. NUTS 

Struktura próby wg. 

NUTS  

Grupa badana 

WNUKI GR. POŚREDNIA DZIADKOWIE 

Liczebność %  Liczebność %  Liczebność %  

POŁUDNIOWO-

ZACHODNI 
27 13,5% 26 13,0% 27 12,1% 

POŁUDNIOWY 60 30,0% 59 29,5% 59 26,5% 

WSCHODNI 43 21,5% 44 22,0% 55 24,7% 

CENTRALNY 31 15,5% 32 16,0% 43 19,3% 

PÓŁNOCNY 20 10,0% 20 10,0% 20 9,0% 

PÓŁNOCNO-

ZACHODNI 
19 9,5% 19 9,5% 19 8,5% 

Ogółem 200 100,0% 200 100,0% 223 100,0% 

 

 

 

  



Realizacja wywiadów (przebieg realizacji badania) 

Wywiady prowadzono według następującego schematu: 

- w wylosowanym powiecie ankieterzy rozpoczynali poszukiwanie osób z najstarszej grupy wiekowej 

(dziadków), starając się zachować proporcję płci – 50/50. Nie wszędzie udało się zrealizować te 

założenia w związku z brakiem dostępnych mężczyzn oraz niechęcią udziału w badaniu ze względu na 

stan zdrowia, dlatego po zakończeniu badania dokonano uzupełniającej rekrutacji mężczyzn, aby 

wyrównać braki; 

- w kolejnym etapie ankieterzy sprawdzali, czy dana osoba posiada dzieci (tzw. przedstawiciele 

średniego pokolenia) oraz wnuki i czy jest możliwość przeprowadzenia z nimi wywiadu 

bezpośredniego; 

- jeżeli udało się skontaktować z całą rodziną seniora, ankietowani zaczynali realizację wywiadów 

według kolejności: dziadek / babcia – ich dzieci (grupa pośrednia) – ich wnuki; w wyjątkowych 

sytuacjach, kiedy nie udało się ze względów losowych (np. podróż, pobyt za granicą) zrealizować 

wywiadu z przedstawicielem średniego pokolenia lub wnukiem, ankieter w najbliższej okolicy (w tym 

samym powiecie) poszukiwał osoby o podobnych cechach społeczno-demograficznych.  

Realizacja wywiadów przebiegła sprawie, udało się zrealizować założoną próbę badawczą, tj. po 200 

wywiadów dla każdej z badanych grup. W najstarszej grupie wiekowej dokonano dodatkowej rekrutacji 

23 mężczyzn. Zdecydowana większość badanych w trzech grupach wiekowych pochodzi z jednej 

rodziny, tylko w dziewięciu przypadkach nie udało się skontaktować z przedstawicielem średniej lub 

najmłodszej grupy. W związku z tym dla tych przypadków respondentami były osoby spoza kręgu 

rodzinnego, jednak mieszkający w tym samym powiecie. 

 

Kontrola pracy ankieterów 

Po skompletowaniu pełnej bazy wynikowej (623 wywiadów) dokonano kontroli zebranego materiału. 

Kontrola opierała się na dwóch metodach, standardowo stosowanych przy kontroli materiału z badań 

ilościowych, tj.: 

- analiza logicznej spójności zebranego materiału 

- kontrola telefoniczna 20% respondentów (kontroli poddano ankiety z każdego okręgu 

koordynatorskiego). 

Zarówno kontrola logicznej spójności, jak i kontrola telefoniczna nie wykazały żadnych uchybień w 

zebranym materiale.  

 

 Uwagi do czytania danych tabelarycznych 



a) tabele zamieszczone w niniejszym raporcie zostały wygenerowane przy użyciu 

specjalistycznego oprogramowania statystycznego SPSS. Mimo wysokiej precyzji obliczeń, 

format prezentowania danych wymaga zaokrągleń wyników do jednego lub dwóch miejsc 

dziesiętnych. W efekcie, rzeczywista suma wartości w kolumnie z procentowaniem może 

odbiegać minimalnie od uwidocznionych w rubryce „Razem” 100%. Odchylenia te nie mają 

żadnego znaczenia praktycznego. 

b) braki danych pojawiające się na skutek odmowy lub nieumiejętności udzielenia przez 

respondenta odpowiedzi na pytania zostały zakodowane i zdefiniowane jako systemowe braki 

danych, stąd nie są uwzględniane w obliczeniach liczby odpowiedzi. Podstawą obliczania jest 

zawsze liczba respondentów, którzy udzielili odpowiedzi na analizowane pytanie.  

c) tabele, w których nie występuje rubryka „Razem 100%” mają charakter wieloodpowiedziowy, 

tj. respondent odpowiadając na dane pytanie, mógł wybrać więcej niż jedną odpowiedź. W 

przeciwieństwie do pozostałych tabel zawierających dane frekwencyjne, suma wskazań może 

w tych miejscach przekroczyć 100%. Stosowna informacja znajduje się pod tabelą z wynikami. 

Wyniki badania  
Charakterystyka społeczno-demograficzna badanych 

W grupie seniorów, podobnie jak w pozostałych grupach badanych, dominują kobiety – stanowią one 

61,9% ankietowanych, w grupie pośredniej – 73%, a wśród wnuków 64,5%.  

Wykres 1 Płeć 

 

 

Najliczniejszą grupę wiekową wśród wnuków stanowią osoby w wieku 18-25 lat (65,7%), w grupie 

pośredniej pomiędzy 40 a 49 rokiem życia (55%).  
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Wykres 2 Wiek 
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Aż trzy czwarte badanych seniorów urodziło się i mieszka w swojej gminie przez całe życie. Co piąty 

badany senior urodził się w innej gminie, a co dwudziesty urodził się w gminie, gdzie realizowano 

badania, ale mieszkał także gdzie indziej.  

Tabela 2. Zamieszkanie w obecnej gminie 

Które z poniższych stwierdzeń najlepiej opisuje pana/i 

sytuację? 

DZIADKOWIE 

Liczebność %  

Urodziłem/am  się w tej gminie i mieszkam w niej całe życie 167 74,9% 

Urodziłem/am się w tej gminie, ale mieszkałem/am także gdzie 

indziej. Obecnie mieszkam tutaj. 
13 5,8% 

Nie urodziłem/am się w tej gminie, ale teraz mieszkam tutaj 42 18,8% 

Inna sytuacja 1 0,4% 

Ogółem 223 100,0% 

 

Ponad połowa seniorów (63,2%) to osoby zamężne / żonate, a nieco ponad jedna trzecia (36,2%) to 

wdowcy / wdowy.  

W grupie pośredniej dominują również osoby zamężne / żonate (89,5%), a prawie trzy czwarte wnuków 

(71%) to kawalerowie / panny.  

Wykres 3 Stan cywilny 
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Posiadanie dzieci w grupie seniorów i w grupie pośredniej było warunkiem zrealizowania wywiadu, 

wśród wnuków co piąta osoba posiada dzieci.  

Tabela 3 Posiadanie dzieci 

Czy ma Pan/i dzieci? 

Grupa badana 

WNUKI GR. POŚREDNIA DZIADKOWIE 

Liczebność %  Liczebność %  Liczebność %  

Tak  42 21,0% 199 99,5% 222 99,6% 

Nie  158 79,0% 1 0,5% 1 0,4% 

Ogółem 200 100,0% 200 100,0% 223 100,0% 

 

 

Seniorzy posiadają najczęściej troje dzieci (33,3%), a następnie dwoje (26,6%). Co piąty senior ma 

czworo dzieci. 

Połowa badanych z grupy pośredniej posiada dwoje dzieci, a 27% - troje. W grupie wnuków 11,5% 

posiada dwoje dzieci, a 8% - jedno dziecko.  

Tabela 4 Liczba dzieci  

Ile ma Pan/i dzieci? 

Grupa badana 

WNUKI GR. POŚREDNIA DZIADKOWIE 

Liczebność %  Liczebność %  Liczebność %  

0 158 79,0% 1 0,5% 1 0,5% 

1 16 8% 21 10,5% 8 3,6% 

2 23 11,5% 100 50,0% 59 26,6% 

3 2 1% 54 27,0% 74 33,3% 

4 1 0,5% 18 9,0% 46 20,7% 

5 0 0,0% 5 2,5% 26 11,7% 

6 0 0,0% 0 0,0% 3 1,4% 

7 0 0,0% 0 0,0% 3 1,4% 

8 0 0,0% 0 0,0% 2 1,0% 

Ogółem 42 100,0% 198 100,0% 222 100,0% 



  



W grupie seniorów dominują osoby z wykształceniem zawodowym (41%) i niepełnym podstawowym 

(39,6%), a odsetek osób z wyższym wykształceniem jest znikomy.  

Wyraźnie widać, jak maleje odsetek osób z wykształceniem zawodowym – w grupie seniorów 41%, w 

pośredniej – 30% a u wnuków – tylko 11%.  

Wśród wnuków i w grupie pośredniej dominują osoby w wykształceniem średnim (57% wśród wnuków 

i 53,5% w grupie pośredniej).  

Wykres 4 Wykształcenie 
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Status zawodowy jest skorelowany z wiekiem – seniorzy to oczywiście głównie emeryci (87%) i renciści 

(4%), sporadycznie pracują na roli (3,1%) lub jako robotnicy wykwalifikowani (2,7%).  

W grupie pośredniej mamy większe największe zróżnicowanie ze względu na status zawodowy – 22% 

badanych to robotnicy wykwalifikowani, po ok. 15% stanowią rolnicy i pracownicy usług, nieco 

mniejszy odsetek stanowią pracownicy adminstracyjno-biurowi (9%) oraz osoby pracujące na własny 

rachunek (8%).  

W grupie wnuków dominują uczniowie i studenci – stanowią oni 36% badanych, natomiast po ok. 17% 

to pracownicy usług i robotnicy wykwalifikowani.  

 

Wykres 5 Status zawodowy 
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Tabela 5 Sytuacja zawodowa 

Sytuacja zawodowa 

Grupa badana 

WNUKI GR. POŚREDNIA DZIADKOWIE 

Liczebność %  Liczebność %  Liczebność %  

Kadra kierownicza, 

specjaliści z 

wyższym 

wykształceniem 

4 2,0% 7 3,5% 0 0,0% 

Średni personel, 

technicy 
15 7,5% 23 11,5% 0 0,0% 

Pracownicy 

administracyjno-

biurowi 

18 9,0% 18 9,0% 1 0,4% 

Pracownicy usług 33 16,5% 29 14,5% 0 0,0% 

Robotnicy 

wykwalifikowani 
33 16,5% 44 22,0% 6 2,7% 

Robotnicy 

niewykwalifikowani 
2 1,0% 4 2,0% 2 0,9% 

Rolnicy 8 4,0% 30 15,0% 7 3,1% 

Pracujący na własny 

rachunek 
3 1,5% 16 8,0% 0 0,0% 

Bezrobotni 6 3,0% 3 1,5% 0 0,0% 

Emeryci 0 0,0% 16 8,0% 194 87,0% 

Renciści 0 0,0% 2 1,0% 9 4,0% 

Uczniowie i studenci 72 36,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Gospodynie domowe 

i inni 
6 3,0% 8 4,0% 3 1,3% 

Ogółem 200 100,0% 200 100,0% 223 100,0% 

 

 

  



Poniżej przedstawiamy graficzny rozkład odpowiedzi dotyczący pracy w gospodarstwach rolnych z 

uwzględnieniem podziału na NUTS1.  

Mapa 1 Praca w gospodarstwie rolnym (WNUKI) 
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Mapa 2 Praca w gospodarstwie rolnym (Grupa Pośrednia) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 3 Praca w gospodarstwie rolnym (DZIADKOWIE) 
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Jeżeli chodzi o dochody na osobę w gospodarstwach domowych, to dziadkowie najczęściej wskazywali 

przedział od 1300 do 1799 złotych (30%), podobnie przedstawiciele grupy pośredniej (21,5%) oraz 

wnuki (19%).  

Najwyższy odsetek podania dochodów, który mógł również wynikać z niewiedzy badanych, 

odnotowano w grupie najmłodszych respondentów (49%).  

 

Wykres 6 Dochody 

 
 

Tabela 6 Dochody 

Dochody na jedną 

osobę w 

gospodarstwie 

domowym 

Grupa badana 

WNUKI GR. POŚREDNIA DZIADKOWIE 

Liczebność %  Liczebność %  Liczebność %  

Do 899 zł 10 5,0% 7 3,5% 10 4,5% 

Od 900 zł do 1299 zł 14 7,0% 27 13,6% 50 22,4% 

Od 1300 zł do 1799 zł 38 19,0% 43 21,6% 67 30,0% 

Od 1800 zł do 2499 zł 18 9,0% 31 15,6% 26 11,7% 

2500 zł i więcej 22 11,0% 26 13,1% 10 4,5% 

Odmowa 98 49,0% 65 32,7% 60 26,9% 
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Do 899 zł Od 900 zł do 1299 zł Od 1300 zł do 1799 zł Od 1800 zł do 2499 zł 2500 zł i więcej Odmowa



Ogółem 200 100,0% 200 100,0% 223 100,0% 

 

 

Pracę w gospodarstwie rolnym deklaruje 15,5% wnuków, 17,5% przedstawicieli grupy pośredniej i 

11,2% seniorów.  

Ogółem w badanej populacji na roli pracuje 17,8% badanych, wśród nich 7,5% na stałe a 10,3% 

dorywczo. 

 

Tabela 7 Praca w gospodarstwie rolnym 

Czy 

pracuje 

Pan(i) w 

gospodarst

wie rolnym 

Grupa badana  

WNUKI 
GR. 

POŚREDNIA 
DZIADKOWIE 

OGÓŁEM 

Liczebn

ość %  

Liczebn

ość %  

Liczebn

ość %  

Liczebn

ość %  

Nie 
169 

84,5

% 
145 

72,5

% 
197 

88,7

% 

511 82,2

% 

Tak, ale 

dorywczo 
20 

10,0

% 
24 

12,0

% 
20 9,0% 

64 10,3

% 

Tak, stale 
11 5,5% 31 

15,5

% 
5 2,3% 

47 7,5% 

Ogółem 
200 

100,0

% 
200 

100,0

% 
222 

100,0

% 

622 100,0

% 

 

 

  



Stosunek do wiary bardzo różnicuje trzy badane grupy. Wyraźnie widać, że religijność malej wraz z 

wiekiem badanych.  

Wśród seniorów odsetek deklarujących się jako wierzący i stosujący do wskazań Kościoła wynosi aż 

83,4%, w grupie pośredniej – 72%, a wśród wnuków zaledwie 51,5%.  

Odsetek osób niewierzących wśród wnuków to 4,5%, w grupie pośredniej 1%, a wśród najstarszych nie 

odnotowano takich deklaracji.  

Ogółem w całej badanej populacji 69,5% badanych deklaruje się jako osoby wierzące i stosujące się do 

wskazań Kościoła, a 23,8% uznaje się za osoby wierzące na swój własny sposób. Zaledwie ok. 2% 

badanych to osoby niewierzące.  

Łączny odsetek osób wierzących w całej badanej populacji wynosi 93,3%1. 

 

Tabela 8 Stosunek do wiary 

Jaki jest stosunek 

do wiary? 

Grupa badana  

WNUKI 
GR. 

POŚREDNIA 
DZIADKOWIE 

OGÓŁEM 

Liczeb

ność %  

Liczeb

ność %  

Liczeb

ność %  

Liczeb

ność %  

Jestem 

wierzący(a) i 

stosuję się do 

wskazań Kościoła 

103 51,5% 144 72,0% 186 83,4% 433 69,5% 

Jestem 

wierzący(a) na 

swój własny 

sposób 

73 36,5% 46 23,0% 29 13,0% 148 23,8% 

Jestem 

niewierzący(a) 
9 4,5% 2 1,0% 0 0,0% 11 1,8% 

Odmowa 15 7,5% 8 4,0% 8 3,6% 31 4,9% 

Ogółem 
200 

100,0

% 
200 

100,0

% 
223 100,0% 623 100,10% 

 

  

                                                           
1 W badaniach religijności Polaków wykonanych w 2015 roku przez GUS, odsetek badanych na wsi 
deklarujących przynależność do Kościoła Katolickiego wynosi 96%, odsetek odmów 1,1% („Jakość życia w 
Polsce w 2015 r.”, GUS) 



W praktykach religijnych raz w tygodniu uczestnicy 64,1% seniorów, 56% przedstawicieli grupy 

pośredniej i tylko 38,5% wnuków.  

Ogółem w całej badanej poulacji odsetek osób, które w ogóle nie uczestniczą w praktykach religijnych 

wynosi 6,1%.  

Tabela 9 Uczestnictwo w praktykach religijnych 

Jak 

często 

uczestnic

zy Pan(i) 

w 

praktyka

ch 

religijnyc

h? 

Grupa badana  

WNUKI GR. POŚREDNIA DZIADKOWIE OGÓŁEM 

Liczebno

ść %  

Liczebno

ść %  

Liczebno

ść %  

Liczebno

ść %  

Kilka 

razy w 

tygodniu 

2 1,0% 4 2,0% 15 6,7% 21 3,4% 

Raz w 

tygodniu 
77 

38,5

% 
112 

56,0

% 
143 

64,1

% 
332 

53,3

% 

1–2 razy 

w 

miesiącu 

73 
36,5

% 
52 

26,0

% 
40 

17,9

% 
165 

26,5

% 

Kilka 

razy w 

roku 

34 
17,0

% 
19 9,5% 14 6,3% 67 

10,7

% 

W ogóle 

nie 

uczestnic

zę 

14 7,0% 13 6,5% 11 4,9% 38 6,1% 

Ogółem 
200 

100,0

% 
200 

100,0

% 
223 

100,0

% 
623 

100,0

% 

 

 

Róża różańcowa jest najbardziej popularna wśród seniorów – 15,7% należy do tej formacji religijnej.  

 

Tabela 10 Przynależność do róży różańcowej 

Grupa badana 



Czy należy Pan(i) do 

róży różańcowej? 

WNUKI GR. POŚREDNIA DZIADKOWIE 

Liczebność %  Liczebność %  Liczebność %  

Tak 1 0,5% 6 3,0% 35 15,7% 

Nie 199 99,5% 194 97,0% 188 84,3% 

Ogółem 200 100,0% 200 100,0% 223 100,0% 

 

Na mapach prezentujemy stosunek do wiary z uwzględnieniem różnic terytorialnych.  

Wyraźnie widać dla wszystkich grup respondentów, że stosunek do wiary uzależniony jest od regionu 

– wschodnia część Polski jest bardziej „tradycyjna”, zachodnia natomiast bardziej „liberalna”.  

Mapa 4 Stosunek do wiary (WNUKI) 
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Mapa 5 Stosunek do wiary (Grupa Pośrednia) 
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Mapa 6 Stosunek do wiary (DZIADKOWIE) 
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Stosunek do opcji politycznych w trzech badanych grupach jest odmienny. O ile odsetek osób 

utożsamiających się z poglądami lewicowymi i centrowymi w trzech badanych grupach jest podobny 

(ok. 5% w przypadku poglądów lewicowych i ok. 10% w przypadku centrowych), to identyfikacja z 

dominującą opcją prawicową maleje wraz z wiekiem badanych – w grupie seniorów poglądy prawicowe 

wyznaje prawie połowa badanych (47,5%), w grupie pośredniej 36,5%, a wśród wnuków zaledwie co 

piąta osoba.  

Ogółem w całej populacji odsetek badanych deklarujących poglądy prawicowe wynosi 35,3%.  

Należy zwrócić uwagę na spory odsetek odmów - w grupie wnuków aż 65,5%, w grupie pośredniej 49% 

a wśród seniorów 39%.  

 

Wykres 7 Poglądy polityczne 

 

 

Tabela 11 Poglądy polityczne 

Jakie są 

Pana(i) 

poglądy 

polityczn

e? 

Grupa badana  

WNUKI GR. POŚREDNIA DZIADKOWIE OGÓŁEM 

Liczebno

ść %  

Liczebno

ść %  

Liczebno

ść %  

Liczebno

ść %  

Lewico

we 
8 4,0% 10 5,0% 10 4,5% 

28 4,5% 

Centrow

e 
20 

10,0

% 
19 9,5% 20 9,0% 

59 9,5% 

4,0% 5,0% 4,5%

10,0% 9,5% 9,0%

20,5%

36,5%

47,5%

65,5%

49,0%

39,0%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

Wnuki Gr. Pośrednia Dziadkowie

Poglądy polityczne

Lewicowe Centrowe Prawicowe Odmowa Liniowy (Prawicowe)



Prawico

we 
41 

20,5

% 
73 

36,5

% 
106 

47,5

% 

220 35,3

% 

Odmow

a 
131 

65,5

% 
98 

49,0

% 
87 

39,0

% 

316 50,7

% 

Ogółem 
200 

100,0

% 
200 

100,0

% 
223 

100,0

% 

623 100,0

% 

 

Od urodzenia w miejscowości, gdzie realizowano wywiady mieszka aż 83,5% wnuków, nieco mniejszy 

odsetek z grupy pośredniej (76,5%) oraz seniorów (74%).  

 

Tabela 12 Czas zamieszkania 

Od kiedy 

zamieszkuje Pan(i) w 

tej miejscowości? 

Grupa badana 

WNUKI GR. POŚREDNIA DZIADKOWIE 

Liczebność %  Liczebność %  Liczebność %  

od urodzenia 167 83,5% 153 76,5% 165 74,0% 

dłużej niż 10 lat 27 13,5% 43 21,5% 54 24,2% 

krócej niż 10 lat 6 3,0% 4 2,0% 4 1,8% 

Ogółem 200 100,0% 200 100,0% 223 100,0% 

 

 

 

Z przeprowadzonych badań wynika, że gospodarstwa domowe na wsi są dobrze zaopatrzone w 

nowoczesny sprzęt, wyposażenie – przykładowo ok. 97% posiada łazienki z wanną i ciepłą wodą oraz 

korzysta wody z sieci wodociągowej.  

Tabela 13. Wyposażenie gospodarstwa domowego 

Czy w gospodarstwie 

domowym jest: 

Grupa badana 

WNUKI GR. POŚREDNIA DZIADKOWIE 

Liczebność %  Liczebność %  Liczebność %  

łazienka z wanną lub 

prysznicem i ciepłą 

wodą 

197 99,5% 199 99,5% 217 97,3% 



Czy w gospodarstwie 

domowym jest: 

Grupa badana 

WNUKI GR. POŚREDNIA DZIADKOWIE 

Liczebność %  Liczebność %  Liczebność %  

pralka automatyczna 197 99,5% 200 100,0% 215 96,4% 

telefon komórkowy z 

Internetem 
197 99,5% 192 96,0% 173 77,6% 

komputer z dostępem 

do Internetu 
196 99,0% 194 97,0% 171 76,7% 

woda z sieci 

wodociągowej 
194 98,0% 194 97,0% 217 97,3% 

samochód osobowy 193 97,5% 194 97,0% 191 85,7% 

system centralnego 

ogrzewania 
192 97,0% 196 98,0% 218 97,8% 

ustęp spłukiwany wodą 

bieżącą 
188 94,9% 196 98,0% 213 95,5% 

podpięcie do sieci 

kanalizacyjnej lub 

przydomowa 

oczyszczalnia ścieków 

184 92,9% 187 93,5% 205 91,9% 

telewizja satelitarna lub 

kablowa 
171 86,4% 174 87,0% 182 81,6% 

zmywarka do naczyń 121 61,1% 123 61,5% 96 43,0% 

telefon stacjonarny lub 

telefon komórkowy bez 

Internetu 

113 57,1% 123 61,5% 154 69,1% 

gaz z sieci gazowniczej 

(nie z butli) 
105 53,0% 111 55,5% 117 52,5% 

 

 

Połowa badanych seniorów to właściciele domu/mieszkania w którym mieszkają, w przypadku grupy 

pośredniej odsetek ten wynosi 57,5%, a w grupie wnuków 14,5%.  



Tabela 14 Stosunek własności mieszkania 

Czy Pan/i jest 

prawnym 

właścicielem 

domu/mieszkania w 

którym mieszka? 

Grupa badana 

WNUKI GR. POŚREDNIA DZIADKOWIE 

Liczebność %  Liczebność %  Liczebność %  

Tak 29 14,5% 115 57,5% 109 49,3% 

Nie 167 83,5% 67 33,5% 112 50,7% 

Trudno powiedzieć 4 2,0% 18 9,0% 0 0,0% 

Ogółem 200 100,0% 200 100,0% 221 100,0% 

 

Seniorzy najczęściej mieszkają z rodziną i innymi krewnymi (38,6%) oraz z małżonkiem, dziećmi, 

rodzicami lub innymi krewnymi (37,7%).  

Tabela 15 Sytuacja mieszkaniowa 

Czy poza Panem/ią 

mieszka w tym 

domu/mieszkaniu ktoś 

inny? 

Grupa badana 

WNUKI GR. POŚREDNIA DZIADKOWIE 

Liczebnoś

ć %  

Liczebnoś

ć %  

Liczebnoś

ć %  

Mieszkam sam/a 1 0,5% 0 0,0% 16 7,2% 

Mieszkam tylko z 

małżonkiem/partnere

m 

9 4,5% 17 8,5% 37 16,6% 

Mieszkam z rodziną 

lub innymi krewnymi 
151 75,5% 60 30,0% 86 38,6% 

Mieszkam z 

małżonkiem/partnere

m lub/i dziećmi oraz z 

rodzicami lub innymi 

krewnymi 

39 19,5% 123 61,5% 84 37,7% 

Mieszkam z osobami 

obcymi 
0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Inna sytuacja 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 



Ogółem 
200 

100,0

% 
200 

100,0

% 
223 

100,0

% 

 

 

Mapa 7 Średnia liczba osób w gospodarstwie domowym 

 
 

 



Mapa 8 Średnia liczba pokoi 

 
 

 



Mapa 9 Średnia powierzchnia mieszkania w m2 

 
  



Seniorzy najczęściej posiadają w swoich domach 4  pokoje (29,4%) i pięć pokoi (25,6%).  

Tabela 16. Liczba pokoi  

Z ilu pokoi, nie licząc 

kuchni, składa się 

Pana/i mieszkanie? 

Grupa badana 

WNUKI GR. POŚREDNIA DZIADKOWIE 

Liczebność %  Liczebność %  Liczebność %  

1 0 0,0% 0 0,0% 1 0,5% 

2 3 1,6% 1 0,5% 21 10,0% 

3 33 17,8% 42 21,4% 39 18,5% 

4 62 33,5% 59 30,1% 62 29,4% 

5 49 26,5% 53 27,0% 54 25,6% 

6 28 15,1% 29 14,8% 20 9,5% 

7 4 2,2% 5 2,6% 6 2,8% 

8 2 1,1% 4 2,0% 4 1,9% 

9 2 1,1% 1 0,5% 2 0,9% 

10 1 0,5% 1 0,5% 1 0,5% 

11 1 0,5% 1 0,5% 0 0,0% 

14 0 0,0% 0 0,0% 1 0,5% 

Ogółem 185 100,0% 196 100,0% 211 100,0% 

 

Średnia deklarowana powierzchnia mieszkania to 117 metrów w przypadku wnuków, 120 w grupie 

pośredniej i 114 wśród seniorów.  

Tabela 17. Powierzchnia mieszkania 

Jaka jest powierzchnia? 

Grupa badana  

WNUKI  GR. POŚREDNIA DZIADKOWIE Ogółem 

Średnia Średnia Średnia Średnia 

m2 117 120 114 117 

 

Aż 89,2% dziadków twierdzi, że w stosunku do sytuacji sprzed dwóch lat warunki mieszkaniowe 

gospodarstwa domowego nie zmieniły się.  



Tabela 18. Porównanie sytuacji w gosp. domowym 

Czy w stosunku do sytuacji sprzed dwóch lat warunki 

mieszkaniowe pana/i gospodarstwa domowego: 

DZIADKOWIE 

Liczebność %  

Poprawiły się 18 8,1% 

Pogorszyły się 6 2,7% 

Nie zmieniły się 199 89,2% 

Ogółem 223 100,0% 

 

Trzy czwarte badanych seniorów twierdzi, że ktoś w ich rodzinie jest lub był rolnikiem. Pytanie to 

było zadawane tylko seniorom, ale odpowiedzi można uogólnić na całą badaną populację.  

 

Tabela 19. Wykonywanie zawodu rolnika  

Czy ktoś w Pana/i rodzinie był lub nadal jest 

rolnikiem? 

DZIADKOWIE 

Liczebność %  

Tak 169 75,8% 

Nie 54 24,2% 

Ogółem 223 100,0% 

 

Ponad połowa badanych seniorów kiedyś była lub jest rolnikiem, 48% to ich współmałżonkowie. 

Odsetek rolników z pokolenia na pokolenie spada – w grupie dziadków obecnych seniorów aż trzy 

czwarte było rolnikami.  

 

Tabela 20. Kto w rodzinie był rolnikiem 

Kto w rodzinie był lub jest rolnikiem? 

DZIADKOWIE 

Liczebność %  

Ja sam 95 55,9% 

Moja żona / Mój mąż 82 48,2% 

Brat/Siostra 64 37,6% 

Tata/ Mama 130 76,5% 



Dziadek/ babcia 105 61,8% 

Pradziadek/ prabacia 56 32,9% 

Dzieci 52 30,6% 

Wnuki 3 1,8% 

Kuzyni 10 5,9% 

Pytanie wielowyborowe, procenty nie sumują się do 100 

Z badań wynika, że własna rodzina i dzieci to najważniejsza sfera dla dziadków (94,5%)  i 

przedstawicieli grupy pośredniej (96,4%), na drugim miejscu wymieniano zdrowie. 

Dla wnuków najważniejsze jest natomiast zdrowie (84,7%), a na drugim miejscu własna rodzina i dzieci 

(79,8%).  

Tabela 21. Najważniejsze sfery życia społecznego  

W jakim stopniu każda z 

niżej wymienionych sfer 

jest dla Pana/i ważna. 

Grupa badana 

WNUKI GR. POŚREDNIA DZIADKOWIE 

Liczebność %  Liczebność %  Liczebność %  

Własna rodzina i dzieci 146 79,8% 188 96,4% 206 94,5% 

Zdrowie 155 84,7% 176 90,3% 197 90,4% 

Praca zawodowa 87 47,5% 96 49,2% 66 30,3% 

Czas wolny i 

wypoczynek 
116 63,4% 96 49,2% 71 32,6% 

Polityka i życie 

publiczne 
10 5,5% 76 39,0% 40 18,3% 

Przyjaciele i znajomi 97 53,0% 75 38,5% 71 32,6% 

Krewni 63 34,4% 79 40,5% 80 36,7% 

Religia i Kościół 36 19,7% 49 25,1% 127 58,3% 

Państwo 18 9,8% 39 20,0% 70 32,1% 

Społeczność lokalna 23 12,6% 34 17,4% 55 25,2% 

 

Poniżej przedstawiamy zestawienie dla każdej kategorii według średniej ocen.  



Tabela 22. Najważniejsze sfery życia społecznego (średnia z ocen – skala od 1 do 10 – 1 ocena 

najniższa, 10 - najwyższa) 

W jakim stopniu każda z 

niżej wymienionych sfer 

jest dla Pana/i ważna. 

Grupa badana 

WNUKI GR. POŚREDNIA DZIADKOWIE 

Średnia Średnia Średnia 

Własna rodzina i dzieci 6,57 6,89 6,90 

Praca zawodowa 5,78 5,95 4,39 

Czas wolny i wypoczynek 6,37 6,24 5,54 

Przyjaciele i znajomi 6,22 5,93 5,74 

Krewni 5,75 5,96 5,87 

Religia i Kościół 5,06 5,74 6,23 

Państwo 4,84 5,37 5,64 

Społeczność lokalna 4,86 5,29 5,45 

Polityka i życie publiczne 4,05 4,69 4,71 

Zdrowie 6,66 6,86 6,83 

 

 

 

 

 

„Walka o obecność” (dyskryminacja, marginalizacja, wykluczenie) 

 

Opinie na temat szacunku do osób starszych są bardzo zróżnicowane, jeżeli chodzi o poszczególne 

kohorty – w grupie seniorów 64,1% ankietowanych uważa, że osoby starsze są szanowane (podobny 

odsetek takich opinii wyrazili wnukowie).  

W grupie średniej odsetek takich opinii jest znacznie wyższy i wynosi aż 80,5%.   

 

Tabela 23. Szacunek dla osób starszych 

P1 Czy Pana/i 

zdaniem w polskim 

społeczeństwie 

Grupa badana 

WNUKI GR. POŚREDNIA DZIADKOWIE 

Liczebność %  Liczebność %  Liczebność %  



szanuje się osoby 

starsze? 

Zdecydowanie tak 31 15,5% 22 11,0% 19 8,5% 

Raczej tak 99 49,5% 139 69,5% 124 55,6% 

Trudno powiedzieć 48 24,0% 18 9,0% 37 16,6% 

Raczej nie 21 10,5% 21 10,5% 37 16,6% 

Zdecydowanie nie 1 0,5% 0 0,0% 6 2,7% 

Ogółem 200 100,0% 200 100,0% 223 100,00% 

 

Badani z każdej grupy w zdecydowanej większości nie byli świadkami złego traktowania osób starszych 

– najrzadziej z tego typu zachowaniami spotykali się wnukowie (18%).  

Tabela 24. Negatywne zdarzenia z osobami starszymi 

Czy był/a Pan/Pani 

świadkiem złego lub 

gorszego 

traktowania osób 

starszych? 

Grupa badana 

WNUKI GR. POŚREDNIA DZIADKOWIE 

Liczebność %  Liczebność %  Liczebność %  

Tak 36 18,0% 49 24,5% 62 27,8% 

Nie 164 82,0% 151 75,5% 161 72,2% 

Ogółem  200 100,0% 200 100,0% 223 100,00% 

 

  



Opinie w kwestii różnicy w życiu na wsi i w mieście są podobne w trzech badanych grupach – ponad 

połowa respondentów uważa, że na wsi żyje się trudniej (opinię taką wyraziło 60% dziadków, 57% 

badanych z grupy pośredniej i 55% wnuków).  

 

Tabela 25. Różnica w postrzeganiu ludzi starszych na wsi i w mieście 

Czy życie ludzi 

starszych 

mieszkających na wsi 

różni się od życia 

mieszkających w 

mieście? 

Grupa badana 

WNUKI GR. POŚREDNIA DZIADKOWIE 

Liczebność %  Liczebność %  Liczebność %  

Tak. Na wsi osobom 

starszym żyje się 

trudniej 

110 55,0% 114 57,0% 134 60,1% 

Tak. Na wsi osobom 

starszym żyje się 

łatwiej 

33 16,5% 30 15,0% 33 14,8% 

Nie ma żadnej 

różnicy między nimi 
34 17,0% 36 18,0% 29 13,0% 

Nie wiem/trudno 

powiedzieć (nie 

wiem jak w mieście 

żyje się ludziom po 

60 roku życia) 

23 11,5% 20 10,0% 27 12,1% 

Ogółem  200 100,0% 200 100,0% 223 100,0% 

 

 

Badani seniorzy i ich dzieci deklarują, że najczęściej zawdzięczają swoim dziadkom przekazanie zasad 

moralnych (58% w przypadku dziadków oraz 61% w grupie pośredniej), natomiast najmłodsza grupa 

wybierała inną odpowiedź – „poczucie bycia kochanym” (54%).  

 



Tabela 26. Zawdzięczam dziadkom 

Co zawdzięcza swoim 

dziad-kom? 

Grupa badana 

WNUKI GR. POŚREDNIA DZIADKOWIE 

Liczebność %  Liczebność %  Liczebność %  

Przekazali mi zasady 

moralne 
61 30,5% 122 61,0% 130 58,3% 

Dali mi poczucie bycia 

kochanym(ą) 
108 54,0% 105 52,5% 91 40,8% 

Nauczyli mnie ważnych 

umiejętności 

przydatnych w życiu 

codzienne 

64 32,0% 116 58,0% 115 51,6% 

Oni w największym 

stopniu wpłynęli na moje 

życie zawodowe (np. 

przekazali gospodarstwo 

rolne, zachęcili do pracy 

w 

14 7,0% 29 14,5% 50 22,4% 

Przekazali swój majątek, 

udzielili wsparcia 

finansowego 

9 4,5% 20 10,0% 45 20,2% 

Nic nie zawdzięczam 

swoim dziadkom 
11 5,5% 5 2,5% 6 2,7% 

Nie znałem swoich 

dziadków 
0 0,0% 4 2,0% 19 8,5% 

Inne 0 0,0% 0 0,0% 2 0,9% 

Pytanie wielowyborowe, procenty nie sumują się do 100 

 

Nieco ponad 80% wnuków i dzieci jest przekonanych, że starość ich dziadków jest szczęśliwa. 

Mniejszy odsetek seniorów postrzega tak swoje życie – 71,7% spośród nich określa swoją starość jako 

szczęśliwą, a co piąty nie potrafi na to pytanie odpowiedzieć. 

Tabela 27. Szczęśliwa starość dziadków 

Czy uważa Pan/i, że 

starość Pana/i 

rodziców / dziadków 

Grupa badana 

WNUKI GR. POŚREDNIA DZIADKOWIE* 



jest szczęśliwa? /* 

Czy uważa Pan/i, że 

starość Pana/i jest 

szczęśliwsza niż 

Pana/i rodziców? Liczebność %  Liczebność %  Liczebność %  

Zdecydowanie tak 40 20,0% 60 30,0% 85 38,1% 

Raczej tak 127 63,5% 105 52,5% 75 33,6% 

Trudno powiedzieć 24 12,0% 20 10,0% 46 20,6% 

Raczej nie 9 4,5% 15 7,5% 16 7,2% 

Zdecydowanie nie 0 0,0% 0 0,0% 1 0,4% 

Ogółem 200 100,0% 200 100,0% 223 100,0% 

 

Respondenci wybierali określenia, które najlepiej opisują starość. Badani z grupy pośredniej 

najczęściej wybierali odpowiedź „starość to czas kiedy człowiek nigdzie nie musi się spieszyć” 

(53,5%) oraz „starość to kolejny etap w życiu człowieka” (50%) 

Tabela 28. Określenia opisujące starość 

Które określenia Pana/i zdaniem 

najlepiej opisują starość? 

WNUKI GRUPA POŚREDNIA 

Liczebność %  Liczebność %  

Starość to czas kiedy człowiek 

nigdzie nie musi się spieszyć 
99 49,5% 107 53,5% 

Starość to czas kiedy człowiek jest 

niedołężny: fizycznie, psychicznie 
51 25,5% 45 22,5% 

Starość to czas odpoczynku, 

zabawy z wnukami, kiedy można 

cieszyć się życiem 

68 34,0% 81 40,5% 

Starość to zły okres w życiu 

człowieka 
35 17,5% 38 19,0% 

Starość to kolejny etap w życiu 

człowieka 
105 52,5% 100 50,0% 

Starość to nieporadność; często 

towarzyszy jej samotność i 

choroba 

50 25,0% 51 25,5% 

Starość jest wtedy, kiedy wygląd 

się zmienia 
50 25,0% 30 15,0% 



Starość to czas przejścia na 

emeryturę 
79 39,5% 58 29,0% 

Starość to czas samorealizacji; 

spełnienia swoich marzeń 
6 3,0% 11 5,5% 

Starość to zależność od innych 

osób; niezdolność do samoobsługi 
24 12,0% 22 11,0% 

Starość to mądrość życiowa 

pozwalająca zachować właściwy 

dystans wobec różnych spraw 

29 14,5% 26 13,0% 

Starość to okres w życiu w którym 

ma się dużo czasu na spotkania ze 

znajomymi i przyjaciółmi 

11 5,5% 18 9,0% 

Pytanie wielowyborowe, procenty nie sumują się do 100 

 

  



U osób starszych ankietowani w każdej badanej grupie cenią przede wszystkim doświadczenie życiowe.  

Tabela 29. Cechy charakteru osób starszych, które się ceni 

Jakie cechy charakteru 

ceni Pan/i przede 

wszystkim u osób 

starszych? 

Grupa badana 

WNUKI GR. POŚREDNIA DZIADKOWIE 

Liczebność %  Liczebność %  Liczebność %  

Doświadczenie życiowe 149 74,9% 162 81,0% 185 83,0% 

Otwartość na innych 

ludzi 
74 37,2% 64 32,0% 82 36,8% 

Pogodę ducha 78 39,2% 65 32,5% 68 30,5% 

Wyrozumiałość i 

życzliwość 
80 40,2% 70 35,0% 79 35,4% 

Poczucie humoru 28 14,1% 15 7,5% 20 9,0% 

Wrażliwość na krzywdę 

innych osób 
27 13,6% 39 19,5% 71 31,8% 

Inne 0 0,0% 1 0,5% 0 0,0% 

Pytanie wielowyborowe, procenty nie sumują się do 100 

 

 

To co przeszkadza badanym u osób w podeszłym wieku, to skłonność do narzekania i konfliktowość, 

wskazywana najczęściej w grupie wnuków (52,8%) oraz pośredniej (52%). Wśród seniorów 

największy odsetek (42,3%) twierdził, że nic im nie przeszkadza, w pozostałych dwóch grupach 

badanych wyrażających taką opinię było dwa razy mniej.  

Tabela 30. Cechy charakteru osób starszych, które przeszkadzają 

Jakie cechy charakteru 

najbardziej 

przeszkadzają Panu u 

osób starszych? 

Grupa badana 

WNUKI GR. POŚREDNIA DZIADKOWIE 

Liczebność %  Liczebność %  Liczebność %  

Powolność 24 12,1% 30 15,0% 31 14,0% 

Konserwatyzm 56 28,1% 55 27,5% 32 14,4% 

Skłonność do narzekania 105 52,8% 104 52,0% 86 38,7% 

Konfliktowość 63 31,7% 67 33,5% 46 20,7% 



Nadmierną koncentrację 

na własnych problemach 
31 15,6% 44 22,0% 37 16,7% 

Nic mi nie przeszkadza 47 23,6% 46 23,0% 94 42,3% 

Inne 0 0,0% 1 0,5% 0 0,0% 

 

 

Z badań wynika, że seniorzy są najbardziej zadowoleni ze swoich dzieci (83,7%), następnie ze 

swojego małżeństwa (66,3%) oraz ze swojego miejsca zamieszkania (64,7%).  

Tabela 31. Poziom zadowolenia seniorów z… 

Czy na ogół jest Pan/i zadowolony/a z: 

DZIADKOWIE /  odpowiedzi bardzo 

zadowolony i raczej zadwolony 

Liczebność %  

A. ze swoich dzieci 159 83,7% 

B. ze swojego małżeństwa / stałego związku 126 66,3% 

C. ze swoich przyjaciół, najbliższych znajomych 80 42,1% 

D. ze swojego miejsca zamieszkania 123 64,7% 

E. ze stanu swojego zdrowia 44 23,2% 

F. ze swojego wykształcenia, kwalifikacji 50 26,3% 

G. z przebiegu pracy zawodowej 61 32,1% 

H. z materialnych warunków bytu – mieszkania, 

wyposażenia itp. 
79 41,6% 

I. ze swoich perspektyw na przyszłość 48 25,3% 

J. ze swoich dochodów i sytuacji finansowej 49 25,8% 

K. ze swoich relacji z sąsiadami 78 41,1% 

 

Tabela 32. Poziom zadowolenia seniorów z… (średnia w skali od 1 do 5 – 1 – bardzo 

niezadowolony, 5 – bardzo zadowolony) 

Czy na ogół jest Pan/i zadowolony/a z: 

DZIADKOWIE /  odpowiedzi bardzo 

zadowolony 

Średnia 

A. ze swoich dzieci 4,67 



Czy na ogół jest Pan/i zadowolony/a z: 

DZIADKOWIE /  odpowiedzi bardzo 

zadowolony 

Średnia 

B. ze swojego małżeństwa / stałego związku 4,53 

C. ze swoich przyjaciół, najbliższych znajomych 4,25 

D. ze swojego miejsca zamieszkania 4,50 

E. ze stanu swojego zdrowia 3,52 

F. ze swojego wykształcenia, kwalifikacji 3,67 

G. z przebiegu pracy zawodowej 3,91 

H. z materialnych warunków bytu – mieszkania, 

wyposażenia itp. 
4,13 

I. ze swoich perspektyw na przyszłość 3,72 

J. ze swoich dochodów i sytuacji finansowej 3,57 

K. ze swoich relacji z sąsiadami 4,18 

 

  



Głównym powodem wykluczenia ludzi starszych w opinii badanych jest zły stan zdrowia. Opinię taką 

wyraziło 60,5% seniorów, 59% badanych z grupy pośredniej i 53,5% wnuków. Drugim powodem są 

niskie dochody (w grupie seniorów wymienione przez 35,9% badanych).  

 

Tabela 33. Powody wykluczenia osób starszych 

Jakie są według Pana/i 

główne powody 

wykluczenia ludzi 

starszych we 

współczesnym 

społeczeństwie? 

Grupa badana 

WNUKI GR. POŚREDNIA DZIADKOWIE 

Liczebność %  Liczebność %  Liczebność %  

zły stan zdrowia 107 53,5% 118 59,0% 135 60,5% 

niedostateczne 

wykształcenie 
26 13,0% 23 11,5% 21 9,4% 

skłonność do konfliktów 34 17,0% 41 20,5% 27 12,1% 

bariery architektoniczne 41 20,5% 53 26,5% 46 20,6% 

wartości podzielane 

przez osoby starsze są 

współcześnie 

niepopularne 

54 27,0% 40 20,0% 45 20,2% 

nie dysponują cenionymi 

umiejętnościami 
12 6,0% 13 6,5% 28 12,6% 

niskie dochody 59 29,5% 75 37,5% 80 35,9% 

źle działająca sieć 

lokalnej komunikacji 

publicznej (brak 

możliwości dojazdu 

środkami transportu 

publicznego) 

24 12,0% 20 10,0% 18 8,1% 

młodzi ludzie nastawieni 

są tylko na własne 

potrzeby, nastąpiła 

indywidualizacja życia 

55 27,5% 52 26,0% 57 25,6% 

Inne 9 4,5% 8 4,0% 2 0,9% 



Jakie są według Pana/i 

główne powody 

wykluczenia ludzi 

starszych we 

współczesnym 

społeczeństwie? 

Grupa badana 

WNUKI GR. POŚREDNIA DZIADKOWIE 

Liczebność %  Liczebność %  Liczebność %  

Nie ma żadnych barier 

wykluczających ludzi 

starszych 

21 10,5% 18 9,0% 31 13,9% 

Pytanie wielowyborowe, procenty nie sumują się do 100 

Aż 86,6% dziadków czuje się kochanych i darzonych zaufaniem – opinię tę podzielają ich dzieci 

(90%) i wnuki (89,5%).  

Tabela 34. Dziadkowie czują się kochani 

Czy uważa Pan/i, że 

Pan/i dziadkowie 

czują się kochani i 

darzeni szacunkiem 

przez najbliższych? / 

*Czy czuje się Pan/i 

kochany i darzony 

zaufaniem? 

Grupa badana 

WNUKI GR. POŚREDNIA DZIADKOWIE* 

Liczebność %  Liczebność %  Liczebność %  

Zdecydowanie tak 75 37,5% 90 45,0% 78 35,0% 

Raczej tak 104 52,0% 90 45,0% 115 51,6% 

Trudno powiedzieć 18 9,0% 19 9,5% 29 13,0% 

Raczej nie 3 1,5% 1 0,5% 1 0,4% 

Zdecydowanie nie 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Ogółem  200 100,0% 200 100,0% 223 100,0% 

 

 

Aż trzy czwarte dziadków nie czuje się osamotnionych – opinię tę podzielają ich dzieci (69,5%) i wnuki 

(72,5%).  

Tabela 35. Dziadkowie czują się osamotnieni 

Czy słyszał Pan/i od 

swoich dziadków/ 

rodziców, że czują się 

osamotnieni? / Czy 

czuje się Pan/i 

Grupa badana 

WNUKI GR. POŚREDNIA DZIADKOWIE* 

Liczebność %  Liczebność %  Liczebność %  



osamotniony, mimo 

że tego nie chce? 

Zdecydowanie tak 3 1,5% 3 1,5% 3 1,4% 

Raczej tak 22 11,0% 30 15,0% 26 11,7% 

Trudno powiedzieć 30 15,0% 28 14,0% 25 11,3% 

Raczej nie 67 33,5% 62 31,0% 95 42,8% 

Zdecydowanie nie 78 39,0% 77 38,5% 73 32,9% 

Ogółem  200 100,0% 200 100,0% 222 100,0% 

 

Zdaniem obu badanych grup, dziadkowie najczęściej posiadają grono czterech osób, które można 

zaliczyć do grupy ich przyjaciół. 

Tabela 36. Średnia liczba przyjaciół dziadków 

Ile osób Pan/i zdaniem 

można zaliczyć do grona 

przyjaciół Pan/i dziadków/ 

rodziców? 

Grupa badana 

WNUKI GR. POŚREDNIA DZIADKOWIE* 

Średnia Średnia Średnia 

Liczba 4 4 - 

 

Na pytanie o doświadczenie fizycznej przemocy aż 96,8% seniorów odpowiedziedziało negatywnie – 

zaledwie 3,2% doświadczyło tego typu zachowań.  

Tabela 37. Doświadczenie przemocy  

Czy jako osoba starsza doświadczył/a Pan/i przemocy 

fizycznej lub psychicznej? 

DZIADKOWIE 

Liczebność %  

Tak 7 3,2% 

Nie 214 96,8% 

Ogółem 221 100,0% 

 

Pragnienie życia wśród seniorów jest bardzo mocne, prawie połowa deklaruje, że bardzo mocno chce 

im się żyć. Aż 83,9% dziadków wybrało najwyższe oceny – od 7 do 9.  



Tabela 38. Pragnienie życia  

Jak silne dzisiaj jest Pana/i pragnienie życia? 

DZIADKOWIE 

Liczebność %  

w ogóle nie chce mi się żyć 0 0,0% 

4 1 0,4% 

6 13 5,8% 

7 22 9,9% 

8 39 17,5% 

9 41 18,4% 

bardzo mocno chce mi się żyć 107 48,0% 

Ogółem 223 100,0% 

 

Co czwarty senior uważa, że w jego życiu może zdarzyć się jeszcze wiele dobrego. W grupie pośredniej 

najczęściej wybierano optymistyczną odpowiedź - „w moim życiu jeszcze wiele dobrego może się 

zdarzyć” (82,4%).  

Tabela 39. Ocena własnego życia 

Która z poniższych opinii 

jest Panu/i bliższa? 

GR. POŚREDNIA DZIADKOWIE 

Liczebność %  Liczebność %  

To, co w życiu najlepsze, 

mam już raczej za sobą 
18 9,0% 139 62,3% 

W moim życiu jeszcze 

wiele dobrego może się 

zdarzyć 

164 82,4% 60 26,9% 

Trudno powiedzieć 17 8,5% 23 10,3% 

Ogółem 200 100,0% 223 100,0% 

 

  



Sytuacja ekonomiczna gospodarstwa domowego 

 

Zaledwie 4% seniorów nie otrzymuje renty / emerytury.  

Tabela 40. Ocena własnego życia 

Czy otrzymuje Pan/i rentę lub emeryturę, niezależnie 

od tego, czy jest ona Pana/i głównym źródłem 

utrzymania czy też nie? 

DZIADKOWIE 

Liczebność %  

Tak 215 96,4% 

Nie 8 3,6% 

Ogółem 223 100,0% 

 

Tylko 5,4% seniorów pracowało w ciągu ostatnich miesięcy zawodowo, zarówno na umowę o pracę, 

jak i umowę o dzieło.  

Tabela 41. Praca zawodowa 

Czy w ostatnich 12 miesiącach pracował/a Pan/i 

zawodowo? 

DZIADKOWIE 

Liczebność %  

Tak 12 5,4% 

Nie 211 94,6% 

Ogółem 223 100,0% 

 

Tabela 42. Stosunek pracy 

Czy w ostatnich 12 miesiącach pracował/a Pan/i 

zawodowo? 

DZIADKOWIE 

Liczebność %  

Umowa o pracę 4 33,3% 

Umowa o dzieło 2 16,7% 

Inne  6 50,0% 

Ogółem 12 100,0% 

 

  



Warunki materialne w gospodarstwie domowym oceniane są przez wszystkie badane grupy jako raczej 

dobre i dobre.  

Tabela 43. Warunki materialne w gospodarstwie domowym dziadków 

Jak Pan/i ocenia 

warunki materialne 

gospodarstwa 

domowego swoich 

rodziców / 

dziadków?/ Jak Pan/i 

ocenia warunki 

materialne swojego 

gospodarstwa 

domowego? * 

Grupa badana 

WNUKI GR. POŚREDNIA DZIADKOWIE* 

Liczebność %  Liczebność %  Liczebność %  

Złe  1 0,5% 0 0,0% 1 0,4% 

Raczej złe 5 2,5% 4 2,0% 8 3,6% 

Ani dobre, ani złe 20 10,0% 25 12,5% 47 21,1% 

Raczej dobre 103 51,5% 90 45,0% 101 45,3% 

Dobre  71 35,5% 77 38,5% 62 27,8% 

Ogółem 200 100,0% 200 100,0% 223 100,0% 

 

 

Nieco więcej niż połowa badanych seniorów (57%) posiada konto w banku. 

 

Tabela 44. Posiadanie konta w banku  

Czy posiada Pan/i konto w banku? 

DZIADKOWIE 

Liczebność %  

Tak 127 57,0% 

Nie 96 43,0% 

Ogółem 223 100,0% 

 

Tylko co trzeci senior korzysta z kart płatniczych.  

Tabela 45. Korzystanie z kart płatniczych  

Czy korzysta Pan/i przy płaceniu za zakupy z karty 

debetowej lub kredytowej? 

DZIADKOWIE 

Liczebność %  



Tak 68 30,5% 

Nie 155 69,5% 

Ogółem 223 100,0% 

 

Większość badanych jest zgodna, że dziadkowie raczej nie posiadają pożyczek i kredytów do spłaty – 

co odpowiada rzeczywistości – 89,2% seniorów nie ma pożyczek ani rat do spłaty.  

Tabela 46. Posiadanie kredytów i pożyczek do spłaty przez dziadków 

Czy Pana/i 

dziadkowie/ rodzice 

mają obecnie do 

spłacenia pożyczki 

lub kredyty? /  Czy 

Pan/i lub mąż / żona 

ma do spłacenia 

pożyczkę lub kredyt? 

* 

Grupa badana 

WNUKI GR. POŚREDNIA DZIADKOWIE* 

Liczebność %  Liczebność %  Liczebność %  

Tak 14 7,0% 17 8,5% 19 8,5% 

Nie 114 57,0% 160 80,0% 199 89,2% 

Nie wiem 72 36,0% 23 11,5% 4 1,8% 

Ogółem  200 100,0% 200 100,0% 222 100,0% 

 

 

Oceniając problemy finansowe gospodarstwa domowego seniorzy najczęściej wybierali odpowiedź „nie 

starczało pieniędzy na prezenty dla najbliższych” (11,7%) oraz „nie starczało pieniędzy na pokrycie 

wydatków związanych z leczeniem i opieką lekarską członków gospodarstwa domowego” (8,5%).  

Pozostałe problemy - „brak pieniędzy na zakup żywności lub ubrań” czy też na „pokrycie świadczeń 

mieszkaniowych” wskazywano jeszcze rzadziej (odpowiednio 2,7% i 1,8%).  

 

Tabela 47. Problemy finansowe gospodarstwa domowego  

Czy w ciągu ostatnich 12 

miesięcy zdarzyło się w P. 

gospodarstwie domowym, 

że…:  

DZIADKOWIE 

Zdarzały się takie 

sytuacje 

Nie było takich 

sytuacji  

Trudno powiedzieć  

Liczebność %  Liczebność %  Liczebność %  

nie starczało pieniędzy na 

zakup żywności lub ubrań 
6 2,7% 217 97,3% - - 



nie starczało pieniędzy na 

pokrycie wydatków 

związanych z leczeniem i 

opieką lekarską członków 

gospodarstwa domowego 

19 8,5% 201 90,1% 3 1,3% 

nie starczało pieniędzy na 

prezenty dla najbliższych 
26 11,7% 193 86,5% 4 1,8% 

nie starczało pieniędzy na 

pokrycie świadczeń 

mieszkaniowych (czynsz, 

prąd, woda, gaz, itp.) 

4 1,8% 215 96,4% 4 1,8% 

 

Wnuki deklarują, że najwięcej prezentów dostawali od dziadków ze strony mamy.  

Tabela 48. Otrzymywanie prezentów od dziadków  

Od których dziadków dostawał/a Pan/i więcej 

prezentów? 

WNUKI 

Liczebność %  

Od dziadków ze strony mamy 85 42,5% 

Od dziadków ze strony taty 30 15,0% 

Nie dostawałem prezentów od dziadków 13 6,5% 

Trudno powiedzieć.  72 36,0% 

Ogółem  200 100,0% 

 

Pomoc społeczna (formalna i nieformalna), relacje z najbliższymi 
 

Z badań wynika, że co piąta osoba w grupie seniorów doświadcza problemów w samodzielnym radzeniu 

sobie na co dzień, dlatego potrzebuje pomocy. Opinię tę podziela 24% wnuków i 21,5% badanych z 

grupy pośredniej.  

Wśród badanych z grupy pośredniej znajduje się dwa razy więcej osób niż w grupie wnuków, którzy 

osobiście znają jakąś inną osobę starszą potrzebującą tego typu pomocy. 

 



Tabela 49. Korzystanie z pomocy społecznej przez dziadków 

Czy Pana/i 

dziadkowie lub jakaś 

starsza osoba, którą 

zna Pan/i osobiście 

ma takie problemy? 

(na przykład takich, 

jak: załatwianie 

spraw w urzędach, 

robienie zakupów, 

sprzątanie, 

przygotowywanie 

posiłków, ubieranie 

się, higiena osobista.) 

Grupa badana 

WNUKI GR. POŚREDNIA DZIADKOWIE* 

Liczebność %  Liczebność %  Liczebność %  

Moi rodzice / 

dziadkowie 

potrzebują tego typu 

pomocy / Sam 

potrzebuję takiej 

pomocy* 

48 24,0% 43 21,5% 48 21,5% 

Znam osobiście 

starszą osobę, która 

potrzebuję tego typu 

pomocy 

36 18,0% 88 44,0% 104 46,6% 

Ja sam/a nie 

potrzebuję tego typu 

pomocy 

nd nd nd nd 19 8,5% 

Moi dziadkowie nie 

potrzebują tego typu 

pomocy i nie znam 

takich osób 

116 58,0% 69 34,5% 52 23,3% 

Ogółem 200 100,0% 200 100,0% 223 100,0% 

 

 

  



Seniorzy oczekują przede wszystkim pomocy w załatwianiu spraw u lekarza, w urzędzie, banku, itp. 

(78,5%), a w drugiej kolejności pielęgnacji w chorobie (49,6%), następnie pomocy w prowadzeniu 

gospodarstwa domowego (40,7%).  

Tabela 50. Pomoc dla osób starszych 

Jaka pomoc jest przede 

wszystkim potrzebna 

Pana/i dziadkom lub 

znanej osobiście starszej 

osobie? 

Grupa badana 

WNUKI GR. POŚREDNIA DZIADKOWIE 

Liczebność %  Liczebność %  Liczebność %  

pomoc w załatwianiu 

spraw u lekarza, w 

urzędzie, banku itp. 

63 71,6% 107 80,5% 106 78,5% 

udzielanie porad w 

ważnych sprawach 
25 28,4% 34 25,6% 21 15,6% 

pomoc w prowadzeniu 

gospodarstwa domowego 

(zakupy, sprzątanie, 

pranie, przygotowywanie 

posiłków) 

38 43,2% 55 41,4% 55 40,7% 

pomoc finansowa 17 19,3% 33 24,8% 25 18,5% 

pielęgnacja w chorobie 37 42,0% 58 43,6% 67 49,6% 

dotrzymanie 

towarzystwa (w domu, 

na spacerze, w kościele) 

36 40,9% 47 35,3% 44 32,6% 

pomoc w czynnościach 

związanych z higieną 

osobistą (mycie, kąpiele) 

i ubieraniem się 

17 19,3% 48 36,1% 46 34,1% 

inna pomoc 0 0,0% 0 0,0% 1 0,7% 

Pytanie wielowyborowe, procenty nie sumują się do 100 

 

  



Badani seniorzy deklarują, że przede wszystkim pomagają im dzieci (100%), wnuki (90,6%) oraz 

współmałżonkowie (86,5%).  

Wnukowie i badani z grupy pośredniej wskazywali zdecydowanie mniejszy krąg osób do pomocy niż 

seniorzy.  

 

Tabela 51. Kto w pierwszej kolejności powinien pomagać osobom starszym, w sytuacji gdy mają 

trudności z wykonywaniem samodzielnie niektórych codziennych czynności 

Kto powinien pomagać 

osobom starszym, które 

mają trudności z 

wykonywaniem 

samodzielnie niektórych 

codziennych czynności, w 

Pana/i środowisku? / 

*Kto na ogół pomaga 

osobom starszym 

Grupa badana 

WNUKI GR. POŚREDNIA DZIADKOWIE * 

Liczebnoś

ć %  

Liczebnoś

ć %  

Liczebnoś

ć %  

dzieci 
187 

93,5

% 
196 

98,0

% 
171 

100,0

% 

sąsiedzi 13 6,5% 18 9,0% 54 31,6% 

współmałżonka/współmałżo

nek 
107 

53,5

% 
118 

59,0

% 
148 86,5% 

wnuki 
122 

61,0

% 
147 

73,5

% 
155 90,6% 

ktoś z grona przyjaciół 
22 

11,0

% 
19 9,5% 55 32,2% 

ktoś z grona znajomych 4 2,0% 8 4,0% 42 24,6% 

rodzeństwo 
23 

11,5

% 
21 

10,5

% 
84 49,1% 

dalsza rodzina 14 7,0% 10 5,0% 54 31,6% 

opiekunka z pomocy 

społecznej 
50 

25,0

% 
50 

25,0

% 
84 49,1% 

płatna opiekunka 
21 

10,5

% 
14 7,0% 76 44,4% 



pielęgniarka środowiskowa 
40 

20,0

% 
19 9,5% 65 38,0% 

ktoś z parafii lub organizacji 

religijnej 
1 0,5% 4 2,0% 23 13,5% 

przedstawiciele organizacji 

pozarządowych (fundacji, 

stowarzyszeń, itp.) 

8 4,0% 4 2,0% 17 9,9% 

Pytanie wielowyborowe, procenty nie sumują się do 100 

Prawie wszyscy seniorzy (96,9%) uważają, że w pierwszej kolejności powinny pomagać im dzieci, a 

następnie współmałżonkowie 72,7% (opinię tę podzielają ich dzieci i wnuki).  

 

Tabela 52. Kto w pierwszej kolejności powinien pomagać osobom starszym (w ogóle) 

Jak Pan/i uważa, kto 

powinien udzielać w 

pierwszej kolejności 

pomocy osobom 

starszym? 

Grupa badana 

WNUKI GR. POŚREDNIA DZIADKOWIE 

Liczebność %  Liczebność %  Liczebność %  

mąż/żona 112 56,0% 120 60,0% 161 72,2% 

dzieci 189 94,5% 191 95,5% 216 96,9% 

rodzice 20 10,0% 15 7,5% 7 3,1% 

wnuki 115 57,5% 118 59,0% 147 65,9% 

rodzeństwo 10 5,0% 12 6,0% 5 2,2% 

sąsiedzi 8 4,0% 3 1,5% 1 0,4% 

przyjaciele 7 3,5% 6 3,0% 4 1,8% 

znajomi 2 1,0% 0 0,0% 0 0,0% 

instytucje państwowe do 

tego powołane 
47 23,5% 32 16,0% 35 15,7% 

instytucje prywatne 

zajmujące się tego typu 

sprawami 

10 5,0% 4 2,0% 2 0,9% 

inne osoby 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

inne instytucje 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 



Pytanie wielowyborowe, procenty nie sumują się do 100 

  



Z przeprowadzonych badań wynika, że grupa osób starszych korzystająca pomocy społecznej stanowi 

około 11% badanych. 

Tabela 53. Korzystanie z pomocy społecznej przez dziadków 

Czy Pana/i 

dziadkowie 

kiedykolwiek 

korzystali z jakiejś 

formy pomocy 

społecznej 

świadczonej przez 

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej 

lub inną instytucję 

rządową lub 

samorządową? 

Grupa badana 

WNUKI GR. POŚREDNIA DZIADKOWIE* 

Liczebność %  Liczebność %  Liczebność %  

jeden raz 3 1,5% 0 0,0% 3 1,3% 

co najmniej raz w 

miesiącu 
1 0,5% 0 0,0% 1 0,4% 

kilka razy w roku 4 2,0% 13 6,5% 7 3,1% 

raz na kilka lat 1 0,5% 5 2,5% 13 5,7% 

nie wiem 79 39,5% 30 15,0% nd nd 

nigdy 112 56,0% 152 76,0% 199 89,2% 

Ogółem 200 100,0% 200 100,0% 223 100,0% 

 

 

Seniorzy, którzy deklarowali otrzymywanie pomocy społecznej, najczęściej wymieniali pomoc 

finansową (54,2%).  

Tabela 54. Rodzaj świadczonej pomocy społecznej 

Czego dotyczyła ta 

pomoc? 

Grupa badana 

WNUKI GR. POŚREDNIA DZIADKOWIE* 

Liczebność %  Liczebność %  Liczebność %  

Była to pomoc 

finansowa 
3 33,3% 9 50,0% 13 54,2% 



Była to pomoc 

rzeczowa 
3 33,3% 5 27,8% 7 29,2% 

Inna 3 33,3% 4 22,2% 4 16,6% 

Ogółem 9 100,0% 18 100,0% 24 100,0% 

 

Znikomy odsetek badanych seniorów (ok. 3%) korzystał z pomocy społecznej świadczonej przez 

prywatne podmioty (fundacje, stowarzyszenia, itp.).  

Tabela 55. Korzystanie z pomocy świadczonej przez prywatne krajowe lub zagraniczne podmioty 

Czy kiedykolwiek korzystał Pan/i z jakiejś formy 

pomocy społecznej świadczonej przez prywatne 

krajowe lub zagraniczne instytucje (fundacje, 

stowarzyszenia, itp.)? 

DZIADKOWIE 

Liczebność %  

Jeden raz 0 0,0% 

co najmniej raz w miesiącu 0 0,0% 

kilka razy w roku raz w roku 3 1,3% 

raz na kilka lat 5 2,2% 

nigdy 215 96,4% 

Ogółem 223 100,0% 

 

Z przeprowadzonych badań wynika, że co najmniej raz w tygodniu seniorzy najczęściej spotykają się z 

wnukami (81,6%). Nieco rzadziej – co najmniej raz w miesiącu – najczęściej spotykają się z dorosłymi 

dziećmi (45,7%).  

Tabela 56. Częstotliwość spotkań z rodziną i znajomymi  (DZIADKOWIE) 

DZIADKOWIE 

 

P31.  Jak często widuje 

się Pan/i z:  

co 

najmniej 

raz w 

tygodniu 

co 

najmniej 

raz w 

miesiącu 

kilka 

razy w 

roku 

raz w 

roku 

raz na 

kilka lat 

nie 

widziałe(a)m 

ich co 

najmniej 

pięć lat 

Nie 

dotyczy 

(zmarli 

lub nie 

miał(a) 

Rodzicami  N 13 3 1 0 0 1 205 

%  5,8% 1,3% 0,4% 0,0% 0,0% 0,4% 91,9% 

Wnukami N 182 31 8 0 1 0 1 

%  81,6% 13,9% 3,6% 0,0% 0,4% 0,0% 0,4% 

dorosłymi 

dziećmi 

mieszkającymi 

osobno 

N 83 102 32 2 0 0 4 

%  
37,2% 45,7% 14,3% 0,9% 0,0% 0,0% 1,8% 



Teściami N 2 1 1 1 0 0 218 

%  0,9% 0,4% 0,4% 0,4% 0,0% 0,0% 97,8% 

Przyjaciółmi N 36 118 41 7 6 6 7 

%  16,3% 53,4% 18,6% 3,2% 2,7% 2,7% 3,2% 

bliskimi 

znajomymi 

N 49 113 41 8 4 5 2 

%  22,1% 50,9% 18,5% 3,6% 1,8% 2,3% 0,9% 

swoim 

rodzeństwem 

N 7 59 90 20 5 6 35 

%  3,2% 26,6% 40,5% 9,0% 2,3% 2,7% 15,8% 

Dziadkami N 1 1 1 0 0 0 220 

%  0,4% 0,4% 0,4% 0,0% 0,0% 0,0% 98,7% 

rodzeństwem 

współmałżonka 

N 2 31 85 19 13 7 65 

%  0,9% 14,0% 38,3% 8,6% 5,9% 3,2% 29,3% 

innymi Pana(i) 

krewnymi 

N 2 36 102 38 22 14 8 

%  0,9% 16,2% 45,9% 17,1% 9,9% 6,3% 3,6% 

Innymi 

krewnymi 

współmałżonka 

N 2 22 96 37 25 16 24 

%  
0,9% 9,9% 43,2% 16,7% 11,3% 7,2% 10,8% 

Co najmniej raz w tygodniu wnuki najczęściej spotykają się z rodzicami (92,9%) i z dziadkami (76,5%).  

Tabela 57. Częstotliwość spotkań z rodziną i znajomymi  (WNUKI) 

WNUKI   

 

Jak często widuje się 

Pan/i z:  

co 

najmniej 

raz w 

tygodniu 

co 

najmniej 

raz w 

miesiącu 

kilka 

razy w 

roku 

raz w 

roku 

raz na 

kilka lat 

nie 

widziałe(a)m 

ich co 

najmniej 

pięć lat 

Nie 

dotyczy 

(zmarli lub 

nie miał(a) 

Rodzicami  N 184 12 2 0 0 0 0 

%  92,9% 6,1% 1,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Teściami N 22 22 9 0 0 1 144 

%  11,1% 11,1% 4,5% 0,0% 0,0% 0,5% 72,7% 

przyjaciółmi N 134 62 3 0 1 0 0 

%  67,0% 31,0% 1,5% 0,0% 0,5% 0,0% 0,0% 

bliskimi 

znajomymi 

N 126 69 3 1 1 0 0 

%  63,0% 34,5% 1,5% 0,5% 0,5% 0,0% 0,0% 

swoim 

rodzeństwem 

N 142 38 6 1 1 0 12 

%  71,0% 19,0% 3,0% 0,5% 0,5% 0,0% 6,0% 

dziadkami N 153 42 5 0 0 0 0 

%  76,5% 21,0% 2,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

rodzeństwem 

współmałżonka 

N 9 32 16 1 0 2 138 

%  4,5% 16,2% 8,1% 0,5% 0,0% 1,0% 69,7% 

innymi Pana(i) 

krewnymi 

N 6 74 79 17 11 0 11 

%  3,0% 37,4% 39,9% 8,6% 5,6% 0,0% 5,6% 

 

Co najmniej raz w tygodniu badani z grupy pośredniej najczęściej spotykają się z rodzicami (91,8%).  



Tabela 58. Częstotliwość spotkań z rodziną i znajomymi  (POŚREDNIA) 

POŚREDNIA 

 

Jak często widuje się Pan/i 

z:  

co 

najmniej 

raz w 

tygodniu 

co 

najmniej 

raz w 

miesiącu 

kilka razy 

w roku 

raz w 

roku 

raz na 

kilka lat 

nie 

widziałe(a)m 

ich co 

najmniej 

pięć lat 

Rodzicami  N 180 15 1 0 0 0 

%  91,8% 7,7% 0,5% 0,0% 0,0% 0,0% 

Wnukami N 61 22 1 0 0 0 

%  72,6% 26,2% 1,2% 0,0% 0,0% 0,0% 

dorosłymi dziećmi 

mieszkającymi 

osobno 

N 41 70 12 0 0 0 

%  
33,3% 56,9% 9,8% 0,0% 0,0% 0,0% 

Teściami N 33 82 33 6 5 0 

%  20,8% 51,6% 20,8% 3,8% 3,1% 0,0% 

Przyjaciółmi N 48 116 24 4 4 0 

 24,5% 59,2% 12,2% 2,0% 2,0% 0,0% 

bliskimi znajomymi N 63 110 22 2 1 0 

%  31,8% 55,6% 11,1% 1,0% 0,5% 0,0% 

swoim rodzeństwem N 40 108 34 5 3 2 

%  20,8% 56,2% 17,7% 2,6% 1,6% 1,0% 

Dziadkami N 11 5 4 1 0 1 

% 50,0% 22,7% 18,2% 4,5% 0,0% 4,5% 

rodzeństwem 

współmałżonka 

N 12 75 72 15 7 3 

%  6,5% 40,8% 39,1% 8,2% 3,8% 1,6% 

innymi Pana(i) 

krewnymi 

N 0 63 100 25 5 3 

%  0,0% 32,1% 51,0% 12,8% 2,6% 1,5% 

Innymi krewnymi 

współmałżonka 

N 1 49 95 27 12 7 

%  0,5% 25,7% 49,7% 14,1% 6,3% 3,7% 

 

 

Ponad połowa badanych we wszystkich grupach deklaruje, że większość członków najbliższej rodziny 

mieszka stosunkowo blisko siebie, w jednej miejscowości lub gminie. Na taki wynik z pewnością mógł 

mieć wpływ sposób doboru próby.   

Tylko ok. 2-3% badanych z każdej grupy deklarowało, że najbliższa rodzina jest rozproszona po całym 

świecie. 

Tabela 59. Charakterystyka rodziny 

Które z poniższych 

określeń najlepiej 

charakteryzuje 

Pana/i rodzinę? 

Grupa badana 

WNUKI GR. POŚREDNIA DZIADKOWIE* 

Liczebność %  Liczebność %  Liczebność %  

Większość członków 

mojej najbliższej 

133 66,5% 137 69,5% 145 65,0% 



rodziny mieszka 

stosunkowo blisko 

siebie, w jednej 

miejscowości, gminie 

Większość członków 

mojej najbliższej 

rodziny mieszka w 

jednym 

województwie lub 

innych 

przylegających 

województw 

55 27,5% 42 21,3% 51 22,9% 

Moja najbliższa 

rodzina jest 

rozproszona po całej 

Polsce 

8 4,0% 13 6,6% 20 9,0% 

Moja najbliższa 

rodzina jest 

rozproszona po 

świecie 

4 2,0% 5 2,5% 7 3,1% 

Nie mam rodziny 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Ogółem 200 100,0% 197 100,0% 223 100,0% 

 

  



Poczucie bezpieczeństwa, relacje sąsiedzkie, konflikt pokoleń 

 

Poczucie bezpieczeństwa w każdej z badanych grup jest bardzo wysokie – prawie 100% ankietowanych 

czuje się bezpiecznie.  

Tabela 60. Poczucie bezpieczeństwa 

Czy czuje się Pan/i 

bezpiecznie w swoim 

miejscu za-

mieszkania? 

Grupa badana 

WNUKI GR. POŚREDNIA DZIADKOWIE 

Liczebność %  Liczebność %  Liczebność %  

Tak 198 99,0% 194 97,0% 219 98,2% 

Nie 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Trudno powiedzieć 2 1,0% 3 1,5% 4 1,8% 

Ogółem 200 100,0% 200 100,0% 223 100,0% 

 

Tylko 8,1% seniorów nie odwiedza nigdy swoich sąsiadów, co piąty robi to codziennie, a co czwarty 

raz, dwa razy w tygodniu.  

Tabela 61. Odwiedzanie sąsiadów  

Czy odwiedza Pan/i sąsiadów? 

DZIADKOWIE 

Liczebność %  

Nigdy 18 8,1% 

Czasami, rzadko 100 44,8% 

Prawie codziennie 46 20,6% 

Raz, dwa razy w tygodniu 54 24,2% 

Co parę tygodni 5 2,2% 

Ogółem 223 100,0% 

  

Nieco mniej niż połowa seniorów (46,6%) deklaruje, że sąsiedzi odwiedzają ich czasami, rzadko, a co 

piątego odwiedzają prawie codziennie.  



Tabela 62. Odwiedzanie przez sąsiadów  

Czy sąsiedzi odwiedzają Pana/nią? 

DZIADKOWIE 

Liczebność %  

Nigdy 9 4,0% 

Czasami, rzadko 104 46,6% 

Prawie codziennie 44 19,7% 

Raz, dwa razy w tygodniu 56 25,1% 

Co parę tygodni 10 4,5% 

Ogółem 223 100,0% 

Znacznie ponad połowa badanych nie podzielała zdania, że pomiędzy generacjami panuje konflikt 

pokoleń, mniej więcej co piąta badana osoba nie potrafiła podjąć jednoznacznej decyzji w tej sprawie. 

Najczęściej konflikt pokoleń dostrzegają wnuki (13,5%).  

Tabela 63. Konflikt pokoleń 

Czy pomiędzy 

Panem/ią a 

dziadkami jest 

konflikt pokoleń, 

rozbieżność 

poglądów? 

Grupa badana 

WNUKI GR. POŚREDNIA DZIADKOWIE 

Liczebność %  Liczebność %  Liczebność %  

Tak 27 13,5% 17 8,5% 24 10,8% 

Nie 137 68,5% 149 74,5% 156 70,0% 

Trudno powiedzieć 36 18,0% 34 17,0% 43 19,3% 

Ogółem 200 100,0% 200 100,0% 223 100,0% 

 

  



Zdrowie 

 

Badani z grupy pośredniej najczęściej oceniają dobrze stan zdrowia swoich rodziców, zarówno mamy 

(46,2%), jak i taty (37,7%).  

Tabela 64. Ocena stanu zdrowia rodziców (GRUPA POŚREDNIA) 

Jak ocenia Pan/Pani stan 

zdrowia Pana/i rodziców? 

bardzo 

dobrze 
Dobrze tak sobie źle bardzo źle 

Nie 

mam/nie 

żyją 

Mamy Liczebność 17 92 61 14 1 14 

%  8,5% 46,2% 30,7% 7,0% 0,5% 7,0% 

Taty Liczebność 9 75 57 6 0 52 

%  4,5% 37,7% 28,6% 3,0% 0,0% 26,1% 

Teścia Liczebność 6 64 50 10 0 69 

%  3,0% 32,2% 25,1% 5,0% 0,0% 34,7% 

Teściowej Liczebność 13 73 65 6 0 41 

%  6,6% 36,9% 32,8% 3,0% 0,0% 20,7% 

 

 

 

Wnuki najczęściej oceniają stan zdrowia dziadków dobrze – zarówno babci jak i dziadka.  

Tabela 65. Ocena stanu zdrowia dziadków (WNUKI) 

Jak ocenia Pan/Pani stan 

zdrowia Pana/i rodziców? 

bardzo 

dobrze 
dobrze tak sobie źle bardzo źle 

Nie 

mam/nie 

żyją 

Mama mamy Liczebność 20 100 51 9 0 19 

%  10,1% 50,3% 25,6% 4,5% 0,0% 9,5% 

Tata mamy Liczebność 12 84 44 1 0 59 

%  6,0% 42,0% 22,0% 0,5% 0,0% 29,5% 

Mama taty  Liczebność 13 83 57 7 2 37 

%  6,5% 41,7% 28,6% 3,5% 1,0% 18,6% 

Tata taty  Liczebność 11 73 45 2 0 68 

%  5,5% 36,7% 22,6% 1,0% 0,0% 34,2% 

 

  



Na przewlekłe choroby najczęściej chorują zdaniem badanych z grupy pośredniej mamy (54%).  

Tabela 66. Przewlekłe choroby rodziców / teściów (GRUPA POŚREDNIA) 

Czy któryś z Pana/i rodziców / teściów 

cierpi na przewlekłe choroby? Tak Nie 

Trudno 

powiedzieć 

Nie mam/nie 

żyją 

Mama Liczebność 108 70 8 14 

%  54,0% 35,0% 4,0% 7,0% 

Tata Liczebność 71 70 6 52 

%  35,7% 35,2% 3,0% 26,1% 

Teść Liczebność 58 56 16 69 

%  29,1% 28,1% 8,0% 34,7% 

Teściowa Liczebność 71 67 18 44 

%  35,5% 33,5% 9,0% 22,0% 

 

Szczegółowa ocena stanu zdrowia seniorów przez ich dzieci pokazuje, że bardzo często odwiedzają 

lekarza pierwszego kontaktu (zdaniem badanych z grupy pośredniej - 85,8% rodziców odwiedziło 

lekarza w ciągu ostatnich 12 miesięcy, odsetek wskazań w grupie seniorów jest niższy – 61,3%), biorą 

lekarstwa (odpowiedź taką wybrało 82,7% z grupy pośredniej i 81,1% seniorów – odpowiedzi w tej 

kwestii są zgodne), noszą okulary lub szkła kontaktowe (zdaniem badanych z grupy pośredniej - 75,6%).  

Seniorzy mieszkający na wsi bardzo rzadko korzystają z sanatorium (ok. 4%).  

Tabela 67.Szczegółowa ocena stanu zdrowia seniorów (GRUPA POŚREDNIA I DZIADKOWIE) 

 GR. POŚREDNIA DZIADKOWIE 

Ocena zdrowia rodziców (odpowiedzi twierdzące): Liczebność %  Liczebność %  

 Czy któryś z Pana/i rodziców ma trudności w 

przejściu 500 metrów samodzielnie (bez używania 

sprzętów takich jak laska czy balkonik) 

40 20,3% 35 16,1% 

Czy któryś z Pana/i rodziców bierze regularnie 

lekarstwa przepisane przez lekarza? 
163 82,7% 176 81,1% 

Czy któryś z Pana/i rodziców posiada stopień 

niepełnosprawności i jego prawne potwierdzenie? 
46 23,4% 40 18,4% 

Czy któryś z Pana/i rodziców nosi okulary lub szkła 

kontaktowe? 
149 75,6% 140 64,5% 

Czy któryś z Pana/i rodziców korzysta z aparatu 

słuchowego? 
31 15,7% 20 9,2% 

Czy któryś z Pana/i rodziców w ostatnim miesiącu 

palił/a tytoń? 
37 18,8% 31 14,3% 

Czy któryś z Pana/i rodziców w ostatnich 24 

miesiącach przebywał/a w sanatorium? 
9 4,6% 9 4,1% 

Czy któryś z Pana/i rodziców ma problemy z 

kładzeniem się i wstawaniem z łóżka lub siadaniem i 

wstawaniem z krzesła? 

32 16,2% 41 18,9% 

Czy któryś z Pana/i rodziców ma problemy z 

kąpaniem lub myciem się pod prysznicem? 
28 14,2% 28 12,9% 



 GR. POŚREDNIA DZIADKOWIE 

Ocena zdrowia rodziców (odpowiedzi twierdzące): Liczebność %  Liczebność %  

Czy któryś z Pana/i rodziców ma problemy z 

ubieraniem się i rozbieraniem? 
19 9,6% 24 11,1% 

Czy któryś z Pana/i rodziców ma problemy z 

korzystaniem z toalety (WC)? 
11 5,6% 12 5,5% 

Czy któryś z Pana/i rodziców przynajmniej raz w 

życiu miał/a wykonane badania pod kontem 

nowotworów? 

62 31,5% 68 31,3% 

Czy któryś z Pana/i rodziców w ciągu ostatnich 24 

miesięcy przebywał/a w szpitalu? 
23 11,7% 29 13,4% 

Czy któryś z Pana/i rodziców w przeciągu ostatnich 12 

miesięcy był/a lekarza pierwszego kontaktu? 
169 85,8% 133 61,3% 

Czy któryś z Pana/i rodziców w przeciągu ostatnich 12 

miesięcy był/a lekarza specjalisty? 
120 60,9% 217 100,0% 

 

Ponad połowa badanych seniorów (66,4%) ocenia swoje samopoczucie dobrze i bardzo dobrze. Tylko 

4% ocenia je źle, żaden badany nie podał odpowiedzi „bardzo źle”.  

Tabela 68. Ocena samopoczucia  

Jak ocenia Pan/i swoje samopoczucie? 

DZIADKOWIE 

Liczebność %  

bardzo dobrze 16 7,2% 

dobrze 132 59,2% 

tak sobie 66 29,6% 

źle 9 4,0% 

bardzo źle 0 0,0% 

Ogółem 223 100,0% 

 

  



Połowa badanych ocenia swój stan zdrowia dobrze i bardzo dobrze, a niecałe 10% źle i bardzo źle. 

Tabela 69. Ocena stanu zdrowia  

Jak ocenia Pan/i swój stan zdrowia? 

DZIADKOWIE 

Liczebność %  

bardzo dobrze 8 3,6% 

dobrze 102 45,7% 

tak sobie 92 41,3% 

źle 20 9,0% 

bardzo źle 1 0,4% 

Ogółem 223 100,0% 

Pomimo dość pozytywnych ocen stanu zdrowia i samopoczucia, ponad połowa badanych cierpi na 

przewlekłe choroby.  

Tabela 70. Przewlekłe choroby 

Czy cierpi Pan/i na przewlekłe choroby? 

DZIADKOWIE 

Liczebność %  

Tak 126 56,5% 

Nie 90 40,4% 

Trudno powiedzieć 7 3,1% 

Ogółem 223 100,0% 

 

  



Nowe technologie, oglądanie seriali 

 

Zdecydowana większość dziadków (80,7%) nie korzysta w ogóle z komputera, a ok. 15% robi to 

codziennie lub kilka razy w tygodniu.  

Tabela 71. Korzystanie z komputera  

Jak często korzysta Pan/i z komputera? 

DZIADKOWIE 

Liczebność %  

Codziennie 9 4,0% 

Kilka razy w tygodniu 26 11,7% 

Kilka razy w miesiącu 6 2,7% 

Kilka razy w roku lub rzadziej 2 0,9% 

Nie korzystam z komputera w ogóle 180 80,7% 

Ogółem 223 100,0% 

 

Grupa około ¾ najstarszych badanych w ogóle nie korzysta z Internetu, wśród pozostałych przeważają 

osoby korzystające kilka razy w tygodniu. 

Tabela 72. Korzystanie z Internetu przez dziadków 

Czy któryś z Pana/i 

dziadków korzysta z 

Internetu?  

Grupa badana 

WNUKI GR. POŚREDNIA DZIADKOWIE* 

Liczebność %  Liczebność %  Liczebność %  

Codziennie  9 4,5% 11 5,5% 9 5,1% 

Kilka razy w 

tygodniu 
35 17,5% 32 16,0% 24 13,6% 

Kilka razy w 

miesiącu 
7 3,5% 8 4,0% 7 4,0% 

Kilka razy w roku 

lub rzadziej 
5 2,5% 3 1,5% 2 1,1% 

Nie korzysta z 

Internetu w ogóle 
144 72,0% 145 72,5% 134 76,1% 

Ogółem 200 100,0% 199 100,0% 176 99,90% 



 



Korzystający z Internetu w każdej badanej grupie najczęściej wykorzystują to narzędzie do 

poszukiwanie potrzebnych im informacji oraz w dalszej kolejności do obsługi bankowości 

internetowej, a także korzystania z portali społecznościowych. 

Tabela 73. Stosowanie Internetu 

W jakim celu używa 

Internetu? 

Grupa badana 

WNUKI GR. POŚREDNIA DZIADKOWIE 

Liczebność %  Liczebność %  Liczebność %  

w celu znalezienia 

potrzebnych 

informacji 

48 85,7% 44 83,0% 37 53,6% 

korzystanie z 

bankowości 

internetowej 

8 14,3% 11 20,8% 11 15,9% 

korzystanie z portali 

społecznościowych 
8 14,3% 9 17,0% 10 14,5% 

korzystanie z 

Internetu w celu 

zakupu lub sprzedaży 

towarów lub usług 

6 10,7% 4 7,5% 2 2,9% 

korzystanie z usług 

administracji 

publicznej przez 

Internet 

1 1,8% 1 1,9% 2 2,9% 

w celu 

porozmawiania z 

członkami rodziny 

(SKYPE, WhatsApp, 

itp.) 

12 21,4% 8 15,1% 7 10,1% 

inny 1 1,8% 0 0,0% 0 0,0% 

Ogółem 56 100,0% 53 100,0% 69 100,0% 

 

 

Nieco ponad połowa seniorów (54,7%) ogląda seriale. Najczęściej oglądany serial to M jak miłość, 

następnie Barwy Szczęścia ora Klan. 



Tabela 74. Oglądanie seriali 

Czy ogląda Pan/i seriale? 

DZIADKOWIE 

Liczebność %  

Oglądam seriale 122 54,7% 

Nie oglądam seriali 101 45,3% 

Ogółem 223 100,0% 

 

 

 

Tabela 75. Najczęściej oglądane seriale 

Jakie seriale Pan/i ogląda? 

DZIADKOWIE 

Liczebność %  

M jak miłość 83 68,0% 

Barwy Szczęścia 54 44,3% 

Klan  28 23,0% 

Ojciec Mateusz 19 15,6% 

Na Wspólnej 16 13,1% 

Zniewolona 12 9,8% 

Ranczo 11 9,0% 

Na dobre i na złe 11 9,0% 

Elif  8 6,6% 

Pierwsza miłość 6 4,9% 

Policjantki  2 1,6% 

Korona królów 2 1,6% 

Gliniarze  2 1,6% 

Czas honoru 2 1,6% 

Blondynka 2 1,6% 



Jakie seriale Pan/i ogląda? 

DZIADKOWIE 

Liczebność %  

Zdrady  1 0,8% 

Zagadki  Miami 1 0,8% 

Wydział Kryminalny 1 0,8% 

Wspaniałe stulecie 1 0,8% 

Więzień miłości 1 0,8% 

Wieczna miłość 1 0,8% 

W rytmie serca 1 0,8% 

Uwaga  1 0,8% 

Ukryta  prawda 1 0,8% 

Trwam  1 0,8% 

Trudne  sprawy 1 0,8% 

Szpital  1 0,8% 

Stulecie  winnych 1 0,8% 

Strażnik Texasu 1 0,8% 

Stawka większa niż życie 1 0,8% 

Sprawiedliwi  1 0,8% 

Przyjaciółki  1 0,8% 

Policjanci i policjantki 1 0,8% 

O mnie się nie martw 1 0,8% 

Moda  na sukces 1 0,8% 

Leśniczówka 1 0,8% 

Seriale kryminalne 1 0,8% 

Komisarz Rex 1 0,8% 

Komisarz Alex 1 0,8% 



Jakie seriale Pan/i ogląda? 

DZIADKOWIE 

Liczebność %  

Gliniarze 1 0,8% 

Echo serca 1 0,8% 

Dom  1 0,8% 

Blondynka  1 0,8% 

Alternatywy 4 1 0,8% 

Ogółem 122 100,0% 

 

Życie obywatelskie, zajęcia dla seniorów 
 

Znikomy odsetek seniorów (1,8%) działa w organizacjach społecznych (wymieniono trzy podmioty, w 

tym AA).  

Tabela 76. Udział w organizacjach społecznych  

Czy działa Pan/i w organizacjach społecznych? 

DZIADKOWIE 

Liczebność %  

Tak (AA, OSP, koło gospodyń wiejskich) 4 1,8% 

Nie 219 98,2% 

Ogółem 223 100,0% 

 

Tabela 77. Zaangażowanie w działania na rzecz społeczności lokalnej (gminy, osiedla, itp.) 

Czy w ciągu ostatnich dwóch lat zdarzyło się, że 

angażował się Pan/i w działania na rzecz społeczności 

lokalnej (gminy, osiedla, miejscowości, w najbliższym 

sąsiedztwie)? 

DZIADKOWIE 

Liczebność %  

Tak  17 7,6% 

Nie 206 92,4% 

Ogółem 223 100,0% 

 

 



Co dziesiąty senior brał udział w zajęciach organizowanych dla seniorów.   

Tabela 78. Udział w zajęciach dla seniorów 

Czy któryś z Pana/i 

dziadków/ rodziców 

powinien brać udział 

w zajęciach 

organizowanych dla 

seniorów w Pana/i 

miejscu 

zamieszkania? 

*Czy brał/a Pan/i 

udział w zajęciach 

organizowanych dla 

seniorów? 

Grupa badana 

WNUKI GR. POŚREDNIA DZIADKOWIE* 

Liczebność %  Liczebność %  Liczebność %  

Nie, nie powinien 

brać udziału w takich 

zajęciach / * Nie 

111 55,5% 122 61,3% 198 88,8% 

Tak, powinien brać 

udział w takich 

zajęciach 

* Tak 

89 44,5% 77 38,7% 23 10,3% 

Ogółem 200 100,0% 199 100,0% 221 100,0% 

 

Najczęściej wymieniane zajęcia w jakich brali udział seniorzy, to zajęcia edukacyjne i kulturalne.  

 

Tabela 79. W jakich zajęciach brali udział seniorzy  

Jakie to powinny być 

/ *jakie to były zajęcia  

Grupa badana 

WNUKI GR. POŚREDNIA DZIADKOWIE* 

Liczebność %  Liczebność %  Liczebność %  

hobbystyczno-

artystyczne, 
23 25,6% 22 29,7% 1 6,2% 

edukacyjne 16 17,8% 11 14,9% 4 25,0% 

kulturalne 17 18,9% 10 13,5% 3 18,8% 



sportowo-

rekreacyjne 
5 5,6% 4 5,4% 1 6,2% 

turystyczne 1 1,1% 1 1,4% 0 0,0% 

innych 28 31,1% 26 35,1% 7 43,8% 

Ogółem 90 100,0% 74 100,0% 16 100,0% 

 

 

Co piąty badany senior byłby skłonny zapłacić za zajęcia dla osób starszych. W grupie pośredniej 

odsetek takich deklaracji wynosi 28,6%, a wśród wnuków aż 52,1%.  

Tabela 80. Deklaracje wniesienia opłaty za udział w zajęciach dla seniorów 

Czy byłby/aby Pan/i 

gotów/owa zapłacić z 

własnego budżetu 

opłatę za 

uczestnictwo w 

zajęciach dla 

seniorów? 

Grupa badana 

WNUKI GR. POŚREDNIA DZIADKOWIE 

Liczebność %  Liczebność %  Liczebność %  

Tak  50 52,1% 57 28,6% 44 19,7% 

Nie 45 46,9% 61 30,7% 179 80,3% 

Nie wiem, trudno 

powiedzieć 
1 1,0% 81 40,7%   

Ogółem 96 100,0% 199 100,0% 223 100,0% 

 

Dziedzictwo kulturowe niezbyt interesuje seniorów – połowa spośród nich nie interesuje się tym, a co 

piąty nie ma zdania na ten temat.   

Tabela 81. Zainteresowanie dziedzictwem kulturowym  

Czy interesuje się Pan/i tym co dzieje się z 

dziedzictwem kulturowym w Pana/i najbliższej 

okolicy? 

DZIADKOWIE 

Liczebność %  

Tak, bardzo 7 3,1% 

Tak, ale umiarkowanie 56 25,1% 

Ani jestem/ani nie jestem zainteresowany/a 33 14,8% 



Nie, nie jestem tym zbyt zainteresowany/a 57 25,6% 

W ogóle się tym nie interesuję 58 26,0% 

Trudno powiedzieć 12 5,4% 

Ogółem 223 100,0% 

 

Zaledwie 13% badanych deklaruje znajomość lokalnych zwyczajów, tradycji.  

Tabela 82. Znajomość lokalnych zwyczajów  

Czy zna Pan/i jakiś zwyczaj lokalny/tradycję w 

najbliższej okolicy, w której Pan/i mieszka? 

DZIADKOWIE 

Liczebność %  

Tak 29 13,0% 

Nie 148 66,4% 

Nie wiem, trudno powiedzieć 46 20,6% 

Ogółem 223 100,0% 

 

Tabela 83. Najbardziej znane zwyczaje 

Jakie zwyczaje, tradycje są Panu/i znane? 

DZIADKOWIE 

Liczebność %  

Dożynki  10 4,5 

Pieczenie proziaków 2 ,9 

Andrzejki  1 ,4 

Chodzenie z kolędą 1 ,4 

Chodzenie z kozą 2 ,9 

Darcie pierza 1 ,4 

dożynki, odpusty, strucle na wigilię, palmy ręcznie 

robione na Wielkanoc 
1 ,4 

Dożynki, święto pieroga 1 ,4 

Festiwal Kultury Kresowej 1 ,4 



Jarmark Benedyktyński 1 ,4 

Kogutek  1 ,4 

Przetwórstwo warzyw i owoców 1 ,4 

Robienie wieńców na dożynki 2 ,9 

Śmigus-dyngus 2 ,9 

Wodzenie niedźwiedzia  1 ,4 

Dni Gwarków 1 ,4 

Ogółem 29 13,0 

 

 

W wyborach samorządowych w 2018 roku głosowało 65% seniorów.  

Tabela 84. Udział w wyborach  

Czy głosował Pan/i w ostatnich wyborach 

samorządowych w 2018 roku? 

DZIADKOWIE 

Liczebność %  

Tak 145 65,0% 

Nie 68 30,5% 

Nie wiem, trudno powiedzieć 10 4,5% 

Ogółem 223 100,0% 

 

Zdaniem ponad połowy badanych w grupie pośredniej w wyborach głosowała częściej mama (59,5%) 

niż tata (51,5%).  

Tabela 85. Udział w wyborach  rodziny, teściów (GRUPA POŚREDNIA) 

Czy Pana/i rodzice / teściowie głosowali w 

ostatnich wyborach samorządowych w 2018 

roku? Tak Nie Nie wiem 

Nie mam/nie 

żyją 

Mama Liczebność 119 49 18 13 

%  59,5% 24,5% 9,0% 6,5% 

Tata Liczebność 103 24 20 52 

%  51,5% 12,0% 10,0% 26,0% 

Teść Liczebność 62 13 54 70 

%  31,0% 6,5% 27,0% 35,0% 



Teściowa Liczebność 74 19 61 45 

%  37,0% 9,5% 30,5% 22,5% 

 

  



Kwestia zaufania do innych ludzi jest podobnie traktowana przez trzy grupy badanych – odpowiedzi 

dzielą każdą grupę mniej więcej na pół – „ufnych” i „ostrożnych”. Nieco częściej wybierano odpowiedź 

– „w kontaktach z innymi ludźmi ostrożności nigdy za wiele”.  

Tabela 86. Zaufanie do innych ludzi  

Przeczytam teraz 

dwie opinie. Proszę 

wybrać tę, która jest 

bliższa Pana/i 

poglądom. 

Grupa badana 

WNUKI GR. POŚREDNIA DZIADKOWIE 

Liczebność %  Liczebność %  Liczebność %  

Ogólnie rzecz biorąc, 

większości ludzi 

można ufać 

96 48,0% 93 46,5% 102 45,7% 

W kontaktach z 

ludźmi ostrożności 

nigdy za wiele 

99 49,5% 98 49,0% 112 50,2% 

Trudno powiedzieć 5 2,5% 9 4,5% 9 4,0% 

Ogółem 200 100,0% 200 100,0% 223 100,0% 

 

Jeżeli chodzi o współpracę z innymi ludźmi, to najbliższa wszystkim jest opinia, że działając wspólnie 

z innymi ludźmi można więcej osiągnąć niż samemu (73,5% w grupie seniorów, 71,5% w grupie 

wnuków i 65,5% w grupie pośredniej).  

 

Tabela 87. Współpraca z innymi 

A która z tych opinii 

jest bliższa Pana/i 

poglądom?. 

Grupa badana 

WNUKI GR. POŚREDNIA DZIADKOWIE 

Liczebność %  Liczebność %  Liczebność %  

Działając wspólnie z 

innymi ludźmi można 

więcej osiągnąć niż 

samemu 

143 71,5% 131 65,5% 164 73,5% 

Współpraca z innymi 

ludźmi rzadko 

przynosi pożądane 

efekty 

45 22,5% 54 27,0% 43 19,3% 



Trudno powiedzieć 12 6,0% 15 7,5% 16 7,2% 

Ogółem 200 100,0% 200 100,0% 223 100,0% 

 

Starość i styl życia 
 

Marzeniem ponad połowy badanych (69,5%) jest mieszkanie na starość we własnym mieszkaniu, 

korzystając z pomocy osób bliskich.  

Tabela 88. Wyobrażenie o życiu na starość  

Jak chciał(a)by Pan/i 

zorganizować swoje 

życie na stare lata, 

kiedy będzie Pan/i 

potrzebował(a) 

pomocy? Czy przede 

wszystkim 

chciał(a)by Pan/i: 

Grupa badana 

WNUKI GR. POŚREDNIA DZIADKOWIE 

Liczebność %  Liczebność %  Liczebność %  

mieszkać we 

własnym mieszkaniu, 

korzystając z 

doraźnej pomocy 

osób bliskich – 

rodziny, przyjaciół, 

sąsiadów 

117 58,5% 130 65,0% 155 69,5% 

mieszkać we 

własnym mieszkaniu, 

mając zapewnioną 

opłaconą przez siebie 

stałą pomoc osób 

zajmujących się 

opieką nad starszymi 

17 8,5% 11 5,5% 4 1,8% 

mieszkać we 

własnym mieszkaniu, 

mając zapewnioną 

bezpłatną stałą 

pomoc, np. opieki 

społecznej, 

Czerwonego Krzyża, 

Caritasu, itp.  

6 3,0% 7 3,5% 6 2,7% 



dzielić mieszkanie z 

dziećmi, wnukami 

lub dalszą rodziną 

15 7,5% 36 18,0% 55 24,7% 

wynająć komuś 

obcemu pokój lub 

część mieszkania w 

zamian za opiekę 

0 0,0% 2 1,0% 1 0,4% 

mieszkać wspólnie z 

innymi starszymi 

ludźmi w celu 

wzajemnego 

wspomagania się 

4 2,0% 0 0,0% 0 0,0% 

zamieszkać w 

prywatnym domu 

spokojnej starości 

3 1,5% 1 0,5% 0 0,0% 

zamieszkać w 

państwowym domu 

spokojnej starości 

0 0,0% 1 0,5% 0 0,0% 

inne rozwiązanie 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

nie wiem, nie 

zastanawiałem(am) 

się nad tym 

43 21,5% 15 7,5% 4 1,8% 

Ogółem 200 100,0% 200 100,0% 223 100,0% 

Zarówno wnukom, jak i badanym z grupy pośredniej najbliższe jest stwierdzenie „zgodnie z tradycją, 

to dorosłe dzieci i wnuki zobowiązane są do świadczenia usług opiekuńczych” – w grupie wnuków co 

trzeci identyfikuje się dokładnie z tą opinią, a 23,5% jest wybiera ocenę zbliżoną – 9.  

W grupie pośredniej pełną identyfikację z tą opinią wybrało aż 41,5% badanych.  

 

Przeczytam Panu/i dwa 

stwierdzenia dotyczące 

starości. Na skali, proszę 

ocenić które jest bliższe Pana/i 

poglądom:  

WNUKI GR. POŚREDNIA 

Liczebność %  Liczebność %  

1. Każdy żyje własnym 

życiem, w związku z tym 

osoby starsze winny żyć w 

domach seniora 

3 1,5% 1 0,5% 



2 1 0,5% 0 0,0% 

3 4 2,0% 0 0,0% 

4 3 1,5% 2 1,0% 

5 10 5,0% 13 6,5% 

6 12 6,0% 10 5,0% 

7 19 9,5% 25 12,5% 

8 35 17,5% 42 21,0% 

9 47 23,5% 24 12,0% 

10. Zgodnie z tradycją, to 

dorosłe dzieci i wnuki 

zobowiązane są do świadczenia 

usług opiekuńczych 

66 33,0% 83 41,5% 

Ogółem 200 100,0% 200 100,0% 

 

 

  



Badanym zaprezentowano listę wielu czynności, dotyczących stylu życia, spędzania wolnego, czasu, 

hobby, itp.  

Zdecydowanie najczęściej wybierana we wszystkich grupach odpowiedź, to „oglądanie telewizji” – 

najczęściej wybierana przez seniorów (98,2%), badanych z grupy pośredniej (95,3%), nieco rzadziej 

przez wnuki (85,5%).  

Korzystanie z poczty elektronicznej i przeglądanie wiadomości w Internecie wymieniali wyłącznie 

najmłodsi respondenci.  

 

Tabela 89. Życie codzienne i zwyczaje  

Czy przynajmniej raz w 

tygodniu wykonuje Pan/i 

następujące czynności:  

Grupa badana 

WNUKI GR. POŚREDNIA DZIADKOWIE 

Liczebność %  Liczebność %  Liczebność %  

ogląda telewizję 165 85,5% 183 95,3% 160 98,2% 

zajmuje się swoim hobby 34 17,6% 19 9,9% 7 4,3% 

odwiedza sąsiadów 7 3,6% 11 5,7% 1 0,6% 

odwiedzają sąsiedzi 7 3,6% 16 8,3% 0 0,0% 

odwiedza rodzinę 21 10,9% 3 1,6% 3 1,8% 

robi jakieś rzeczy 

społecznie 
3 1,6% 6 3,1% 45 27,6% 

spożywa na obiad ryby 2 1,0% 2 1,0% 7 4,3% 

słucha muzyki poważnej 2 1,0% 0 0,0% 13 8,0% 

chodzi do teatru 0 0,0% 5 2,6% 0 0,0% 

przyjmuje znajomych w 

domu 
13 6,7% 29 15,1% 0 0,0% 

rozmawia z sąsiadami 

przed domem 
23 11,9% 16 8,3% 20 12,3% 

czyta książki 34 17,6% 62 32,3% 16 9,8% 

przegląda wiadomości 

lokalne w Internecie 
116 60,1% 0 0,0% 3 1,8% 

chodzi do kina 0 0,0% 1 0,5% 15 9,2% 



Czy przynajmniej raz w 

tygodniu wykonuje Pan/i 

następujące czynności:  

Grupa badana 

WNUKI GR. POŚREDNIA DZIADKOWIE 

Liczebność %  Liczebność %  Liczebność %  

Wyjeżdża P. w celach 

wypoczynkowych lub 

turystycznych na co 

najmniej 2 dni? wyjazdy 

z co najmniej jednym 

noclegiem 

2 1,0% 10 5,2% 14 8,6% 

Uczestniczy w 

nabożeństwach lub 

spotkaniach religijnych 

5 2,6% 49 25,5% 12 7,4% 

korzysta P. z poczty 

elektronicznej (e-mail) 
137 71,0% 9 4,7% 2 1,2% 

chodzi do restauracji na 

obiad z rodziną 
1 0,5% 3 1,6% 1 0,6% 

czyta gazety 15 7,8% 15 7,8% 25 15,3% 

rekreacyjnie uprawia 

jakiś sport 
24 12,4% 7 3,6% 2 1,2% 

chodzi do dentysty 0 0,0% 1 0,5% 0 0,0% 

przeprowadza okresowe 

badania zdrowotne 
0 0,0% 3 1,6% 0 0,0% 

 

  



Opinie respondentów na temat wywiadu  

 

Na koniec wywiadu respondenci zostali poproszeni o ocenę trudności odpowiedzi na pytania ankietowe. 

Ponad połowa badanych wskazywała ocenę maksymalną, to jest bardzo łatwe, a prawie wszystkie 

odpowiedzi badanych wskazywały na przystępność i łatwość udzielania odpowiedzi (to jest wartości z 

zakresu 6 do 10). 

 

Tabela 90. Trudność odpowiedzi na pytania w tej ankiecie 

Ocena trudności w 

odpowiadaniu na 

pytania 

kwestionariuszowe. 

Grupa badana 

WNUKI GR. POŚREDNIA DZIADKOWIE 

Liczebność %  Liczebność %  Liczebność %  

Bardzo trudne 1 0,6% 1 0,6% 1 0,5% 

2 1 0,6% 0 0,0% 0 0,0% 

3 1 0,6% 0 0,0% 3 1,5% 

4 0 0,0% 3 1,8% 3 1,5% 

5 3 1,8% 5 3,0% 11 5,7% 

6 6 3,5% 7 4,2% 15 7,7% 

7 7 4,1% 9 5,5% 24 12,4% 

8 21 12,3% 25 15,2% 28 14,4% 

9 28 16,4% 25 15,2% 33 17,0% 

Bardzo łatwe 103 60,2% 90 54,5% 76 39,2% 

Ogółem 171 100,0% 165 100,0% 194 100,0% 

 



Badania IDI w Gminnych Ośrodkach Pomocy Społecznej (GOPS) z osobami odpowiedzialnymi 

za politykę senioralną 

OPIS METODOLOGICZNY  

Wywiady zostały przeprowadzone w 16 województwach w okresie od sierpnia do października 2019 

roku. Przybrały one formę wywiadów swobodnych jednak opierały się o jednakowy scenariusz 

stanowiący załącznik numer 1 do Raportu końcowego. Scenariusz stanowił pomoc dla osób 

prowadzących wywiady jednak nie przedstawiał zamkniętej listy pytań, ani też nie narzucał kolejności 

ich zadawania. Zastosowanie scenariusza służyć miało jedynie standaryzacji wywiadów 

przeprowadzonych na terenie całej Polski. Zadawane pytania miały charakter otwarty i skłaniały do 

tworzenia dłuższych i wielowątkowych odpowiedzi. Wszystkie wywiady zostały przeprowadzone na 

terenie Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej, zazwyczaj po wcześniejszym umówieniu na 

rozmowę za pomocą kontaktu telefonicznego lub e-mailowego. Respondentami byli kierownicy 

Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej oraz pracownicy OPS, którzy pracują w terenie z osobami 

starszymi (seniorami powyżej 60 roku życia) i bezpośrednio mają do czynienia z potrzebami, 

problemami, aspiracjami i możliwościami osób w tej grupie wiekowej. Tematyka prowadzonych 

wywiadów dotyczyła funkcjonowania osób starszych na terenach wiejskich m.in. w takich obszarach 

jak ich problemy, potrzeby, zaradność w życiu codziennym. Udzielone odpowiedzi były oparte na 

doświadczeniu i wiedzy wyniesionej z bieżącej pracy Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej.  

BADANIE  

Wywiady przeprowadzone zostały w trzydziestu trzech Gminnych Ośrodkach Pomocy Społecznej  

w ośmiu województwach. Założono ich przeprowadzenie w trzydziestu dwóch GOPSach jednak  

w województwie śląskim przeprowadzony został dodatkowy wywiad ze względu na fakt, iż jeden 

wywiad okazał się bardzo skrótowy, a badany Ośrodek Pomocy Społecznej nie realizował żadnych 

przedsięwzięć na rzecz osób starszych. W każdym województwie wybranych zostało dziesięć gmin  

w podziale na pięć największych i pięć najmniejszych pod względem liczby ludności (stan danych na 

dzień 01.01.2019 rok na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego). Spośród zestawienia 

według powyższego kryterium z tych gmin wybrano jedną najmniejszą i jedną największą gminę, która 

zgodziła się wziąć udział w badaniu. Sześć Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej nie było 

przystosowanych do rozmów indywidualnych klientów z pracownikami. Pomieszczenia były małe  

i brakowało wydzielonego pokoju do spokojnej rozmowy o problemach. Część GOPS nie była 

przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.  

 

WYKAZ MIEJSC REALIZACJI BADANIA  

Poniższy wykaz przedstawia miejscowości z podziałem na województwa i określeniem liczby 

ludności na dzień 01.01.2019 roku. W późniejszej części raportu w miejscu cytatów zastosowano 

wskazanie dotyczące z jakiego wywiadu on pochodzi za pomocą numerów przydzielonych 



poszczególnym miejscowościom w poniższym wykazie. Wywiady od 1 do 8 zostały przeprowadzone 

przez pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, od 9 do 12 przez pracowników 

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oddział w Krakowie, a od 12 do 16 przez pracowników 

Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.  

 

1. Małopolskie 

a) Limanowa (25 215 mieszkańców) 

b) Racławice  (2 496 mieszkańców) 

2. Śląskie  

a) Miedźno (16 347 mieszkańców) 

b) Starcza (2 824 mieszkańców) i Boronów (3 395 mieszkańców)  

3. Kujawsko – pomorskie 

a) Obrowo (16 559 mieszkańców) 

b) Bobrowniki (3 122 mieszkańców) 

4. Łódzkie  

a) Rozprza (12 306 mieszkańców) 

b) Budziszewice (2 181  mieszkańców) 

5. Pomorskie  

a) Pruszcz Gdański (29 186 mieszkańców) 

b) Bobowo (3 155 mieszkańców) 

6. Warmińsko – mazurskie  

a) Iława (12 849 mieszkańców) 

b) Janowo (2 705 mieszkańców)  

7. Świętokrzyskie  

a) Piekoszów (16 449 mieszkańców) 

b) Moskorzew (2 730 mieszkańców) 

8. Opolskie  

a) Tarnów Opolski (9 612 mieszkańców) 

b) Zębowice (3 693 mieszkańców) 

9. Lubuskie  

a) Żary (12 374 mieszkańców) 

b)Bobrowice (3 210 mieszkańców)  



10. Wielkopolskie  

a) Czerwonak (27 450 mieszkańców) 

b) Wapno (3 000 mieszkańców) 

11. Dolnośląskie  

a) Kobierzyce (20 437 mieszkańców) 

b) Ruja (2 638 mieszkańców) 

12. Zachodniopomorskie  

a) Stargard (13 148 mieszkańców) 

b) Boleszkowice (2 891 mieszkańców) 

13. Podlaskie 

a) Zambrów (8 969 mieszkańców) 

b) Przytuły (2 148 mieszkańców) 

14. Lubelskie  

a) Łuków (18 028 mieszkańców)  

b) Sławatycze (2 346 mieszkańców)  

15. Podkarpackie  

a) Przeworsk (14 892 mieszkańców) 

b) Cisna (1 749 mieszkańców)  

16. Mazowieckie  

a) Stare Babice (18 627 mieszkańców) 

b) Chotcza (2 335 mieszkańców) 

 

PROBLEMY ORGANIZACYJNE NAPOTKANE PODCZAS PROWADZENIA WYWIADÓW  

W trzech przypadkach wystąpiły problemy z umówieniem wywiadów:  

1. W gminie Starcza woj. śląskim odmówiono całkowicie przeprowadzenia wywiadu. W GOPS 

nie jest realizowana żadna polityka senioralna (nawet w postaci świadczeń opiekuńczych czy 

przyznawania zasiłków). Z tego powodu zdecydowano o przeprowadzeniu dodatkowego 

wywiadu w województwie śląskim (skutkuje to także zwiększeniem liczby wszystkich 

przeprowadzonych wywiadów z 32 na 33).  

2. W gminie Borowno woj. śląskie po pierwszej odmowie udało się przeprowadzić wywiad. Był 

on bardzo krótki ponieważ brak jest w GOPS komórek świadczących pomoc osobom starszym.  



3. W gminie Miedźno w woj. śląskim wystąpiły problemy z terminem ustalenia wywiadu jednak 

ostatecznie udało się wywiad przeprowadzić.  

4. Nie wszyscy respondenci wyrażali zgody na nagrania. Część cytatów  

z poszczególnych wywiadów pochodzi z notatek.  

5. Jeden wywiad został przerwany z powodu nagłej konieczności interwencji terenowej 

pracowników GOPS (Racławice). Wywiad ten został dokończony telefonicznie następnego 

dnia.  

NARZĘDZIE  

1. Nie było problemów z niezrozumieniem pytań. Respondenci odpowiadali bez większego 

namysłu 

2. Pytanym najtrudniej było jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie dotyczące typowego dnia 

osoby starszej oraz tego co można zmienić w świadczonej pomocy osobom starszym  

3. Łatwość sprawiała odpowiedź na pytanie jakie są problemy osób starszych 

4. Całość narzędzia była powiązana logicznie i respondenci często nie znając następnego pytania 

nawiązywali już do niego.  

5. Czterokrotnie zdarzyło się, że w przypadku, gdy kierownik nie znał odpowiedzi na pytanie 

poprosił swojego pracownika o uzupełnienie odpowiedzi 

6. Tematyka gospodarstw opiekuńczych cieszyła się zaciekawieniem pracowników GOPS. 

Kierownicy i pracownicy wyrażali zainteresowanie współpracą z takimi gospodarstwami. 

NAJWAŻNIEJSZE I NAJCIEKAWE CYTATY RESPONDENTÓW  

Problemy osób starszych:  

Głównym problemem osób starszych, który był najczęściej wskazywany przez respondentów był 

problem z transportem. Osoby starsze zamieszkujące głównie wsie nie będące „centrum” gminy mają 

problem z dostępnością komunikacji publicznej. Istnieją miejsca, gdzie nie dojeżdżają autobusy czy 

busy i problemem jest dojazd do ośrodka zdrowia czy urzędu.  

„Nadal są miejsca do których nie dojeżdża żaden bus i osoby starsze muszą dojść do głównej drogi co 

często jest dużym wyczynem” (6a) 

„Dla niektórych osób problemem jest nawet dojazd do ośrodka zdrowia z powodu braku środków 

transportu publicznego” (5b) 



Jako problemy osób starszych zamieszkujących na wsi wymieniane są także zbyt niskie dochody  

z emerytur oraz poczucie osamotnienia, występowanie długotrwałej choroby lub nawet 

niepełnosprawności.  

„Ludzie narzekają na brak pieniędzy, bo wszystko drożeje” (9b) 

„Jeżeli chodzi o problemy i trudności to w pierwszej kolejności jest to długotrwała choroba, 

występowanie niepełnosprawności, samotność, ale nie tylko ta związana z kwestią taką, że te osoby nie 

mają żadnej najbliższej rodziny, ale taka która wiąże się z porzuceniem przez dorosłe dzieci i krewnych” 

(10a) 

Aktywność osób starszych: 

Aktywność osób starszych uzależniona jest od ich stanu zdrowia. Osoby samodzielne najczęściej 

opiekują się wnukami lub spotykają z sąsiadami czy znajomi. Część seniorów uczestniczy również  

w zajęciach oferowanych np. przez Dom Kultury lub inne instytucje. Spora grupa osób starszych jest 

jednak wyizolowana i najwięcej swojego czasu spędzają sami w domu.  

„Główną aktywnością osób starszych jest opieka nad wnukami” (6a) 

„Są tacy, którzy nie wychodzą z domu i pewnym sensie się izolują, ale są też tacy co odwiedzają 

sąsiadów i spędzają czas we własnym gronie, niektórzy korzystają ze spotkań w Domu Kultury,  

a w okresie jesiennym ulubionym zajęciem osób starszych, które są jeszcze sprawne jest grzybobranie, 

a w okresie wiosenno – letnim część z nich uprawia własne ogródki” (6b) 

„Spędzają czas opiekując się wnukami, udając się na wspólne wyjazdy z rodziną, która jest 

zdecydowanie dla nich na pierwszym miejscu, wiadomo też, że jest czas na oglądanie telewizji, 

prowadzenie domu, czytanie książki, uczestnictwo w nabożeństwach kościelnych, czy aktywności  

w proponowanych przez nas i inne instytucje zajęciach”  (1a) 

„Osoby bardziej aktywne wychodzą na spacer albo wypuszczą kury na podwórko i na tym kończy się 

ich aktywność. Większość osób, z którymi ma kontakt asystentka seniora nie oddala się od domu lub 

wcale nie wychodzi z domu, ponieważ nie posiada własnego środka transportu i jest uzależniona od 

rodziny.” (11b) 

„Są ludzie samotni, których się w domu nie wyciągnie, bo im jest najlepiej w domu i koniec. Moja 

teściowa, na przykład, raz tylko z nami była w Licheniu, i z tylu różnych organizowanych wyjazdów 

nigdzie nie chciała jechać”  (16b) 

 

 



Pomoc osobom starszym:  

Osobom starszym oprócz rodziny i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej pomocy udzielają również 

sąsiedzi i znajomi. Zauważalny jest jednak spadek więzi sąsiedzkich. Dodatkowo coraz częściej osobom 

starszym pomagają synowe. Jest to ważny aspekt w zakresie pomocy społecznej ponieważ synowe 

pomimo świadczonej pomocy są wykluczone z otrzymywania zasiłków opiekuńczych. Osoby starsze 

otrzymują również pomoc z Kościoła, Gminy oraz Szkół.  

„Aktualnie zauważamy spadek więzi sąsiedzkich co zostało spowodowane pojawianiem się ogrodzeń 

wokół domów, nadal obserwujemy, że sąsiedzi sobie czasami pomagają, głównie jest to pomoc  

w drobnych zakupach” (1a) 

„Coraz częściej zauważamy, że osobom starszym pomagają synowe i przykre jest to, że one są 

wykluczone z otrzymywania zasiłków opiekuńczych. Najczęściej to one pomagają ponieważ synowie 

pracują a synowe się opiekują” (1a) 

„Dom samopomocy jest doskonałym miejscem dla osób starszych, które często potrzebują akceptacji, 

wysłuchania, zrozumienia i poświęcenia im uwagi” (1b) 

„Spotykamy również usługi opiekuńcze w formie pomocy sąsiedzkiej (sąsiad pomaga choremu 

sąsiadowi), GOPS sprawuje nad tym nadzór, że trzeba kogoś odwiedzić, zrobić zakupy kupić leki, 

wezwać lekarza itp.” (15a) 

„Zwyczajowo jako GOPS robimy paczki dla osób samotnych. Co roku robimy na święta i zawozimy im 

osobiście, kartki z życzeniami od wójta, to są pieniądze gminne. Dawniej robiliśmy wigilię, ale to był 

problem, bo trzeba było ich przywieźć, zawieźć, więc to był kłopot, dlatego zdecydowaliśmy się na te 

paczki, żeby jednak był jakiś akcent przedświąteczny. Czasem dzieci w szkołach, np. stroiki robią, ci 

starsi ludzie na to czekają, jest im miło, gdy przyjeżdżamy” (14b) 

Typowy dzień osoby starszej:  

Nie można dokonać wskazania jednego typowego dnia osoby starszej. Różnice w funkcjonowaniu 

poszczególnych osób wynikają przede wszystkim z sytuacji rodzinnej osób starszych oraz problemów 

zdrowotnych i finansowych. W codziennych dniach osób starszych można jednak wyodrębnić stałe 

elementy zbliżone do wszystkich. Są to między innymi  oglądanie telewizji, przyjmowanie lekarstw, 

słuchanie radia, czytanie, a także przygotowanie posiłków.  

„W codziennym funkcjonowaniu osób starszych trudno określić jest jeden typowy dzień dla takich osób. 

Różnice w tym zakresie wynikają między innymi z sytuacji rodzinnej osób starszych, a także problemów 

zdrowotnych, finansowych czy komunikacyjnych związanych z dotarciem do różnych instytucji” (6a) 



„Akurat wracam teraz od osoby samotnej, praktycznie cały dzień polega na wyglądaniu przez okno lub 

oglądaniu seriali telewizyjnych. Oczywiście, jest też regularne przyjmowanie leków, ale fakt, że taki 

człowiek spędza dużo czasu w domu powoduje, że ta osoba mniej się rusza i mam wrażenie, że szybciej 

się starzeje. W mieście jest łatwiej, bo mają jakiś klub seniora czy dom kultury i tam starsi mają jakieś 

rozrywki. A na wsi jest inaczej. Problemem są odległości, bo starsza osoba nie ma jak z jednego krańca 

wsi przejechać na drugi, ktoś musiałby podwozić te starsze osoby” (13a) 

„Około 7.30 przychodzi opiekunka i pierwszą dokonywaną czynnością jest toaleta. Opiekunka pomaga 

seniorowi umyć się i kremuje ciało. Opiekunka sama lub we współpracy z seniorem przygotowuje 

śniadanie. Następnie senior smarowany jest maściami, albo spaceruje po pokoju pod rękę z opiekunką. 

Następnie opiekunka pomaga w przygotowaniu składników na obiad tak aby członkowie rodziny mieli 

jak najmniej pracy i mogli ten czas wykorzystać na spędzenie do z seniorem. Opiekunka rozmawia z 

seniorem, śpiewa i ogląda telewizję. Osoby bardziej wykształcone czytają książki lub oglądają telewizję. 

Osoby, które są sprawne fizycznie wychodzą na spacer poza dom. Mniej kontaktowe osoby modlą się 

lub słuchają Radia Maryja lub oglądają Telewizję Trwam. Około 17-18 osoby starsze szykują się już do 

spania (opiekunka jest średnio 2 godziny u jednego podopiecznego lub dłużej w zależności od stanu 

zdrowia)” (11a) 

„Nie można wskazać takiego typowego dnia, ale myślę, że zaczynają dzień jak każdy. To znaczy wstają 

ubierają się szykują, potem wychodzą gdzieś do sklepu czy do lekarza. Ten element można uznać jako 

często wspólny i jednakowy dla każdej osoby starszej, tak samo jak popołudniowe pójście do kościoła. 

Dodatkowo dużo osób odwiedza klub seniora który jest czynny od 10 do 14, po tych zajęciach wracają 

do domu ugotować obiad, zrobić coś koło domu, czasem seniorzy odbierają wnuki ze szkół. Zauważyłam, 

że jest nacisk na brazylijskie seriale. Głównie panie bardzo się tym interesują, czasami się odwiedzają 

nawzajem jeśli są to jakieś bliskie osoby w sąsiedztwie, wieczory raczej spędzają sami w domu bo 

większość tych starszych osób to wdowy lub wdowcy” (7a) 

PODSUMOWANIE  

1. Respondenci nie byli w stanie określić jednego typowego dnia osoby starszej (zróżnicowanie głównie 

ze względów zdrowotnych, finansowych i transportowych) – we wszystkich GOPS udzielono 

odpowiedzi, które nie wyróżniały jednego typowego dnia osób starszych. 

2. Osobom starszym najczęściej pomagają dzieci, a czasami także wnuki (odpowiedź taka pojawiała się 

podczas wszystkich wywiadów). W jednym GOPS wykazano, że również synowe włączają się  

w opiekę, co może budzić zainteresowanie między innymi z powodu braku możliwości prawnych na 

przyznanie zasiłku opiekuńczego synowym. Zauważalne były także przypadki, że osoby starsze 

deklarowały, że w większym stopniu mogą liczyć na pomoc sąsiedzką niż najbliższą rodzinę (występują 

sytuację gdy rodzina nie opiekuje się osobą starszą np. dzieci nie opiekują się rodzicami).  



„Coraz częściej zauważamy, że osobom starszym pomagają synowe i przykre jest to, że one są 

wykluczone z otrzymywania zasiłków opiekuńczych. Najczęściej to one pomagają ponieważ synowie 

pracują a synowe się opiekują” (1a) 

 

„Osobami starszymi zajmują się osoby, które nie powinny się czuć do tego zobowiązane. Poza tym 

młodsi żyją cały czas w biegu, a osoba starsza żyje swoim rytmem, dużo myśli, domniemuje sobie 

czasem. Nasze społeczeństwo się starzeje i da się to zauważyć, że w wielu przypadkach, mimo, że ta 

rodzina jest, to nie zajmuje się osobą starszą” (14a) 

 

„Nie interesuje ich to, co ci rodzice robią, czy dadzą sobie radę, czy nie, wszyscy mają tylko pretensje 

do pomocy społecznej. A pomoc społeczna ma związane ręce, bo nie ma nawet jak dotrzeć na takie 

dalekie wioski. Zauważamy, że pomagają sąsiedzi” (15b) 

3. Widoczne są różnice pomiędzy funkcjonowaniem GOPSów w mniejszych i większych gminach 

(głównie pod względem ilości świadczeń). Zdarzyła się również gmina mała gdzie organizowane są 

ciekawe przedsięwzięcia dla osób starszych– jest to odczucie subiektywne, zauważalne podczas 

wszystkich przeprowadzonych wywiadów (gmina 6b).  

4.W każdej badanej gminie zauważalne jest zjawisko „starzejącego się społeczeństwa” na co zwrócili 

uwagę wszyscy respondenci (w każdym wywiadzie została ta teza potwierdzona).  

Najbardziej charakterystyczny cytat potwierdzający ten wniosek: „Ludzie młodzi coraz częściej 

wyjeżdżają z gminy, i to właśnie poza jej terenem mieszkają oraz pracują, a na co dzień widzi się 

większość osób starszych”.  

5. Największymi problemami osób starszych jest brak odpowiednich środków finansowych, problemy 

zdrowotne i samotność (te trzy odpowiedzi powtórzyły się w każdym z wywiadów).   

„Osoby starsze borykają się z różnymi problemami, a do głównych zaliczyć należy osamotnienie, stan 

zdrowia, niskie dochody z rent i emerytur” 

6. W większości gmin jako problem osób starszych został wskazany również problem z dojazdami. Dla 

osób w tej grupie wiekowej problemem jest dojazd do instytucji czy ośrodka zdrowia (brak komunikacji 

publicznej) – respondenci podczas wywiadów wskazywali na problemy z transportem we wszystkich 

małych gminach oraz w większości gmin dużych (tutaj dotyczyły to głównie okolicznych miejscowości, 

a nie centralnej części gminy).  

„Dla niektórych osób problemem jest nawet dojazd do ośrodka zdrowia” 

7. W większości badanych gmin występuje „pomoc sąsiedzka” polegająca głównie na zrobieniu 

drobnych zakupów czy podwiezieniu do instytucji czy lekarza.  



„Zauważalna jest również pomoc sąsiedzka. Głównie w zakresie drobnych zakupów oraz pomocy  

w dojeździe” 

8.Dobre praktyki (ponad przeciętne) wsparcia dla osób starszych zauważono w gminie Janowo, Gminie 

Kobierzyce oraz w Sławatyczach i Łukowie (uruchomienie klubu seniora), jak również  

w Przeworsku (zatrudnianie osób, które opiekują się seniorami – kilka godzin w tygodniu). 

Badania case study – implementacja innowacji społecznych  

1. Dom Spokojnej Starości „Święta Barbara" w Kamionku 

1.1.  Formalne aspekty działalności 

Dom Spokojnej Starości „Święta Barbara" w Kamionku jest jednostką organizacyjną Gminy Gogolin 

prowadzoną w formie jednostki budżetowej nieposiadającej osobowości prawnej, utworzoną na 

podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Gogolinie Nr XXXII/235/2005 z dnia 18 kwietnia 2005r. w 

sprawie utworzenia Dom Spokojnej Starości „Św. Barbara" w Kamionku. jest domem stałego pobytu. 

Dom przeznaczony jest dla osób w podeszłym wieku zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Dom posiada 

zezwolenie na prowadzenie działalności wydane na czas nieokreślony i wpisany jest do Rejestru 

Domów Pomocy Społecznej prowadzonego przez Wojewodę Opolskiego. Nadzór nad działalnością 

Domu sprawuje Burmistrz Gogolina. Dom Spokojnej Starości „Święta Barbara" obejmuje swoją 

działalnością Gminę Gogolin. 

Gmina Gogolin położona jest w środkowej części województwa opolskiego, na południe od Opola. Od 

zachodu graniczy z gminą Krapkowice, od północy z gminą Tarnów Opolski, od wschodu z 

gminą Strzelce Opolskie, od południa z gminą Zdzieszowice.                                          

Gmina Gogolin ma charakter miejsko - wiejski, w jej skład wchodzi miasto Gogolin oraz 9 sołectw. 

Gminę zamieszkuje 12.156 osób (stan na 31.12.2016 r.) 

Podstawowym aktem prawnym, który reguluje działalność  Domu Spokojnej Starości „Św. Barbara" w 

Kamionku jest ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013r., poz. 594 ze zm.). 

Kolejnym ważnym aktem prawnym jest Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 

sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. 2012 poz. 964 ). 

Powyższy dokument określa m.in. rodzaje świadczonych usług w zakresie potrzeb bytowych, 

opiekuńczych i wspomagających. Określa również standardy dotyczące pomieszczeń budynku, 

norm wyżywienia i ubrania i usług opiekuńczych. Przepisy regulują również tryb przyjmowania 

mieszkańców do domu pomocy społecznej.  

Poza podanymi aktami prawnymi, funkcjonowanie domów pomocy społecznej określają osobne 

regulacje, szczególne dla każdego domu. Wewnętrznymi aktami prawnymi, na podstawie których Dom 

Spokojnej Starości „Św. Barbara" opiera swoją działalność są: 



 Uchwały Rady Miejskiej w Gogolinie; 

 Zarządzenia Burmistrza Gogolina; 

 Statut Domu Spokojnej Starości „Św. Barbara" w Kamionku wprowadzony Uchwałą Rady 

Miejskiej w Gogolinie Nr LIII/490/2014 z dnia 12 listopada 2014r.; 

 Regulamin Organizacyjny Domu Spokojnej Starości „Św. Barbara" w Kamionku z 

14.11.2014r.; 

 Zarządzenia Dyrektora Domu Spokojnej Starości „Św. Barbara" w Kamionku. 

1.2.  Świadczone usługi 

Dom Spokojnej Starości „Św. Barbara" w Kamionku spełnia wszystkie standardy obowiązujące w Unii 

Europejskiej. Świadczy mieszkańcom całodobową opiekę oraz realizuje zadania z zakresu 

wszechstronnego zaspokajania potrzeb bytowych, zdrowotnych, edukacyjnych, społecznych, 

religijnych, opiekuńczych i wspomagających. Zapewnia tym samym każdej osobie ochronę 

godności osobistej, niezależność, bezpieczeństwo, rozwój osobisty i fachowe wsparcie w sytuacjach 

trudnych i kryzysowych. 

W Domu Spokojnej Starości „Święta Barbara” jest prowadzona terapia zajęciowa w różnych formach 

pozwalająca mieszkańcom wypełnić czas wolny, realizować własne inicjatywy i rozwijać 

zainteresowania. Stworzone są również warunki, aby rozwijać pasje związane z twórczością 

artystyczną odpowiadającą  indywidualnym potrzebom i możliwościom. W Domu działa koło 

teatralne „Gagatki” oraz zespół „Sami Swoi". 

Mieszkańcom Domu Spokojnej Starości „Święta Barbara” zapewnia się:  

• całodobową profesjonalną opiekę pielęgniarek i opiekunek; 

• całodobową opiekę lekarza rodzinnego i lekarzy specjalistów; 

• pełne wyżywienie, w tym również indywidualne diety; 

• rehabilitację; 

• kontakt z kapłanem i udział we mszach świętych; 

• kontakt z rodziną i środowiskiem lokalnym; 

• wyjazdy na wycieczki, turnusy rehabilitacyjne; 

• organizowanie świąt, uroczystości i imprez okolicznościowych; 

• opiekę pracownika socjalnego i psychologa klinicznego; 



• zajęcia terapeutyczne - indywidualne i grupowe; 

• podstawowy pakiet leków; 

• usługi pralnicze i krawieckie; 

• pranie rzeczy osobistych i sprzątanie w pokojach; 

• usługi fryzjerskie; 

• samochód służbowy dostosowany do przewozu osób na wózkach inwalidzkich; 

• dostęp do telefonu i Internetu 

Dom Spokojnej Starości „Święta Barbara” świadczy podstawowe usługi w zakresie potrzeb 

bytowych, opiekuńczych, wspomagających oraz edukacyjnych. 

• Potrzeby bytowe realizowane są poprzez zapewnienie miejsca zamieszkania, wyposażenie w 

niezbędne meble i sprzęty, pościel, wyżywienie i organizację posiłków, odzież i obuwie, i pomoc w 

utrzymaniu czystości. 

• Usługi opiekuńcze polegające na udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach 

życiowych, pielęgnacji, a także  pomoc w załatwianiu osobistych spraw mieszkańców. 

Dom Spokojnej Starości „Święta Barbara”  świadczy także usługi wspomagające polegające na: 

• umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej; 

• podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu mieszkańców; 

• umożliwieniu zaspokajania potrzeb religijnych i kulturalnych; 

• wspieranie i pomoc w działaniach mających na celu nawiązywania, utrzymywanie i rozwijanie 

kontaktów z rodziną i środowiskiem; 

• działaniu zmierzającym do usamodzielnienia mieszkańca, w miarę jego możliwości; 

• zapewnieniu warunków sprzyjających rozwojowi samorządu mieszkańców. 

1.3. Mieszkańcy DSS „Św. Barbara” 

Kto ma prawo korzystać z usług domu pomocy społecznej? 



Zgodnie z art.54.1. ustawy o pomocy społecznej „Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu 

wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, 

której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do 

umieszczenia  w domu pomocy społecznej”. 

Kto kieruje osobę do domu pomocy społecznej? 

Aby zamieszkać w Domu Spokojnej Starości Św. Barbara” w Kamionku należy: 

1) W pierwszej kolejności  skontaktować się z właściwym dla miejsca zamieszkania Ośrodkiem Pomocy 

Społecznej. W przypadku mieszkańców Gminy Gogolin  jest to: Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Gogolinie  przy ulicy Strzeleckiej 20, tel . 77 4666951 

2) Następnie należy złożyć wniosek lub podanie o skierowanie i umieszczenie w Domu. 

3) W  kolejnych  krokach  pracownik  socjalny  Ośrodka  Pomocy  Społecznej przeprowadzi wywiad 

środowiskowy, którego  celem  jest sprawdzenie  sytuacji zdrowotnej, materialnej, mieszkaniowej i 

rodzinnej danej osoby. 

4) W następnym etapie osoba zainteresowana zamieszkaniem w Domu Pomocy kompletuje  niezbędne 

dokumenty tj: zaświadczenie lekarskie, zaświadczenie o dochodach albo decyzję  emerytalną  lub  

rentową  z  ZUS, KRUS  o wysokości  pobieranego  świadczenia  oraz   wyraża  zgodę  na  ponoszenie 

odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej. 

5) Na podstawie skompletowanych dokumentów Ośrodek Pomocy Społeczne właściwy ze względu na 

miejsce zamieszkania danej osoby wydaje decyzję o skierowaniu do Domu. (ewentualnie odmówi 

wydania takiego skierowania). 

6) Decyzję o umieszczeniu w Domu wydaje Ośrodek Pomocy Społecznej w Gogolinie. 

Dom Spokojnej Starości „Św. Barbara" jest przeznaczony dla osób w podeszłym wieku, zarówno kobiet 

jaki mężczyzn, dysponuje 47 miejscami. Pierwsi pensjonariusze zamieszkali w nim 30.01.2006r.  

1.4. Wyposażenie i dostępna infrastruktura 

Dom posiada komfortowo urządzone duże, słoneczne jedno i dwuosobowe pokoje na pierwszym i 

drugim piętrze. Pokoje są wyposażone w domofony, telefony,  gniazdka na TV i klimatyzacją. Każdy 

pokój posiada łazienkę z toaletą i kabiną prysznicową. Dodatkowo na piętrach znajdują się łazienki z 

wannami i podnośnikami. Nowoczesne i funkcjonalne wyposażenie pokoi stanowi własność DSS, 

mieszkańcy mają jednak możliwość wprowadzenia do wnętrz własnych pamiątek rodzinnych i 



przedmiotów codziennego użytku, dzięki temu mogą czuć się bardziej „zadomowieni” i 

bezpieczni. Jest to bardzo istotne w procesie adaptacji. Urządzając pokoje dla osób 

niepełnosprawnych zadbano o specjalistyczne łóżka o napędzie elektrycznym, potrójnie łamane z 

podnoszeniem zagłówka i nóg oraz szafki dostosowane do spożywania przy łóżku. 

Wszystkie pomieszczenia charakteryzują się wysokim komfortem. Szczególnie wyróżnia się bardzo 

duża jadalnia o powierzchni 67,56 m2, posiadająca hol pełniący jednocześnie rolę świetlicy. Dom 

oferuje mieszkańcom pomieszczenia ogólnodostępne jak: pokoje dziennego pobytu, salon 

wypoczynkowy, pokój gościnny, świetlice ze sprzętem audiowizualnym usytuowane na I i II piętrze, 

pracownię terapii zajęciowej, punkt biblioteczny z Internetem, kuchnię, jadalnię, kuchenki dla 

mieszkańców usytuowane na I i II piętrze, gabinet rehabilitacyjny, pralnię oraz gabinet pomocy 

medycznej i palarnię. Należy podkreślić, że w każdym pokoju i łazience zainstalowano dzwonki 

alarmowe. Wszystkie pomieszczenia dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dom jest 

wyposażony w windę osobowa, zaprojektowano łagodne podjazdy, szerokie korytarze, działa system 

przyzywowo-alarmowy i alarmowo-przeciwpożarowy. W budynku znajduje się także kaplicę pw. 

Świętej Barbary – patronki Domu - w której odbywają się msze święte i nabożeństwa okolicznościowe. 

Obiekt jest pozbawiony barier architektonicznych. W celu zapewnienia bezpieczeństwa 

mieszkańcom, na wszystkich ciągach komunikacyjnych zainstalowano uchwyty i poręcze, na 

zewnątrz zbudowano zaś łagodnie opadające podjazdy.  Zagospodarowany teren wokół budynku jest 

przeznaczony na cele rekreacyjno – wypoczynkowe. Jest tam mały „ogród botaniczny”,  alejki 

spacerowe, klomby z kwiatami, kąciki z ławeczkami, trzy altany, w tym jedna z miejscem do 

grillowania. Mieszkańcy Domu mają zapewnioną całodobową opiekę pielęgniarską, systematyczny 

kontakt z lekarzem rodzinnym, specjalistami, a w miarę potrzeby z psychologiem klinicznym. 

1.5. Finansowanie 

Pobyt w Domu Pomocy Społecznej jest odpłatny i  zgodnie z ustawą o pomocy społecznej opłatę za 

pobyt w  Domu Pomocy Społecznej w pierwszej kolejności ponosi mieszkaniec Domu nie więcej jak 

70% swojego dochodu. W następnej kolejności małżonek, dzieci, wnuki , rodzice  ewentualnie  gmina  

z której osoba została skierowana. W przypadku, gdy rodzina nie jest w stanie ponosić odpłatności lub 

brak jest osób zobowiązanych do pomocy, różnicę pomiędzy opłatą wnoszoną przez mieszkańca a 

kosztem pobytu ponosi gmina, z której osoba została skierowana. Od 01.04.2019r. miesięczny koszt 

utrzymania mieszkańca w Domu Spokojnej Starości "Św.Barbara" w Kamionku wynosi 3 251,00 zł. 

Dodatkowo, warto zwrócić uwagę, że: 

• Cała procedura związana z zamieszkaniem w Domu Pomocy Społecznej rozpoczyna się od 

wizyty w Ośrodku Pomocy Społecznej. 



• Wszystkie decyzje dot; skierowania, umieszczenia i odpłatności wydaje Ośrodek Pomocy 

Społecznej w formie decyzji administracyjnych. 

• Ośrodek Pomocy Społecznej podejmuje decyzję o wysokości odpłatności za pobyt mieszkańca 

w Domu Pomocy Społecznej w oparciu o zgromadzone dokumenty. 

• Pobyt w Domu Pomocy Społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu 

utrzymania i ulega zmianom w każdym roku. 

• Należy pamiętać o tym, że osobę kieruje się do Domu Pomocy Społecznej na jej wniosek 

jednocześnie przy świadomym wyrażeniu jej woli lub przedstawiciela ustawowego. 

2. Działalność DSS „Św. Barbara” 

Misją, jaka została określona przez dyrekcję DSS „Św. Barbara” jest „stworzenie  wszystkim 

mieszkańcom placówki komfortowych warunków życia i rozwoju osobistego, zarówno w sferze 

otoczenia fizycznego, jak i w sferze otoczenia społecznego. Stworzenie domu, w którym panuje 

rodzinna atmosfera i klimat pełen ciepła, wzajemnego zrozumienia, życzliwość, miłość, tolerancja i 

szacunek, gdzie przestrzegane są z wielką starannością wszelkie prawa  mieszkańców. Stworzenie 

domu, w którym każdy mieszkaniec jest najważniejszym członkiem rodziny, a personel czerpie 

satysfakcję i zadowolenie z wykonywanej pracy”.  Przeprowadzone wywiady zarówno z dyrekcją DSS 

„Św. Barbara”, jak i pracownikami i mieszkańcami, a także z osobami z otoczenia działania tego domu 

sugerują jednoznacznie, że przytoczona misja nie jest jedynie hasłem zapisanym w dokumentach 

statutowych, a realnie realizowaną filozofią zarządzania instytucją i współpracy z otoczeniem 

społecznym i instytucjonalnym.  

Punktem wyjścia dla zrozumienia powodzenia działalności DSS „Św. Barbara” rozumianego poprzez 

zadowolenie z pobytu przez mieszkańców, zadowolenie pracowników ze swojej pracy oraz 

społeczności lokalnej jest zarysowanie szerokiego horyzontu działalności tej instytucji, której zakres 

podejmowanych inicjatyw wykracza poza mury tej jednostki. Tworzenie społeczności, pewnego 

rodzaju wspólnoty wokół działalności DSS jest ważnym elementem życia mieszkańców całej 

społeczności lokalnej, w skład której wchodzą także mieszkańcy DSS. Jak zauważyła jedna z 

respondentek mówiąc o mieszkańcach DSS, „jakby nie było to są nasi mieszkańcy Ci seniorzy”, a sam 

ksiądz stwierdza, że mieszkańcy DSS to „największa rodzina jaką mam w swojej parafii”. Mieszkańcy 

Domu Spokojnej Starości wchodzą w bardzo różne, czasem pogłębione relacje z otoczeniem 

zewnętrznym. Kontakty ze społecznością lokalną można podzielić na zbiorowe, w ramach których 

seniorzy z DSS biorą udział w imprezach, spotkaniach i wydarzeniach mających miejsce w Kamionku, 

w tym np. w nabożeństwach w kościele. W ramach tego typu spotkań, mieszkańcy DSS zapraszani są 

również na spotkania grup formalnych i nieformalnych, których stanowią oni część (np. KGW, koło 



seniora, Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim – DFK Kamionek). Drugą 

grupę podejmowanych relacji stanowią te, w które seniorzy z DSS wchodzą mniej lub bardziej 

regularnie indywidualnie odwiedzając rodzinę i znajomych. Ośrodek Pomocy Społecznej generalnie 

wysyła ludzi do najbliższej placówki, chyba, że osoba ubiegająca się o umieszczenie w Ośrodku 

zawnioskuje inaczej. Wówczas OPS ma obowiązek skierować do innej placówki, chyba że ma 

przeciwwskazania formalne co do tego (np. ośrodek nie dostosowany do typu schorzeń). Generalna 

tendencja jest do tego, żeby nie odrywać ze społeczności lokalnej tych ludzi, żeby rodzina i sąsiedzi 

mieli na tyle blisko, żeby mogli odwiedzać mieszkańców DSS i żeby oni sami czuli ciągłość w swoim 

środowisku społecznym, co sprowadza się do tego, żeby mieszkaniec miał blisko do swojego 

kościoła, sklepu i cmentarza, na którym odwiedza swoich bliskich. Zmienia się wówczas tylko 

miejsce zamieszkania, ale bez kontekstu społecznego. Przy takim działaniu sami mieszkańcy DSS mogą 

odwiedzać swoich bliskich. Praktyka pokazuje jednak, że dzięki szerokim kontaktom i integracji 

społeczności lokalnej ze społecznością DSS nawiązują się kontakty zupełnie nowe. Wzajemne 

odwiedzanie się przez mieszkańców i społeczności przekłada się na to, że mają wspólne tematy, 

interesy, problemy i potrzeby, które dzięki animacji ze strony dyrekcji DSS, sołtysa, KGW, DFK 

Kamionek, koła seniorów i innych lokalnych instytucji, próbują rozwiązywać wspólnie.  Przykładem 

tego typu działań mogą być realizowane projekty na które pozyskane zostały środki zewnętrzne z 

mechanizmu finansowania Funduszu Inicjatyw Obywatelskich „Działaj Lokalnie”, poprzez Lokalną 

Grupę Działania, oraz na szereg projektów dofinansowywanych z budżetu samorządu (gminy/sołectwa).  

Takie „wspólnotowe” prowadzenie DSS „Św. Barbara” przynosi wiele korzyści zarówno dla 

mieszkańców domu jak i społeczności lokalnej. Wśród nich wymienić można: 

 Mieszkańcy DSS są blisko swoich bliskich, rodziny, nawiązują nowe relacje co motywuje ich 

do bycia aktywnym 

 Mieszkańcy są zaopiekowani przez „swoich”, przez co czują się bezpiecznie  

 Mieszkańcy nie tracą kontaktu ze swoim środowiskiem społecznym, są częścią wspólnoty 

 DSS „Św. Barbara” to miejsce pracy dla mieszkańców Kamionka i pobliskich miejscowości 

 Mieszkańcy przekazują darowiznę w postaci nadwyżek płodów rolnych na rzecz DSS 

 Następuje transmisja tradycji i kultury pomiędzy seniorami i dziećmi  

 Umiejętności i kompetencje mieszkańców DSS są wykorzystywane w rozwoju lokalnym 

(umiejętność pisania projektów, księgowość) oraz wzmacniania kapitału kulturowego 

mieszkańców (byli nauczyciele prowadzą korepetycje dla dzieci z okolicy, organizują spotkania 

historyczne, muzyczne) 

Opisane relacje podejmowane indywidualnie i zbiorowo mają charakter dwustronny, jak zauważa 

respondentka „Dom Spokojnej Starości to takie nasze centrum spotkań i integracji”. I tutaj można 

wyróżnić działania zbiorowe, takie jak dni otwarte, koncerty, czy inne imprezy odbywające się w 



budynku lub na terenie ogrodu DSS podejmowane indywidualnie w ramach odwiedzin mieszkańców 

DSS. Wśród tych pierwszych na szczególną uwagę zwrócić należy na organizowanie dni otwartych oraz 

na wzajemne odwiedzanie seniorów z DSS oraz dzieci z przedszkoli i domu dziecka.  

Wartością dodaną z projektów prowadzonych wspólnie przez mieszkańców DSS „Św. Barbara” i wsi 

Kamionek jest integracja i poznanie tych dwóch środowisk, które niejednokrotnie przekładają się 

na zawiązanie relacji wykraczających poza projekt. Na uwagę zwraca jednak fakt, że tego typu 

działania przeznaczone są jedynie dla wybranych mieszkańców, którzy w sile wieku wykazują 

wystarczającą sprawność fizyczną i intelektualną, która umożliwia im udział w działaniach 

projektowych.  

Organizowane od samego początku istnienia DSS „Św. Barbara” Dni Drzwi Otwartych dobrze realizują 

wyżej opisane cele. Ideą przyświecającą wydarzeniu jest chęć przybliżenia ludziom tego, co w domu 

się dzieje i jakie warunki w nim panują. Organizowane w ramach Dni Drzwi Otwartych są występy 

artystyczne, pieczenie kiełbasek, a także możliwość skorzystania z bezpłatnego pomiaru cukru i 

ciśnienia. W organizację tego przedsięwzięcia włącza się społeczność lokalna choćby poprzez występy 

młodych, lokalnych twórców. Jest to ważne działanie oparte o lokalną tradycję, w którym zyskują 

zarówno mieszkańcy jak i sami artyści, dla których jest to często pierwsza próba występów publicznych. 

Dodatkowo, występujący mogą liczyć nie tylko na ciepłe przyjęcie, ale także merytoryczne komentarze, 

gdyż wśród mieszkańców są osoby, które w swoim życiu zajmowały się szeroko rozumianą sztuką, a 

często sami są utalentowani. Warto zauważyć, że w organizację tych przedsięwzięć włączają się 

lokalni przedsiębiorcy, którzy finansowo, usługowo bądź produktowo sponsorują organizację 

tych dni. Jest to zatem zarazem oferowana pomoc jak i realna korzyść biznesowa. 

Innym realizowanym projektem był projekt pn. „Cicho, ciszej, oby było głośniej”, który został 

sfinansowany ze źródeł krajowych (tzw. „małe FIO”). Ideą projektu była integracja środowiska DSS 

„Św. Barbara” oraz Domu Dziecka. W ramach projektu zakupiono sprzęt a także zorganizowano 

wzajemne odwiedzanie się obu środowisk w ramach których przewidziane były różnego rodzaju 

konkursy i zabawy artystyczne. Beneficjentami projektu byli zarówno seniorzy jak i dzieci. Przybliżone 

światy tych różnych grup społecznych spowodowały nawiązanie między pokoleniowej więzi. Zarówno 

seniorzy, jak i dzieci czerpały z wiedzy i doświadczeń tych drugich.  

Ważnym aspektem funkcjonowania DSS „Św. Barbara” jest polityka kadrowa dyrekcji ośrodka. Pani 

Dyrektor od samego początku zatrudniała do pracy ludzi z lokalnego środowiska, aby stworzyć 

miejsce, w którym mieszkańcy nie będą czuli się obco, a żeby zobaczyli że „Dom pomocy to ludzie tacy 

sami jak tam [poza DSS]”. Efekty takiego podejścia do polityki kadrowej są obserwowalne tak w 

codziennych relacjach między pracownikami a mieszkańcami, a także analizując chęci i motywację 

mieszkańców i pracowników do wspólnego działania na rzecz swojej społeczności i całej wsi. Skutkuje 

to zawiązaniem obustronnego zaufania i poczucia bycia częścią grupy. Dzięki takiemu doborowi kadry, 



pracownicy doskonale znali tradycje i obyczaje swoich podopiecznych dzięki czemu mogli w łatwy 

sposób nawiązać kontakty i zbudować przyjazne relacje, wykraczające poza sformalizowaną pomoc. 

Tożsamość śląska odegrała tutaj istotne znaczenie, gdyż wokół śląskich „kołaczy” i „krajanki” 

organizowanych jest wiele wspólnych warsztatów i dyskusji. Tradycja stała się elementem spajającym 

mieszkańców. To na kanwie wspólnoty wartości i norm udaje się bez większych problemów 

zachęcać mieszkańców do podejmowania różnych działań. Dobrym tego przykładem jest wspólna 

troska o estetykę całego obiektu i porządek „świątecznej niedzieli”. „W domu, to jest tradycja śląska,  

musi być na niedzielę posprzątane, domownicy sami biorą miotłę i sprzątają w budynku i wokół DSS”. 

W budowaniu relacji ważną rolę odgrywa używany język. Gwara śląska jest elementem 

integrującym lokalną społeczność z mieszkańcami i personelem”. „Gadamy po śląsku dzięki czemu 

wszyscy czują się tutaj jak u siebie, wiedzą, że obsługuje ich swoja baba”.  

Przeprowadzone rozmowy wskazują jednak, że o ile stosowanie gwary i innych wspólnych kodów 

kulturowych jest skutecznym narzędziem integrującym osoby znające te tradycje, tak trzeba być 

szczególnie wrażliwym i czujnym w ich stosowaniu w odniesieniu do ludzi, którzy jej nie znają. 

Wówczas, takiej osobie jest trudniej odnaleźć się w grupie i nawiązać relacje z innymi, a zadaniem 

pracowników jest każdorazowo indywidualne, dostosowane do mieszkańca działanie i mówienie w 

sposób zrozumiały dla niego. 

Dodatkowo, należy zwrócić uwagę na inny aspekt zatrudniania „swoich” pracowników. Do ośrodka 

trafiają osoby które potrzebują pomocy, wsparcia. Ale inaczej jest jeśli mieszkaniec jest samodzielny, a 

trzeba mu tylko zapewnić czas, rozwój etc. W pierwszym przypadku dobrze jest jak opiekę sprawuje 

osoba, którą beneficjent zna i ufa. W drugiej sytuacji często lepiej jest jeśli nikt mnie nie zna, żeby 

nie pokazać, że mam swoje problemy, potrzeby, w których potrzebuję pomocy. Ludzie nie chcą 

odkrywać swojego prywatnego świata przed środowiskiem lokalnym, jeśli są w nim problemy i potrzeba 

pomocy. Chyba, że sytuacja do tego zmusza te osoby. Stąd bardzo ważne jest to, z jakimi potrzebami i 

problemami będą trafiały osoby do gospodarstw opiekuńcza. To jest tym bardziej ważne biorąc pod 

uwagę przyzwyczajenie do samodzielności i podmiotowości osób starszych mieszkających na wsi, 

którzy pracują / pracowali w gospodarstwach. Przyznanie się przez nich do potrzeby pomocy, 

nieradzenia sobie, jest dużym obciążeniem psychicznym. 

Zatrudniani pracownicy są motywowani do tego, aby rozwijali swoje kompetencje. „Cały czas się 

trzeba szkolić, były szkolenia bezpłatne z ROPS, czasem są płatne i pani Dyrektor finansuje […] to 

powoduje, że można się wymienić informacjami, pomóc sobie wzajemnie”. Jednak niezależnie od tego, 

DSS „Św. Barbara” korzysta z szeregu specjalistów, aby skutecznie wykonywać zadania statutowe (np. 

psycholog). Współpraca z ekspertami zewnętrznymi jest ważnym atutem działalności DSS. 

„Ważna współpraca  jest z OPS, ROPS, innymi instytucjami, żeby nie zostawiać mieszkańców z 

problemami, żeby czuli, że mają wsparcie nie tylko w zakresie udostępnienia pomieszczeń, ale że buduje 



się bardziej pogłębioną relację opartą na zaufaniu i solidarności”. I tutaj warto wspomnieć kolejny 

zakres budowanej sieci współpracy, mianowicie z samorządem gminnym. Wiele działań władz gminy 

pokazuje bardzo przychylne nastawienie do realizacji zadań skierowanych do seniorów. To 

pozytywne nastawienie umożliwia podejmowanie wielu działań a także daje motywację do tego, aby 

starać się robić jak najwięcej. Samo powstanie DSS „Św. Barbara” jest fenomenem, gdyż w Polsce 

trudno szukać przykładów innych Domów Spokojnej Starości finansowanych przez gminę. Dodatkowo, 

w gminie działa Rada Seniorów, która ma realne przełożenie na podejmowane decyzje w gminie, 

również budżetowe. Za sprawą działalności rady powołane zostały w każdym sołectwie Koła Seniorów 

oraz gminna, objazdowa biblioteka. To za sprawą Rady oraz Kół Seniora podejmowanych jest wiele 

inicjatyw finansowanych przez samorząd gminny na rzecz mieszkańców DSS „Św. Barbara”. Nie 

byłoby to możliwe, gdyby nie realizowana polityka senioralna przez władze.  

Inną kwestią, która w sposób istotny wpływa na funkcjonowanie ośrodka, a wynika ze specyfiki 

środowiska lokalnego jest duży odsetek osób wyjeżdżających do pracy w Niemczech. Emigracja 

niejednokrotnie powoduje, że seniorzy zostają sami w swoich gospodarstwach, co z biegiem czasu 

stanowi dla nich duży problem. Wówczas, osoby takie, którymi rodzina nie może się zająć, jednak stać 

ją na utrzymanie w DSS trafiają do ośrodka. W takiej sytuacji ważnych jest kilka kwestii. Po pierwsze, 

istotne jest dla mieszkańca, czy rodzina interesuje się nim, czy zapomina o „problemie” wraz z 

opłaceniem pobytu mieszkańca. Po drugie, finansowanie może pochodzić z różnych źródeł, o których 

wspomniano na początku niniejszego opracowania, jednak niejednokrotnie problemem jest 

niemożliwość ściągnięcia obowiązku alimentacyjnego z rodziny przebywającej za granicą, co 

obciąża budżet gminy, a środki, które powinny trafić na finansowanie innych mieszkańców są 

przeznaczane na tych, za których to rodzina powinna uiścić opłatę. Po trzecie, osoba która trafia do DSS 

„Św. Barbara” z własnego gospodarstwa ma dużą potrzebę dalszego obcowania z ziemią i 

rolnictwem. Osoby, które całe życie pracowały w gospodarstwie nie godzą się na umieszczenie w 

budynku, w zamknięciu bez dostępu choćby do ogrodu. Dlatego placówka postarała się o projekt, w 

którym urządzono dostosowane do potrzeb mieszkańców stanowiska, na których uprawiane są rośliny. 

3. Czynniki warunkujące efektywność zmiany społecznej 

 Ważne dla funkcjonowania DSS „Św. Barbara” jest włączenie tej instytucji w środowisko 

społeczne wsi Kamionek na terenie ośrodek prowadzi swoją działalność. Dyrekcja od samego 

początku starała się, aby powstanie DSS i „sprowadzenie” blisko 50 osób do wsi, która liczy nieco 

ponad 650 mieszkańców wiązało się z przyjęciem tych nowych osób jako części tej wspólnoty, a 

nie „innych”, którzy sprawiają kłopoty. Przełomowym wydarzeniem dla zintegrowania 

mieszkańców wsi z mieszkańcami DSS było zorganizowanie konkursu z wiedzy o gminie Gogolin, 

w którym udział wzięli ochotnicy ze wsi i z DSS. „Od tego momentu ludzie zobaczyli, że to coś 

fajnego jest w tym domu”. Mieszkańcy wsi w trakcie konkursu odbywającego się w budynku 

DSS mogli zobaczyć jak jest urządzony, kim są mieszkańcy, kto w nim pracuje i jakie 



standardy w nim obowiązują. Jednocześnie instytucja została odczarowana, poznana i 

oswojona. Stała się częścią pejzażu społecznego wsi. 

 Współpraca z lokalnym środowiskiem jest czynnikiem, dzięki któremu mieszkańcy DSS i wsi mają 

wspólne cele i wspólnie starają się je osiągnąć. Ważna w tym kontekście jest współpraca z 

księdzem, sołtysem oraz organizacjami społecznymi działającymi na tym obszarze.  

 Zaufanie oparte o pozytywne doświadczenia relacji między mieszkańcami, pracownikami oraz 

społecznością lokalną jest elementem spajającym i gwarantującym powodzenie działań 

zmierzających do realizacji zadań statutowych DSS „Św. Barbara”. Dzięki indywidualnemu 

podejściu do każdego mieszkańca możliwe jest stworzenie atmosfery rodzinnej, gdzie 

mieszkańcy czują się bezpiecznie i na tyle swobodnie, aby traktować miejsce w którym się znajdują 

jako dom, który razem tworzą poprzez swoje nastawienie i pracę. 

 Wiejski charakter otoczenia w którym funkcjonuje DSS „Św. Barbara” ma duży wpływ na jego 

działanie.  Z jednej strony utrudnia przełamanie barier dla obcych, chcących stać się częścią danego 

środowiska. Z drugiej strony jednak bliskie relacje i ekskluzywność społeczności lokalnej 

powodują, że kiedy udało się wypracować dobre relacje oparte na zaufaniu, wówczas 

mieszkańcy stali się silnie związanym elementem tej wspólnoty. 

 Uwarunkowania kulturowe odgrywają istotną rolę w budowaniu relacji między mieszkańcami, 

społecznością lokalną oraz pracownikami. Kultura jest elementem ułatwiającym nawiązanie 

kontaktu podczas tradycyjnych występów. Jest też czynnikiem budującym wspólną tożsamość, co 

przekłada się na poczucie bezpieczeństwa i otwartość ludzi względem siebie. „To na tej podstawie, 

tej wspólnoty kulturowej opiera się szacunek do seniorów – to jest tradycja i specyfika tej 

społeczności”. 

 Nastawienie na wzrost kompetencji kadry pracującej z mieszkańcami DSS „Św. Barbara” 

powoduje, że pracownicy są ciągle zmotywowani do poszukiwania nowych działań na rzecz 

rozwoju całej instytucji. Pracownicy wysyłani na różne szkolenia i konferencje mają możliwość 

dyskusji nad bieżącymi problemami oraz nowymi sposobami pracy. 

 Dobieranie pracowników ze społeczności lokalnej było dobrą strategią, gdyż dzięki temu 

mieszkańcy czuli się jak wśród „swoich”, do których mieli zaufanie i czuli się bezpiecznie. Taki 

wybór pracowników powodował również, że pracownicy znają lokalne tradycje i obyczaje, co 

uwiarygadnia ich i pozwala zakwalifikować do grupy „my”. 

 Niezależnie od kadry, którą zatrudnia DSS „Św. Barbara”, ośrodek współpracuje z instytucjami, 

które pomagają w prowadzeniu ośrodka (m.in. ROPS, OPS).  

 DSS „Św. Barbara” współpracuje również z sektorem prywatnym, który wspomaga działalność 

ośrodka jednocześnie realizując strategię społecznie odpowiedzialnego biznesu. 

 Istotnym czynnikiem definiującym działalność DSS „Św. Barbara” jest podejście władz gminy do 

polityki senioralnej. Współpraca z samorządem, który jest bardzo przychylnie nastawiony w 



stosunku do działań podejmowanych na rzecz seniorów skutkuje nie tylko wsparciem finansowym, 

ale także budowaniem wokół instytucji pewnej marki i renomy. Dzięki temu, że burmistrz 

uczestniczy w wielu wydarzeniach organizowanych w DSS, nadaje swoją obecnością rangę tej 

instytucji. 

 Wspólna realizacja projektów na rzecz społeczności lokalnej oraz mieszkańców DSS „Św. 

Barbara” jest dobrą okazją do integracji i poznania się tych środowisk.  

 Do ośrodka trafiają osoby, które często prowadziły swoje własne gospodarstwa rolne. Tego typu 

osoby przyzwyczajone są do pracy w gospodarstwie i nie wyobrażają sobie konieczności siedzenia 

w zamkniętych pomieszczeniach bez pracy. Często, to praca w ziemi i/lub zwierzętami jest ich 

całym życiem. Udostępnienie ziemi i/lub zwierząt, którymi mogą zajmować się mieszkańcy DSS 

„Św. Barbara” pozwoliło na stworzenie warunków do komfortowego życia i spełniania się w 

kwiecie wieku przez mieszkańców. 

4. Wnioski z badań innowacji społecznej 

Analizowany przypadek funkcjonowania DSS „Św. Barbara” w Kamionku został potraktowany jako 

przykład innowacji społecznej ze względu na nadzwyczajną kooperację mieszkańców, pracowników i 

dyrekcji ośrodka ze społecznością lokalną oraz instytucjami odpowiedzialnymi za szeroko rozumiany 

rozwój lokalny. Można powiedzieć, że innowacja społeczna polega w tym przypadku – być może 

paradoksalnie – na silnym i skutecznym działaniu w zakresie silnych więzi społecznych opartych o 

zaufanie, wspólne cele i solidarność. Stworzenie całego systemu powiązań tak instytucjonalnych jak i 

nieformalnych powoduje, że mieszkańcy DSS „Św. Barbara” czują się potrzebni, odpowiedzialni, 

podmiotowi i – mówiąc kolokwialnie – szczęśliwi. Zorganizowanie pracy ośrodka i życia społeczności 

lokalnej w jeden, sprawnie funkcjonujący organizm przynosi obustronne korzyści tak społeczne, jak i 

kulturowe i ekonomiczne. Wartością dodaną z tak prowadzonej placówki jest niewątpliwie 

kształtowanie empatycznych obywatelskich postaw współpracy, dbania o dobro wspólne i 

odpowiedzialności wykraczającej poza indywiduum.  

Omawiana forma i zakres współpracy jest możliwa do realizacji przy koincydencji kilku czynników, z 

których trudno wybrać najważniejszy. Jak pokazuje niniejsza analiza jest to splot czynników 

społecznych, kulturowych, ekonomicznych, które dobrze zarządzane na poziomie gminy (władze 

gminy, instytucje zależne), społeczności lokalnej (parafia, sołectwo, lokalne NGO) jak i DSS „Św. 

Barbara” (dyrekcja, pracownicy) przekładają się na sprawnie funkcjonujący mechanizm wsparcia, 

wykonania zadań statutowych placówki i zagwarantowania „dobrego życia” dla mieszkańców. 

Korzyści z takiego modelu prowadzenia ośrodka osiągają wszystkie strony zaangażowane w działanie. 

5. Rekomendacje dotyczące implementacji innowacji społecznych na obszarach wiejskich – 

„4 K” 



Do najważniejszych czynników warunkujących powodzenie innowacji społecznych na obszarach 

wiejskich zaliczyć należy: 

 Kadra – profesjonalna, nastawiona na rozwój, empatyczna i odnajdująca się w specyfice społeczno-

kulturowej beneficjentów innowacji 

 Kooperacja – wieloaspektowa, zarówno horyzontalna jak i wertykalna, oparta o budowanie nie 

pojedynczych relacji, a całego systemu opartego zarówno o instytucje 

(rządowe/samorządowe/pozarządowe) jak i przedsiębiorstwa i jednostki (rodziny, bliskich, 

przyjaciół i mieszkańców społeczności lokalnej) 

 Kultura – jako podstawa do nawiązania relacji i budowania wspólnoty opartej o zaufanie, 

solidarność i odpowiedzialność za siebie wzajemnie. Transmisja kulturowa odgrywa ważną rolę w 

przełamywaniu barier związanych ze zmianą miejsca zamieszkania, nowymi rolami społecznymi i 

nowym okresem w życiu osób, które trafiają do ośrodków 

 Kontekst – wiejskość zarówno umiejscowienia DSS „Św. Barbara”, jak i samych mieszkańców 

placówki jest ważna w budowaniu relacji zaufania i możliwości podejmowania różnorakich działań. 

Z jednej strony wejście do dość hermetycznej społeczności lokalnej jest trudne, jednak wspólne 

doświadczenia i kultura umożliwiają taki kontakt, który z czasem przeradza się w jeden organizm 

wzajemnych powiązań. Z drugiej strony sami mieszkańcy, którzy przyzwyczajeni sią do życia na 

wsi – często w gospodarstwach rolnych – również oczekują od swojego nowego miejsca życia, aby 

to nie ograniczało ich i dawało możliwość dalszej pracy, budowania poczucia podmiotowości, 

sprawczości i względnej niezależności, którą rolnicy cenią.  

 

6. Raport ze studium przypadku - Dom Seniora „Pustynna Oaza”  

6.1. Opis projektu 

W Chechle,  wsi położonej w województwie Małopolskim otwarto 22 lutego 2019 roku drugą w gminie 

Klucze placówkę wsparcia dla seniorów.  Dzienny Dom Senior + „Pustynna Oaza” mieści się na ul. 

Leśnej 1 w przebudowanym i zaadaptowanym na ten cel budynku przy lokalnym boisku. Placówka 

usytułowana jest w zaciszu lasu sosnowego, w niedalekiej odległości od Pustyni Błędowskiej.  

Celem działalności Domu Seniora „Pustynna Oaza” w Chechle jest zapewnienie wsparcia Seniorom 

(osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60+). W szczególności poprzez umożliwienie korzystania 

z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej, obejmującej także usługi w 

zakresie aktywności ruchowej lub kinezyterapii, a także oferty edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i 

opiekuńczej, w zależności od potrzeb stwierdzonych w środowisku lokalnym. W ramach działalności  

Domu Seniora „Pustynna Oaza” udostępniana jest Seniorom infrastruktura pozwalająca na aktywne 

spędzanie wolnego czasu, a także zaktywizowanie i zaangażowanie Seniorów w działania 

samopomocowe i na rzecz środowiska lokalnego.  

Dom Seniora „Pustynna Oaza” jest prowadzony w ramach program wsparcia Ministerstwa Rodziny, 

Pracy i Polityki Społecznej i jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie:  



- wsparcia finansowego jednostek samorządu w zakresie realizacji zadań własnych określonych w art. 

17 ust. 2 pkt 3, art. 19 pkt 11 oraz art. 21 pkt 5 ustawy o pomocy społecznej,  

- poprawy jakości życia seniorów w środowisku lokalnym, 

 - zapewnienia seniorom wsparcia oraz pomocy adekwatnej do potrzeb i możliwości wynikających z 

wieku i stanu zdrowia, w tym wsparcia specjalistycznego,  

- integracji społecznej środowiska seniorów, w tym rozwoju działań samopomocowych  

i zwiększenia zaangażowania seniorów w życie społeczności lokalnych,  

- promowania aktywnego starzenia się. 

Obecnie Dzienny Dom „Senior+” nazwany „Pustynna Oaza” jest finansowany w ramach Moduł II 

Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 – Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu 

„Senior+”. 

Zasady funkcjonowania placówek oraz tryb kwalifikowania osób do uczestnictwa w działaniach 

realizowanych przez placówkę są oparte o przepisy ustawy o pomocy społecznej. Kryteria uczestnictwa 

seniorów oraz zakres działania placówek typu „Senior+” określa jednostka samorządu, która jest 

beneficjentem Programu. 

W 2018 roku Gmina Klucze aplikowała o środki w ramach Modułu I i dofinansowanie to otrzymała. W 

ten sposób została utworzona i wyposażana placówka.  

W załączniku znajduje się Uchwała NR VI/46/2019 Rady Gminy Klucze z dnia 5 marca 2019 r. w 

sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu "Senior+" w 

Chechle oraz  Wniosek o przyjęcie do Dziennego Domu „Pustynna Oaza” w Chechle.  

 

6.2. Spodziewane i niespodziewane efekty realizacji projektu  

 

Efektem projektu jest działalność bieżąca Dziennego Domu „Pustynna Oaza” kierowana do 20 osób 

polegająca na realizacji podstawowych usług mających na celu udzielanie pomocy Seniorom w 

czynnościach dnia codziennego, zapewnieniu minimum jednego posiłku, w szczególności gorącego 

oraz innych usług wspomagających, dostosowanych do potrzeb Seniorów. 

 

Placówka działa w dniach od poniedziałku do piątku przez minimum 8 godzin dziennie. 

 

Z uwagi na rosnące zainteresowanie ofertą Domu Seniora „Pustynna Oaza” w 2019 roku wsparciem 

objęto 31 osób powyżej 60 roku życia z terenu Gminy Klucze (z czego odnotowano 2 zgony oraz 5 

rezygnacji). Z uwagi na to, że uczestnicy chodzą na zmianę, nie dochodzi do przekroczenia dotowanej 

liczby osób. 

 

Wśród osiągniętych rezultatów projektu należy wymienić: 

 

1. Możliwość korzystania z zajęć fizjoterapii (kinezyterapii) prowadzonych przez wykwalifikowanego 

fizjoterapeutę w sali rehabilitacyjnej wyposażonej w niezbędny sprzęt do rehabilitacji (UGUL, rowerki, 

bieżnia itp). Zajęcia fizjoterapii cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem, Seniorzy z dużym 

zaangażowaniem uczestniczą w zajęciach. Efektem realizacji tego obszaru jest wzrost aktywności osób 

starszych. 

 



2.  Seniorzy mają miejsce gdzie mogą się spotkać, porozmawiać, wymienić się poglądami i 

doświadczeniem, jak również zjeść wspólnie gorący posiłek. Wspólne czytanie prasy przy codziennej 

kawie stało się rytuałem. Natomiast, jak wynika z rozmów z seniorami zapewnienie gorącego posiłku 

w Dziennym Domu, stanowi niezbędną usługę, gdyż dla części Seniorów stanowi to jedyny gorący 

posiłek w ciągu dnia. 

 

3. Dzięki opiekunom, w Dziennym Domu Seniorzy aktywnie spędzają czas wolny, realizując swoje 

pasje, zainteresowania, zapewnioną opiekę i pomoc w rozwiązywaniu codziennych problemów 

utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie. Udaje się zaobserwować większą aktywność osób 

starszych do dalszego podejmowania wysiłku w codziennym życiu. Seniorzy chętnie podejmują 

rozmowy z opiekunami w celu rozwiązywania problemów życia codziennego.  

 

4. Seniorzy uczestniczą także w życiu kulturalnym. Współpraca z lokalnymi podmiotami 

podejmującymi inicjatywę na rzecz osób starszych prowadzi do skutecznej aktywizacji Seniorów oraz 

włączenia ich w życie społeczności lokalnych. Zaobserwowano, że osoby starsze podejmują chętnie 

działania mające na celu dbanie o siebie, w tym o ubiór i ogólną prezencję. Dużym zainteresowaniem 

wśród Seniorów cieszy się Dzień Seniora organizowany przez gminę. 

 

5. Dzienny Dom, niweluje proces osamotnienia, wycofania, myślenia depresyjnego. Uczestnicy 

Dziennego Domu cieszą się lepszą kondycją psychiczną, co ma bezpośrednio wpływ na lepsze zdrowie 

fizyczne.  

 

6. Widocznym rezultatem działania Dziennego Domu jest mobilizację środowiska lokalnego do 

współdziałania na rzecz Seniorów, a także działań podejmowanych przez Seniorów na rzecz środowiska 

lokalnego, w znacznym stopniu przyczyniając się do integracji społeczności lokalnej i wolontariatu. 

Dzięki współpracy z uczniowskim Ludowy Klubem Sportowy „CENTURIA” posadzono na terenie 

ośrodka drzewa.  

 

7. Poprzez zajęcia terapii zajęciowej Seniorzy odkryli, że lubią robić łapacze snów, a ten produkt stał 

się wizytówką Dziennego Domu i ich aktywności. 

 

Poza powyższymi rezultatami, które zostały wpisane do projektu  i zrealizowane, osiągnięto również 

dodatkowe rezultaty wynikające z zaangażowanej pracy pracowników placówki: 

 

1. Wyjazdy na basen dzięki współpracy z Parkiem Wodnym w Łazach. Dla niektórych Seniorów były 

to pierwsze wizyty na basenie. Pierwszą reakcją Seniorów na propozycje wyjazdu na basen było 

zniechęcenie oraz brak entuzjazmu. Ostatecznie jednak wszyscy chętnie uczestniczyli w zajęciach w 

wodzie. Seniorzy w trackie spotkania podsumowującego zgłosili chęć uczestnictwa w kolejnych 

wyjazdach. Jest to przykład działania, który ewidentnie zmotywowało Seniorów do aktywności. 

 

2. Wspólne obchodzenie urodzin, świąt i uroczystości  (spotkanie wigilijne, wielkanocne śniadanie, 

dzień seniora, dzień babci i dziadka) zmniejsza uczucie osamotnienia. Dzienny Dom organizuję 

uroczystości przy udziale władz lokalnych, co sprzyja podnoszenie u Seniorów samooceny, że są ważni 

i potrzebni.  

 

3. Dzienny Dom kładzie duży nacisk na zajęcia międzypokoleniowe (spotkania z dziećmi i młodzieżą 

ze Szkoły Podstawowej w Chechle w zakresie: zajęć muzycznych, rozgrywek szachowych, zajęć 

teatralnych , bloków tematycznych pn. "Teraz i dziś", międzypokoleniowe warsztaty terapii zajęciowej 

- wspólne tworzenie łapaczy snów). Spotkania z młodzieżą stanowią dla Seniorów ważny punkt w 

zakresie realizowanych zajęć. Seniorzy z dużym zaangażowaniem przygotowują się do tego typu zajęć.  

 

 

6.3. Czynniki warunkujące efektywność zmiany społecznej 



Dzienny Dom powstał w budynku wielofunkcyjnym w Chechle który został wyremontowany w 2018 

roku w ramach wspomnianego powyżej Modułu I - utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu 

"Senior+" Edycja 2018.  

 

Dzięki temu budynek nie marnieje, (wcześniejszym przeznaczeniem budynku był uczniowski Ludowy 

Klub Sportowy pod nazwą „CENTURIA”) lecz jest wykorzystany. Powstało przy tym miejsce 

przyjazne Seniorom. Osoby zatrudnione mają możliwość pracy i wykorzystania swoich umiejętności i 

przekazania zdobytej wiedzy. Gmina Klucze po zakończeniu programu będzie przez najbliższe lata 

kontynuowała to zadanie, ponieważ program cieszy się dużym zainteresowaniem na terenie całej gminy 

 

Gmina wyszła naprzeciw potrzebom występującym w środowisku lokalnym, gdyż problem starzenia się 

populacji uwidacznia się również w Gminie Klucze, gdzie od lat można zauważyć stały przyrost osób 

w wieku poprodukcyjnym. W 2006 roku liczba osób w wieku 60 lat i więcej wynosiła 16,8% ogółu 

mieszkańców gminy, natomiast w 2016 roku było to już 21,9%. Wg danych Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Kluczach za 2015r., seniorzy stanowili 29,1% wszystkich osób objętych pomocą 

społeczną w gminie. W 2015r. pomoc społeczna zrealizowała m.in. 958 godzin usług opiekuńczych w 

miejscu zamieszkania seniora oraz wydała seniorom 4714 gorących posiłków, natomiast w roku 2016 – 

odpowiednio: 3071 godzin usług opiekuńczych i 2990 gorących posiłków. Natomiast, w 2017 roku 

seniorzy stanowili 34,24 % (tendencja wzrostowa) wszystkich osób objętych pomocą społeczną w 

gminie. W 2017 r. zrealizowano m.in. 6059 godzin usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania oraz 

wydano 4910 gorących posiłków dla osób 60+. 

 

Na drodze do zaspokajania potrzeb stale rosnącej grupy osób starszych stoi szereg utrudnień, do których 

można zaliczyć sytuację finansową, niepełnosprawność, samotność, bezradność w sprawach 

prowadzenia gospodarstwa domowego, marginalizacja, brak zrozumienia i akceptacji ze strony rodziny 

oraz lokalnego środowiska. Ważne jest, aby osobom starszym, które nie są w stanie samodzielnie 

zaspokajać swoich potrzeb, zapewnić wsparcie ze strony instytucji samopomocowych, które nie 

powinno sprowadzać się tylko do świadczeń opiekuńczych czy zasiłkowych.  

 

Dzienny Dom „Pustynna Oaza” jest dla tej grupy docelowej najkorzystniejszym rozwiązaniem. 

 

Osoby starsze, wykazujące niską aktywność nie mają możliwości zaspokajania wielu podstawowych 

potrzeb, głównie społecznych, co prowadzi do poczucia osamotnienia i bezradności, nawet jeżeli 

zamieszkują razem z bliskimi. Pobyt w Dziennym Domu pomaga w codziennym funkcjonowaniu całej 

rodziny, zaspokaja potrzeby kulturalne i towarzyskie Seniorów oraz zwiększa ich aktywność 

psychofizyczną. 

 

Rosnąca liczba ludności w wieku senioralnym i wiążąca się z tym konieczność zapewnienia opieki tym 

osobom stanowi problem, który Gmina Klucze stara się rozwiązać zgodnie ze Strategią Rozwiązywania 

Problemów Społecznych. Głównym problemem jest występowanie zjawiska osamotnienia osób 

starszych, z uwagi na samotne zamieszkiwanie lub brak możliwości sprawowania opieki przez rodzinę, 

która zajęta jest nauką czy pracą zawodową. 

Pobyt osoby starszej w Dziennym Domu pozwala na wsparcie rodzin, które nie mają możliwości 

sprawowania opieki całodobowej, a jednocześnie chcą zapewnić swoim bliskim kompleksową opiekę. 

 

Proponowana oferta zapewnia osobom starszym godne spędzenie czasu wolnego, możliwość pozostania 

w swoim dotychczasowym środowisku oraz poprawę jakości i poziomu życia dla godnego starzenia się 

poprzez aktywność społeczną, wzrost kreatywności, odbudowę poczucia własnej wartości. 

Działanie Dziennego Domu „Pustynna Oaza” cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród 

mieszkańców Gminy Klucze. Zaobserwowana zmiana społeczna dotyczy zmiany poglądów 

społeczności na tego typu placówki. W początkowym etapie realizacji programu, spotykano się z 

oporem oraz brakiem chęci współpracy zarówno w zakresie  rekrutacji osób do Dziennego Domu jak i 

z trudnymi rozmowami z mieszkańcami w temacie tego typu placówek. Natomiast po roku realizacji 

działania widać zupełną zmianę - osób zainteresowanych jest coraz więcej ( w chwili obecnej rekrutacja 

jest zamkniętą, ponieważ zgodnie z projektem możliwe jest finansowanie 20 osób), a zainteresowanie 



zdecydowanie przewyższa tą liczbę. Uczestnicy Dziennego Domu  rozpowiadają jacy są zadowoleni, 

poprzez tą informację, sąsiedzi, znajomi uczestników chcą również uczestniczyć w takich 

aktywnościach.   

 

Dzięki utworzeniu placówki w Chechle, miejscowość ta została wypromowana, więcej  

i dobrze się o niej mówi w okolicznych miejscowościach.   

W trakcie kontrolnych wywiadów środowiskowych (co około poł roku) pracownik socjalny odnotowuje 

większa chęć do współpracy uczestników Dziennego Domu oraz ewidentnie zwiększoną aktywność.   

 

Współpraca z Kołem Gospodyń Wiejskich, Ludowy Klubem sportowy „CENTURIA”, Szkołą 

Podstawową, Ochotniczą Strażą Pożarną przebiega na bieżąco w trybie ciągłym w zakresie np.: 

- organizacji wspólnych zajęć oraz pozyskiwanie środków na wspólne cele (współpraca z Kołem 

Gospodyń Wiejskich, wspólne robienie stroików/palm) 

- organizacji integracji międzypokoleniowej (współpraca z Szkołą Podstawowa),  

- promocja zadania, organizowania wspólnych aktywności wśród innych organizacji pozarządowych 

(wspólne dbanie o teren wokół budynku Dziennego Domu).  

 

Początkowe etapy realizacji zadania wymagały od prowadzących ogromnego zaangażowania i 

kreatywności. Natomiast obecnie oczekiwania Uczestników pokazały jakie zadania są priorytetowe. 

 

Pozytywny wpływ na działanie Dziennego Domu w kolejnych latach wywrze prowadzenie działań na 

najwyższym poziomie. Seniorzy potrzebują stabilizacji, nie wymagają ogromnych spektakularnych 

przedsięwzięć. Ważne, aby organizowane zajęcia kinezyterapii oraz usługa socjalna w postaci gorącego 

posiłku były utrzymane na wysokim poziomie. Dodatkowo, niezwykle ważne jest wsparcie ze strony 

opiekunów- wskazanym byłoby aby te osoby się nie zmieniały, gdyż Seniorzy przywiązują się do 

opiekunów.  

 

Dodatkowo, pomimo braku entuzjazmu Seniorów do dużych wydarzeń, pozytywnym zjawiskiem 

będzie organizacja raz na rok większego wydarzenia w postaci rekreacyjnego wyjazdu 

zorganizowanego. Doświadczenie z 2019 roku pokazało, że pomimo początkowego oporu, wspólny 

wyjazd stanowi dla Uczestników dużą motywacje do aktywności, odnotowano również podniesienie 

dobrego samopoczucia.  

 

Dodatkowo, korzystnie na działanie wpłynęłoby zapewnienie bieżącego wsparcie pielęgniarki/lekarza 

oraz psychologa.  

 

Gmina Klucze przewiduje zlecić realizację zadania prowadzenia Domu Seniora „Pustynna Oaza” 

podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie. Niestety, na chwile obecną nie wiadomo w którym roku to nastąpi.  

 

Z pewnością fakt zlecenia realizację zadania podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyczyniłby się do aktywizacji społeczności 

Chechła, poprzez podjęcie działań w celu stworzenia przedmiotowej organizacji pożytku publicznego 

oraz  utrzymania bieżącego działania Dziennego Domu na najwyższym poziomie, poprzez współprace 

z lokalną społecznością.  Dodatkowo, taka inicjatywna stworzyłaby możliwość nowych miejsc pracy, a 

to stanowi bardzo istotny czynnik.  

Już w chwili obecnej Dzienny Dom stanowi „przyczynę” zapytań bardzo dużej ilości osób 

zamieszkujących Chechło o pracę.  

 

6.4. Wnioski z badań innowacji społecznej  

 



Społeczność lokalna została zaktywizowana, mieszkańcy cieszą się, że na ich terenie znajduje się 

Dzienny Dom i chętnie się tym chwalą. Społeczność lokalna jest bardzo chętna do uczestnictwa w 

organizowanych przez Dzienny Dom przedsięwzięciach.  

 

Dzienny Dom stanowi „miejsce akcji”, miejsce gdzie dzieją się ciekawe inicjatywy zrzeszające 

okoliczną społeczność. Mieszkańcy widzą, że nawet w wieku podeszłym można działać aktywnie  i 

czynnie spędzać czas. W początkowym etapie realizacji zadania, Dzienny Dom był postrzegany jako 

miejsce gdzie Seniorzy będą tylko siedzieli i odpoczywali, miejsca „nudnego” oraz przygnębiającego.  

Jednakże, inicjatywny jakie na jego rzez organizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczach 

pokazują że nawet w wieku podeszłym można robić ciekawe rzeczy, śmiać się i naprawdę  ciekawie 

spędzać czas.  

Społeczność lokalna jest zaciekawiona tym co dzieje się w „Pustynnej Oazie”, tym jak oraz jakie 

inicjatywny są realizowane w ramach tej działalności. Ewidentnie widać, że każda inicjatywa jest 

lokalnie obserwowana i komentowana, co wyraźnie cieszy osoby odpowiedzialne za prowadzenie 

Domu Seniora „Pustynna Oaza”.  

6.5. Rekomendacje dotyczące implementacji innowacji społecznych na obszarach wiejskich 

1) W ramach projektowania zmiany społecznej na obszarach wiejskich na każdym etapie należy brać 

pod uwagę potrzeby osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub wykluczonych społecznie - w 

tym Seniorów.  

2) W ramach zarządzania procesem zmiany społecznej kluczowym elementem  jest dogłębna analiza 

lokalnych zasobów społecznych i oparcie o nią każdego etapu oczekiwanej zmiany.  

3) Osoba/jednostka odpowiedzialna za implementację innowacji społecznych na obszary wiejskie musi 

poczuwać się od odpowiedzialności za podejmowane działanie.  

4) O sukcesie tej palcówki zdecydowała współpraca pomiędzy lokalnymi 

władzami, a Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kluczach, dzięki 

której zaistniała możliwość aplikowania o środki w ramach Modułu I oraz 

Moduł II Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, dzięki 

którym placówka została utworzona oraz funkcjonuje obecnie. Sukces tej 

palcówki opiera się o zaangażowanie pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Kluczach wkładane w wykonywaną pracę, dzięki którym miejsce 

to jest animowane i prowadzone z dbałością o Seniorów. 

Oddolna innowacja społeczna gwarancją sukcesu – przypadek „Zakupów bez barier” 

1. Projekt „Zakupy bez barier” 

Gmina Kęty, otrzymała we wrześniu 2017 roku grant w wysokości 45 950 zł w ramach Projektu 

grantowego: „Małopolski Inkubator Innowacji Społecznych”, wdrażanego w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój: 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego. Grant zrealizowany został przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Kętach, a dokładnie przez Klub Integracji Społecznej, działający w strukturach GOPS w Kętach. Projekt 



zakładał wdrożenie innowacji społecznej, która podniesienie jakość życia osób niepełnosprawnych oraz 

zależnych na terenie Gminy Kęty.  

Zamysł projektu był oddolną inicjatywą osoby niepełnosprawnej (niewidomej), która we współpracy z 

pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętach, pomogła doprecyzować i zdefiniować 

istniejącą lukę na miejscowym rynku usług. U podstaw pomysłu legła obserwacja lokalnego rozwoju 

rynku sprzedaży. Autorka pomysłu zauważyła trend odchodzenia od małych sklepików na rzecz 

placówek wielkopowierzchniowych co powoduje powstanie nowych utrudnień w funkcjonowaniu osób 

niepełnosprawnych w trakcie robienia zakupów.  

W super i hipermarketach, nastawionych na sprzedaż samoobsługową, osoby niepełnosprawne mają 

trudności w sprawnym poruszaniu się między regałami. Nie dosięgają do wysokich półek, nie są w 

stanie przeczytać składu produktu, a wielokrotnie również znaleźć go wśród dostępnego asortymentu. 

Skutkuje to ich wycofywaniem się z życia społecznego, niechęcią do wychodzenia z domu, a zdarza się 

również, że napiętnowaniem, gdy proszą o pomoc obce osoby. Osoba niepełnosprawna chcąc zrobić 

zakupy, zmuszona jest zaangażować w to dodatkowe osoby ze swojego otoczenia, co jest dla niej 

kolejnym utrudnieniem.  

Projekt skierowany został do grupy 10 osób niepełnosprawnych, zależnych z terenu Gminy Kęty, 

wymagających wsparcia asystenckiego w życiu codziennym. Innowacja obejmowała stworzenie 

nowego narzędzia w podnoszeniu samodzielności osób niepełnosprawnych – dzwonka wzywającego 

personel sklepu do pomocy osobie tego wymagającej. Projekt "Zakupy bez barier" przewidywał także 

szkolenie personelu placówki handlowej, w zakresie wsparcia dla osób niepełnosprawnych. 

Zasady funkcjonowania samego dzwonka zostały określone w ramach szeroko zakrojonych konsultacji 

i spotkań diagnostycznych w których udział brali zarówno przedstawiciele sklepów, jak i osoby zależne, 

a także przedstawiciele NGO zajmujących się tymi osobami. Instalacja dzwonka nie wydaje się niczym 

odkrywczym, jednak należy pamiętać, że innowacja nie musi oznaczać rewolucyjnych zmian 

wymagających dużych nakładów zasobów. Na dźwięk dzwonka w miejscu, gdzie się on znajduje, 

podchodzi przeszkolony pracownik sklepu, który pomaga niepełnosprawnemu klientowi zrealizować 

zakupy – pokazuje osobom niewidomym, gdzie znajduje się dany produkt, sprawdza jego skład, 

gramaturę, datę ważności, a osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim lub mającym ograniczenia 

układu ruchowego pomaga po niego sięgnąć. Placówki, które wzięły udział ww. szkoleniu, a następnie 

wdrożą u siebie ten program (zamontują dzwonek), otrzymują miano (certyfikat) "Sklepu przyjaznego 

osobom niepełnosprawnym" - z możliwością zawieszenia stosowanego oznaczenia (certyfikatu) na 

drzwiach. 

Do bezpośrednich rezultatów projektu zaliczyć należy: 



 Umożliwiono, aby osoba potrzebująca konkretnej formy wsparcia, sama mogła ją opracować i 

dostosować do własnych potrzeb. Uczestnicy pracując w grupie nie tylko tworzyli nowe rzeczy, 

ale też sami nabywali nowe umiejętności – wykorzystano tu elementy edukacji włączajacej. 

 Osoby niepełnosprawne, a w zasadzie ogół społeczności lokalnej, otrzymał proste i dyskretne 

narzędzie, które podnosi poziom ich niezależności i samodzielności – wdrożono nowatorskie 

rozwiązanie służące wyrównywaniu szans w dostępie osób z niepełnosprawnościami do 

pełnego udziału w aspektach życia społecznego. 

 Uczestnicy projektu odczuli, jak wiele zależy od nich, przez co podejmują się kolejnych działań 

– obecnie trwają dyskusje na temat przystąpienia do nowego projektu, który niwelowałby 

bariery dostępności – w efekcie wzrosła aktywność obywatelska osób z niepełnosprawnościami. 

 W ramach projektu “Zakupy bez barier” zorganizowano szkolenie personelu 3 placówek 

handlowych oraz zamontowano 3 urządzenia, z kolei placówki biorące udział projekcie 

otrzymały miano “Sklepu przyjaznego osobom niepełnosprawnym” (stosowny certyfikat) - 

nastąpiła promocja działań prospołecznych i inicjatyw oddolnych. 

 Szkolenia warsztatowe dla pracowników placówek handlowych z zakresu obsługi klienta z 

niepełnosprawnością nauczyły i zwróciły uwagę ich uczestnikom, jak skutecznie pomóc 

klientowi z niepełnosprawnością w czasie realizacji zakupów, i jak właściwie, zachować się w 

stosunku do niego – wzrosła w ten sposób społeczna świadomość problemu. 

 W społeczności lokalnej oraz w mediach, zaznaczona została obecność osób 

niepełnosprawnych oraz otwarto przestrzeń do dyskusji pod względem kolejnych rozwiązań, 

dedykowanych tej grupie odbiorców. 

 Możliwością wdrożenia rozwiązania zainteresowano kolejne placówki handlowe – urządzenie 

oraz usługa realizowane są w sklepach nie biorącym bezpośredniego udziału w projekcie. 

2. Najważniejsze aspekty wdrażanej innowacji 

 Innowacje infrastrukturalne oddziałują na problemy społeczne 

Zrobienie zakupów w supermarkecie jest ogromnym wyzwaniem dla wielu osób z niepełnosprawnością. 

Wielkopowierzchniowe sklepy samoobsługowe, które w pierwotnym zamyśle miały usprawnić 

codzienność milionów klientów, w rzeczywistości stały się dużym utrudnieniem dla osób z deficytami 

zdrowotnymi. 

Opisywana innowacja przyczynia się do poprawy jakości życia i funkcjonowania osób z 

niepełnosprawnościami, uniezależnia ich w znaczącym stopniu od swoich opiekunów, a dla placówek 

handlowych stanowi sposób na pozyskanie grupy nowych klientów. 



 

Nieustanna interakcja klientów z niepełnosprawnościami oraz przedsiębiorstw wpływa na podnoszenie 

jakości usług, ale również jest płaszczyzną do inicjowania nowych, niezbędnych dla nich rozwiązań. 

 Etap tworzenia rozwiązania 

Tworząc nowe rozwiązania należy pamiętać by pozwalały one zachować osobom z 

niepełnosprawnościami możliwie największą samodzielność, podmiotowość i niezależność w życiu 

codziennym. 

Grupa osób z niepełnosprawnościami, która zaangażowała się w projekt wyróżniła specyficzne potrzeby 

w zależności od rodzaju i stopnia niepełnosprawności. Taki podział jest niezbędny dla lepszego doboru 

narzędzi i sposobu wsparcia osoby z dysfunkcją oraz pomaga zbudować lepszy kontakt z klientem. 



 

 

 Kompetencje asystentów 

W wyniku przeprowadzonych badań ustalono szereg oczekiwań względem personelu 

obsługującego osoby korzystające z usługi „Zakupy bez Barier”. Wśród nich można znaleźć ogólne 

zalecenia dotyczące tego jak obsługa powinna zachowywać się w stosunku do osoby niepełnosprawnej 

(kompetencje ogólne) oraz takie, które dotyczą konkretnego momentu udzielenia pomocy (kompetencje 

szczegółowe). Na podstawie zdiagnozowanych oczekiwań, co do kompetencji personelu obsługującego 

usługę „Zakupy bez Barier” można rekomendować treść szkolenia, które takie osoby powinny przejść 

przed rozpoczęciem świadczenia tej usługi w danym punkcie. 

Ważne jest, aby sklep, który decyduje się na wprowadzenie usługi „Zakupów bez Barier” 

przeszkolił taką liczbę pracowników, którzy będą pomagać niepełnosprawnym w zakupach, aby zawsze 

na zmianie była przynajmniej jedna osoba przeszkolona. Sklep, w którym zdarzy się, że na zmianie nie 

ma przeszkolonej osoby do wykonywania tej usługi może nie spełniać funkcji innowacji społecznej, 

gdyż ma ona sens jedynie wtedy, gdy możliwość wykonania zakupów jest pewna, a nie uzależniona od 

przypadku, czy grafiku pracowników. 



Wśród kompetencji ogólnych respondenci wskazywali: 

o Kompetencje komunikacyjne – personel powinien pokonać często spotykaną barierę w 

rozmowie i „pierwszym kontakcie” z osobą niepełnosprawną. Pewnego rodzaju paraliż i 

dezorientacja powinna być „przepracowana” przez personel na szkoleniu, tak, aby spotkanie 

z osobą niepełnosprawną było naturalne.  

o Wrażliwość – personel powinien umieć rozpoznać rodzaj niepełnosprawności i w 

zależności od tego dostosować swoją postawę (komunikację) do sytuacji osoby 

niepełnosprawnej. Oprócz pierwszego kontaktu, ważna jest również postawa otwartości. 

Personel powinien dopytywać w czym może pomóc, czy robi to właściwie, tak aby stworzyć 

komfortową atmosferę zarówno dla kupującego jak i reszty klientów. 

o Kultura osobista – personel powinien charakteryzować się wysoką kulturą osobistą, tak 

aby osoby korzystające z pomocy nie czuły się „intruzami” w sklepie. Trzeba zdawać sobie 

sprawę z tego, że personel pomagający w ramach „Zakupów bez Barier” ma szereg 

obowiązków standardowych dla osób pracujących w sklepie. Pomoc osobom 

niepełnosprawnym jest dodatkowym zadaniem, które niejednokrotnie będzie kolidowało z 

innymi zadaniami. W związku z tym sytuacja może być stresująca dla pracownika. Ważne 

jest zatem, żeby zapewnić w możliwym stopniu komfort pracy personelu obsługującego 

„Zakupy bez Barier” (np. więcej niż jedna osoba na zmianie). Zatem personel powinien 

potrafić radzić sobie z presją czasu i wielością zadań nie przerzucając emocji na osobę, które 

pomaga. 

o Kompetencje pomocy osobom niepełnosprawnym – niejednokrotnie zdarza się, że osoby 

z dobrymi intencjami pomocy osobie niepełnosprawnej w związku z brakiem kompetencji 

bardziej narażają tą osobę na stres. Tak dzieje się np. kiedy do osoby niewidomej podchodzi 

osoba, chcąca przeprowadzić ją przez jezdnię i bez zapowiedzi i ostrzeżenia łapie ją pod 

rękę. Wówczas, osoba niewidoma nie wie, czy przypadkiem ktoś nie chce jej okraść, 

popchnąć lub zrobić krzywdę. Taka sytuacja powoduje stres, a wywołana jest brakiem 

świadomości (wiedzy) na temat konieczności werbalizacji swoich zamierzeń, a przede 

wszystkim każdorazowego pytania, czy pomoc jest potrzebna.  

o Cierpliwość – osoba obsługująca osobę korzystającą z usługi „Zakupy bez Barier” powinna 

być cierpliwa. Zdarza się, że osoby niepełnosprawne wolniej mówią, czytają, wymagają 

więcej czasu na namysł. Personel powinien o tym wiedzieć i nie wymuszać przyspieszenia 

pewnych procesów, które muszą trwać. 

Wśród kompetencji szczegółowych, które powinny zostać przećwiczone/poruszone podczas 

szkolenia dla personelu obsługującego „Zakupy bez Barier” wyróżnić można: 

a) Poruszanie się po sklepie 



o Zapewnienie komfortu poruszania się po sklepie (znajomość ograniczeń dla osób 

niepełnosprawnych w poruszaniu się po sklepie, znajomość topografii sklepu) 

o Noszenie koszyka z zakupami 

b) Wybór produktów 

o Podawanie produktów  

o Podpowiedzi dotyczące składu produktów  

c) Pakowanie produktów 

o Odpowiednie pakowanie produktów do koszyka oraz pakowanie w taki sposób, 

aby podczas powrotu klienta do domu produkty nie uległy zniszczeniu 

d) Płatność za zakupy 

o Uczciwość 

o Wyraźne informowanie osoby niepełnosprawnej o kwotach produktów/zakupów 

o Poinformowanie kupującego o konieczności zabrania paragonu za zakupy, 

zadbanie o jego rzeczywiste pobranie i spakowanie 

 

 Promocja innowacji 

Respondenci podczas prowadzonych rozmów zwrócili uwagę na konieczność promocji całego projektu 

i schematu działania usługi w społeczności lokalnej. W pierwszej kolejności ważna jest tablica 

informacyjna zamieszczona obok dzwonka. To na niej społeczność korzystająca ze sklepu może 

przeczytać o prowadzonej w sklepie usłudze „Zakupy bez Barier”. Dodatkowo, ważne jest 

wypracowanie powszechnej wiedzy w społeczności korzystającej ze sklepu o funkcjonowaniu usługi 

„Zakupy bez Barier”. Dzięki temu zyskuje zarówno właściciel (ważne działania z zakresu społecznie 

odpowiedzialnego biznesu), jak i korzystający ze sklepu klienci (osoby sprawne będą częściej pomagać 

osobom niepełnosprawnym, a jednocześnie będą bardziej wyrozumiałe dla możliwych utrudnień 

wynikających ze świadczenia pomocy w ramach „Zakupów bez Barier”).  

3. Wnioski i rekomendacje dotyczące implementacji innowacji społecznych na obszarach 

wiejskich 

 Zamysł projektu był oddolną inicjatywą osoby niepełnosprawnej (niewidomej), która we 

współpracy z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętach, pomogła 

doprecyzować i zdefiniować istniejącą lukę na miejscowym rynku usług. Osoba zgłaszająca 

propozycję realizacji działania na rzecz osób niepełnosprawnych posługiwała się swoim 

doświadczeniem życiowym. Sama, będąc w USA korzystała z podobnych rozwiązań, które 

ułatwiały jej samodzielne wykonywanie zakupów. Zdobywanie doświadczeń międzynarodowych 

jest ważnym źródłem inspiracji do wdrażania innowacji społecznych. Należy jednak pamiętać, że 

różnice międzykulturowe mogą stanowić istotną przeszkodę w automatycznym powielaniu i 

wdrażaniu pomysłów. W omawianym przypadku, niemożliwe było całościowe i literalne 



przełożenie projektu, który w USA zakładał wykorzystanie Internetu do samodzielnego 

wykonywania zakupów. W tym względzie, zarówno ograniczenia infrastrukturalne, jak i 

kompetencyjne zaważyły o ostatecznym kształcie innowacji realizowanej w Kętach. 

 Niewątpliwą zaletą zrealizowanego projektu i opracowanego rozwiązania jest możliwość 

upowszechnienia innowacji bez generowania dużych kosztów i dodatkowych regulacji prawnych. 

Opracowane rozwiązanie zostało przygotowane z udziałem najbardziej zainteresowanych stron, 

które realnie wdrażają innowację. Zarówno niepełnosprawni, jak i przedstawiciele sklepów, które 

wdrożyły to rozwiązanie mieli wpływ na ostateczny kształt rozwiązania. Włączenie tych aktorów 

w proces tworzenia innowacji było kluczowe dla realności implementacji i jej funkcjonowania. Jak 

pokazuje historia omawianego przykładu, wygenerowana innowacja została wykorzystana poza 

miejscem jej realizacji (Kęty), co jest najlepszym przykładem dobrze rozpoznanych potrzeb, 

efektywności rozwiązania i prostoty w jego implementacji.  

 Innowacja nie musi oznaczać rewolucyjnych zmian wymagających dużych zasobów – przykład 

zainstalowanego dzwonka przed wejściem do sklepu pokazuje, że w podejmowaniu i wdrażaniu 

projektów innowacyjnych nie należy wpadać w pułapkę zbyt abstrakcyjnego myślenia. Projekty, 

które w sposób efektywny oddziałują na potrzeby grup docelowych mogą w sposób zupełnie 

nieinwazyjny, niewielki i niewymagający adaptacji, zmian regulacji prawnych, czy nawyków ludzi. 

Innowacja nie musi oznaczać zaawansowanych technologicznie, „niestworzonych” wynalazków, 

czy usług. Najważniejsze jest, aby pomysł skutecznie realizował zasadniczy cel jego wdrażania.  

 Innowacje nie wymagające znaczących ingerencji normatywnych i aksjologicznych oraz nie 

generujące dużych kosztów mogą być łatwo powielane i upowszechniane. Opracowanie takiego 

projektu jest trudniejsze, gdyż wymaga znajomości istniejących regulacji i dostosowania tego 

rozwiązania do nich. Jest to jednak znaczący przyczynek do tego, aby innowacja zadziałała, została 

wdrożona i powielona. 

 Projekty innowacyjne są tym skuteczniejsze im bardziej wynikają z realnych potrzeb osób chcących 

podjąć działania na rzecz zmiany. Wymyślone innowacje „odgórne”, mogą nie być przystającymi 

do realiów lokalnych, kontekstu kulturowego, czy układu więzi społecznych w danej społeczności. 

„Oddolne” inicjatywy doskonale odpowiadają na te uwarunkowania, angażując jednocześnie 

dostępne zasoby do realizacji działania. Oznacza to, że nie tylko innowacja oddolna ma większe 

szanse na powodzenie, gdyż uwzględnia lokalny kontekst, ale również może wymagać 

zdecydowanie mniej zasobów zewnętrznych (finansowych, ludzkich, etc.), ponieważ sam pomysł 

oparty będzie na dostępne możliwości realnej odpowiedzi na zdefiniowany problem. 

 Wdrażanie innowacji społecznej z definicji niesie za sobą określony ciężar ryzyka jej 

niedoskonałości. Wdrażany projekt, nawet jeśli jedynie w niewielkim stopniu wprowadza jakąś 

zmianę, jest nowy. Oczywiście należy podejmować szereg działań diagnostycznych, 

konsultacyjnych i eksperckich, aby wyeliminować możliwość niedopatrzeń czy pomyłek we 

wdrażaniu tego typu rozwiązań – do tego służą między innymi opisy dobrych praktyk. Jednak to 



„życie” weryfikuje skuteczność i efektywność przyjętych rozwiązań, dlatego każdorazowo w 

projektach innowacyjnych ważne jest, aby po pierwsze przeprowadzić fazę testów/pilotażu, w 

którym w praktyce owe inicjatywy zostaną sprawdzone, a następnie dobrze opisane i usprawnione. 

Po drugie, podejście progresywne do innowacji powinno zapewnić możliwość jej stałego 

udoskonalania i elastycznego zmieniania w zależności od sytuacji i potrzeb. To oznacza, że zarówno 

na poziomie działań jak i monitoringu i ewaluacji należy przyjąć zasadę „innowacji dostosowanej”, 

która będzie ewoluowała wraz z rozwojem projektu, czy zmianami w potrzebach i kontekście jej 

funkcjonowania. 

 W ramach podejmowanych innowacji społecznych nie należy pomijać i oddzielać inwestycji tzw. 

„miękkich” od „twardych” – infrastrukturalnych. Opisywany przykład pokazuje jak bardzo oba typy 

projektów/działań są powiązane. W programach grantowych i dokumentach strategicznych te dwa 

aspekty nie powinny być oddzielane. Wręcz przeciwnie, premiowane powinny być infrastrukturalne 

rozwiązania, które efektywnie oddziałują na problemy społeczne, a które włączają społeczność do 

ich opracowania. Na przykładzie gospodarstw opiekuńczych warto zastanowić się, czy w ramach 

niebezpośredniego wsparcia dla ich powstawania można byłoby uruchomić mechanizm 

finansowania innowacji infrastrukturalnych w gospodarstwach, które dostosowywałyby je do 

uczestników gospodarstwa opiekuńczego. Takie rozwiązania mogłyby być następnie 

implementowane w kolejnych tego typu obiektach. 

 Do innowacji społecznej warto podchodzić jednostkowo, gdyż nieuwzględnienie lokalnego 

kontekstu, specyfiki podmiotu i relacji społecznych może uniemożliwić jej realizację. Równie 

jednak ważne wydaje się być kryterium upowszechniające stosowane innowacyjne rozwiązania. W 

istniejących kryteriach oceny innowacyjności premiowane są pomysły, które wprowadzają zmianę 

w danej instytucji, czy społeczności. Dużo bardziej efektywne i użyteczne wydaje się jednak 

wspieranie innowacji, które mogłyby przyczynić się do rozwoju nie tylko jednego 

podmiotu/społeczności, ale wielu – w całym kraju. 

 W ramach opisywanego projektu wyróżniono specyficzne potrzeby w zależności od rodzaju i 

stopnia niepełnosprawności. Stało się to fundamentem dla dobrze przeprowadzonej diagnozy i 

opracowania konkretnych rozwiązań. Takie podejście należy uznać za dobrą praktykę i w ramach 

tworzenia modelu gospodarstw opiekuńczych należy przeprowadzić podobną analizę ze względu 

na różne etapy starości. 

 W projekcie „Zakupy bez barier” ustalono listę kompetencji ogólnych i szczegółowych, jakie 

personel obsługujący niepełnosprawnych klientów powinien posiada. Ważne w tym aspekcie 

wydają się trzy kwestie. Po pierwsze, zwrócono uwagę, że istotnym elementem powodzenia 

innowacji jest pewność i powtarzalność jej realizacji. Osoba niepełnosprawna musi być przekonana 

o tym, że na miejscu nie spotka jej przykra niespodzianka, tzn. że innowacja działa w sposób 

niesystematyczny. Po drugie, wyszczególniono zakres kompetencji dla personelu wraz z 

rekomendacjami szkoleń dla niego. Po trzecie, to sami niepełnosprawni przy współudziale 



moderatorów ustalili zakres swoich potrzeb, dzięki czemu lista kompetencji została opracowana 

maksymalnie szczegółowo i kompletnie. Co więcej opisane kompetencje dotyczyły zarówno 

warstwy emocjonalnej, jak i komunikacyjnej, psychologicznej, a także funkcjonalnej kontaktu 

personelu z klientem. W przypadku gospodarstw opiekuńczych wydaje się zasadne powielenie tego 

modelu. 

 Promocja wprowadzonej w ramach innowacji społecznej zmiany jest ważnym elementem realizacji 

projektu. Zarówno osoby będące grupą docelową w projekcie, jak i pozostali członkowie 

społeczności /instytucji , w której realizowana jest innowacyjność mogą czuć obawy przed 

nieznanym rozwiązaniem lub zwyczajnie mogą nie chcieć zmieniać swoich dotychczasowych 

nawyków, uczyć się nowości. W związku z tym niezbędnym elementem przekładającym się na 

skuteczność wprowadzanych rozwiązań jest ich wypromowanie tak w grupie bezpośrednich 

odbiorców jak i pośrednich, których zmiana nie dotyczy wprost, ale są jej ciekawymi 

obserwatorami. Dodatkowo, to wspomniani pośredni beneficjenci mogą stać się pomocni w samym 

funkcjonowaniu innowacji. Jak pokazuje analizowany przykład zakupów bez barier, to osoby 

pełnosprawne zaczęły pomagać osobom niepełnosprawnym w zakupach, ponieważ zauważyli 

wprowadzoną usługę świadczoną przez personel. Innymi słowy, uzyskali pewien schemat 

poznawczy, który przełożył się na ich zachowania względem niepełnosprawnych. 

Działalność na rzecz seniorów Lokalnych Grup Działania województwa Lubelskiego. 

 

1. Funkcjonowanie Lokalnych Grup Działania (LGD) 

Lokalne Grupy Działania funkcjonują obecnie jako tak zwane stowarzyszenia „specjalne” w oparciu o 

zapisy  ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U.z 2015, poz. 1393 z póź.zm.), 

ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz.U. z 2013 r. poz.173 z 

późn. Zm.), ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem 

środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r., poz. 349) oraz ustawy z dnia 20 

lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. 2015r., poz.378).  

Specyfika tych podmiotów leży u podstaw ich funkcjonowania. Trójstronne partnerstwo terytorialne, 

które było warunkiem koniecznym do zawiązania LGD łączy ze sobą sektory publiczny, prywatny i 

społeczny. Członkami LGD mogą być osoby lub instytucje działające na obszarze, którego władze 

samorządowe uzgodniły, że chcą przystąpić do tego partnerstwa. W praktyce, oznacza to, że obszar 

działania LGD obejmuje od trzech do nawet kilkunastu gmin. Ważnym aktorem partnerstwa są również 

mieszkańcy danego obszaru, którzy jako kategoria zostali specjalnie potraktowani osobno, żeby 

podkreślić ich doniosłe znaczenie w działalności LGD. Po pierwsze, podstawowym instrumentem 

wdrażania Lokalnych Strategii Rozwoju LGD, czyli dokumentów, które Zarządy Województwa 



wybrały w konkursach wojewódzkich do realizowania przez LGD-y jest Rozwój Lokalny Kierowany 

przez Społeczność (RLKS). RLKS jest instrumentem działającym w ramach podejścia LEADER 

wspieranego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 

(EFRROW). Do podstawowych założeń RLKS zaliczyć można2:  

1) oddolność (szeroki udział społeczności lokalnej w tworzeniu i realizacji strategii), 

2) terytorialność (lokalna strategia rozwoju przygotowana dla danego, spójnego obszaru), 

3) zintegrowanie (łączenie różnych dziedzin gospodarki, współpraca różnych grup interesu), 

4) partnerstwo (lokalna grupa działania jako lokalne partnerstwo, w którym uczestniczą różne podmioty 

z sektora publicznego, społecznego i gospodarczego), 

5) innowacyjność (w skali lokalnej), 

6) decentralizację zarządzania i finansowania, 

7) sieciowanie i współpracę (wymiana doświadczeń i rozpowszechnianie dobrych praktyk). 

Z przyjęcia tego instrumentu wynika, że zarówno budowanie strategii (LSR), jak i jej wdrażanie 

powinny odbywać się przy szerokim udziale mieszkańców obszaru. Dzięki organizowanym licznym 

spotkaniom konsultacyjnym, a także stałemu monitoringowi i ewaluacji działalności stowarzyszenia 

oraz wdrażania LSR, mieszkańcy mają możliwość włączenia się i współdecydowania o losach 

partnerstwa, a pośrednio losach kreowanego przez LGD rozwoju lokalnego. 

Z drugiej strony, omawiany podmiot został powołany, aby działać na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. 

Należy jednak wskazać, że rozwój jest tutaj rozumiany głównie poprzez rozwój kapitału ludzkiego i 

społecznego, a podejmowane w ramach wdrażania LSR działania infrastrukturalne stanowią nijako 

narzędzie (podstawę) do rozwoju więzi społecznych, wzmocnienia postaw przedsiębiorczych, czy 

zachowaniu dziedzictwa kulturowego.  

Obecnie funkcjonuje w Polsce 324 Lokalne Grupy Działania3 i swoim zasięgiem oddziaływania 

obejmują powierzchnię niemal całego kraju. W obecnej perspektywie finansowej LGD musiały 

przeznaczyć minimum 50% swojego budżetu na rozwój przedsiębiorczości na obszarze swojego 

                                                           
2 Opracowano na podstawie informacji Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 

http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa/Program-Rozwoju-Obszarow-Wiejskich-2014-2020/Rozwoj-

Lokalny-Kierowany-przez-Spolecznosc-RLKS 
3 W tej liczbie znajdują się również Lokalne Grupy Rybackie (LGR), które finansowane są w ramach 

Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego UE, jednak forma prawna oraz zakres działalności są zbliżone 

do LGD. Opracowano na podstawie informacji Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW), http://ksow.pl/baza-

lgd-2014-2020.html?no_cache=1&tx_ksow_baza_lgd_pi1%5Bpage%5D=9&cHash=235b0d80d6 oraz 

informacji Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, https://mgm.gov.pl/rybolowstwo/po-ryby-

morze-2014-2020/priorytety/europejski-fundusz-morski-i-rybacki-efmr/. 

http://ksow.pl/baza-lgd-2014-2020.html?no_cache=1&tx_ksow_baza_lgd_pi1%5Bpage%5D=9&cHash=235b0d80d6
http://ksow.pl/baza-lgd-2014-2020.html?no_cache=1&tx_ksow_baza_lgd_pi1%5Bpage%5D=9&cHash=235b0d80d6


działania, natomiast resztę środków mogły przeznaczyć na pozostałe działania na rzecz rozwoju 

społeczności lokalnych. Grupy opracowując swoje strategie miały za zadanie przeprowadzenie 

pogłębionej diagnozy społecznej z udziałem mieszkańców, która to diagnoza miała na celu 

zdiagnozowanie najważniejszych problemów społecznych występujących na obszarze działania LGD, 

w tym wskazanie tak zwanych grup defaworyzowanych, czyli grup osób które ze względu na określone 

problemy wymagają wyjątkowego uwzględnienia w LSR. Problemy zostały następnie przełożone na 

cele ogólne, szczegółowe oraz przedsięwzięcia, które w ramach wdrażania będą mogły być 

wykonywane przez podmioty ubiegające się o środki na ich realizację w trybie konkursowym.  

Budżety, którymi dysponują LGD to od kilku do kilkunastu milionów złotych na cały okres wdrażania 

LSR (2014-2020). Nie oznacza to jednak, że całość środków jest przeznaczana na realizację przyjętych 

celów. W ramach otrzymanej puli, LGD utrzymują biuro, zatrudniają pracowników, prowadzą 

działalność aktywizacyjną i promocyjną, a także realizują projekty współpracy oraz monitoring i 

ewaluację. Dodatkowo, stowarzyszenia utrzymują się także ze składek członkowskich, które przekazują 

samorządy gmin. Można zatem powiedzieć, że środki, jakimi dysponuje LGD są znaczące i powinny 

mieć realny wpływ na oddziaływanie na rozwój lokalny. Tym bardziej jest to uzasadnione twierdzenie, 

że środki w zdecydowanej większości trafiają do lokalnych podmiotów i konsumowane są w ramach 

lokalnej „mikrogospodarki”, odpowiadają na lokalne zapotrzebowanie i – co jest punktowane przy 

ocenie wniosków do finansowania – wykorzystują lokalne zasoby materialne jak i niematerialne w 

budowaniu wartości dodanej z prowadzonych przedsięwzięć. 

2. Lokalne Grupy Działania w województwie Lubelskim 

Obszar objęty przez 22 LGD w województwie lubelskim w okresie 2007-2013 wynosił ogółem 22 

900,95 km2, składał się ze 189 gmin (miast i gmin oraz miast) i był zamieszkały przez 1 287 390,00 tys. 

osób. W okresie 2014-2020 obszar zwiększył się o 1 081,23 km2 i obecnie obejmuje 207 gmin i wynosi 

23 982,18 km2, co stanowi 95,5% całego obszaru województwa lubelskiego. 

Ludność zamieszkująca obszar LGD w okresie 2014-2020 liczyła 1 427 052,00 tys. osób, co stanowi 

67,55% ogółu mieszkańców województwa.  

Wszystkie 22 LGD w województwie lubelskim w okresie 2007-2013 dysponowały łącznym budżetem 

w kwocie 205 721,66 tys. zł, natomiast w okresie 2014-2020 w kwocie 231 328,78 tys. zł. Pomiędzy 

okresami nastąpił wzrost budżetów LGD o 25 607,12 tys. zł, czyli o 11,07%.  

Podstawowym źródłem analizy celów ogólnych i szczegółowych oraz przedsięwzięć lokalnych grup 

działania były zaktualizowane lokalne strategie działania zamieszczone na portalach internetowych 

poszczególnych dwudziestu dwu LGD województwa lubelskiego. Ogółem dla okresu 2014-2020 

zaplanowano 54 cele ogólne, 134 cele szczegółowe i 249 operacji. Wartość przedsięwzięć planowanych 

do realizacji wynosiła łącznie dla wszystkich LGD 157 816 918,20 zł. 



3. Charakterystyka województwa Lubelskiego 

Województwo lubelskie położone jest w południowo-wschodniej części Polski. Jego powierzchnia 

obejmuje obszar 25 115 km2, stanowi to 8% terytorium kraju. W jego skład wchodzą cztery miasta na 

prawach powiatu. Ponadto wyodrębnia się 20 powiatów, 213 gmin, w których skład wchodzi 41 miast 

i aż 4 116 miejscowości wiejskich. Warto zaznaczyć, iż województwo lubelskie jest trzecim pod 

względem wielkości województwem w Polsce. Obejmuje głównie południową połowę Niziny 

Południowo-Podlaskiej, Polesie Zachodnie i Wołyńskie (po Bug) oraz Wyżynę Lubelską, mały obszar 

Wyżyny Wołyńskiej, większość polskiego Roztocza i skraj Kotliny Sandomierskiej. Siedzibą władz 

wojewódzkich jest Lublin. Jest najdalej wysuniętym na wschód województwem w Polsce.  

Według danych szacunkowych w końcu czerwca 2019 roku w województwie lubelskim mieszkało 

2 112 216 osób, co stanowiło 5,5% ogółu ludności Polski. Pod względem liczby ludności województwo 

lubelskie zajmowało 9. miejsce w Polsce. Wśród mieszkańców województwa lubelskiego 1 023 626 to 

mężczyźni (48,46%) a 1 088 590 to kobiety (51,54%). Na wsi mieszkało 1 132 050, czyli 53,6% ogólnej 

liczby mieszkańców województwa. W odniesieniu do końca grudnia 2013 roku, kiedy to województwo 

lubelskie liczyło 2 156 150 mieszkańców można zauważyć, iż w okresie 2013-2019 liczba mieszkańców 

zmniejszyła się o 43 934, czyli o 2,04%. Zmniejszeniu uległa liczba mężczyzn o 21 724 do poziomu 

1 045 350, czyli o 2,08% i liczba kobiet o 22 210 do poziomu 1 110 800, czyli o 2,00%. Liczba 

mieszkańców wsi zmniejszyła się o 26 881 do poziomu 1 158 931, czyli o 2,32%. 

Od połowy lat dziewięćdziesiątych XX wieku w wyniku występującego ujemnego salda migracji, a od 

końca lat dziewięćdziesiątych również w wyniku ujemnego przyrostu naturalnego, z roku na rok 

systematycznie maleje liczba ludności województwa lubelskiego. Według „Prognozy ludności na lata 

2008-2035” opracowanej przez Główny Urząd Statystyczny w Warszawie tendencja ta będzie się nadal 

utrzymywała. Prognozowany ogólny spadek liczby ludności w kolejnych latach w województwie 

lubelskim spowoduje znaczne uszczuplenie zasobu potencjalnej siły roboczej. Prognoza przedstawiona 

przez Główny Urząd Statystyczny zakłada, że do roku 2035 liczba ludności w województwie lubelskim 

osiągnie poziom 86,7% liczby ludności odnotowanej w roku 2013. Taki spadek (o 286 tys.) oznacza, że 

liczba ludności będzie spadać do 2035 r. średnio o 0,7 proc. w stosunku do poprzedniego roku. 

Równoznaczne jest to z corocznym uszczupleniem liczby ludności w województwie średnio o 13,7 tys. 

osób, doprowadzając do liczebności populacji województwa około 1 870 tys. osób, przy liczebności w 

roku 2013 wynoszącej prawie 2 156 tys. osób. Prognoza opracowana została przy założeniu, że obecne 

tendencje demograficzne (np. poziom dzietności) i migracyjne będą się utrzymywać. 

Wraz z prognozowanym spadkiem ogólnej liczby ludności w kolejnych latach następować będzie 

niekorzystna zmiana struktury wiekowej ludności. Przewiduje się znaczny wzrost liczby ludności w 

wieku poprodukcyjnym oraz wzrost udziału ludności w tym wieku w ogólnej liczbie ludności, co 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Nizina_Po%C5%82udniowopodlaska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nizina_Po%C5%82udniowopodlaska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polesie_Zachodnie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polesie_Wo%C5%82y%C5%84skie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bug
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wy%C5%BCyna_Lubelska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wy%C5%BCyna_Wo%C5%82y%C5%84ska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Roztocze_(kraina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kotlina_Sandomierska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lublin


prowadzi do wyższego obciążenia osób pracujących kosztami utrzymania systemów zabezpieczenia 

społecznego.  

 

Analizując dane dostępne w Banku Danych Lokalnych dotyczące liczby ludności w wieku 

poprodukcyjnym w latach 2012-2018 zauważyć można wyraźny wzrost tak w mieście jak i na wsi. W 

mieście liczba ludności w omawianym okresie zwiększyła się o 47 599 osób, natomiast na wsi 0 15 159 

osób. Dynamika systematycznego wzrostu ludności w wieku poprodukcyjnym w latach 2012-2018 dla 

miasta i wsi była różna zarówno ze względu na wcześniej wspomniany proces zmniejszania się liczby 

ludności na wsi w ogóle, a także mniejszą średnią długość życia ludzi zamieszkujących obszary 

wiejskie. Jak widać, w 2018 roku liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym na wsi i w mieście 

pozostawała na niemal tym samym poziomie.  

Przewidywania dotyczące postępującego procesu wzrastającej liczby osób w wieku poprodukcyjnym w 

populacji ogólnej zostały przedstawione na wykresie poniżej. 
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Jak widać, prognozy przygotowane przez Główny Urząd Statystyczny zdają się utrzymywać, a nawet 

intensyfikować dotychczasowy trend wzrostu liczby ludności w wieku senioralnym. Prognozowany 

wzrost ludzi w wieku senioralnym w latach 203-2050 wynosi dla miast 38 827, natomiast dla wsi aż 

91 404. Widać zatem, że i w prognozach dynamika wzrostu omawianej kohorty wiekowej jest różna dla 

miasta i wsi z tą różnicą, że w prognozach jest ona większa na wsi, a nie jak w przypadku danych za 

lata 2012-2018 dotyczących liczby ludności w wieku poprodukcyjnym, gdzie to w mieście byłą szybsza 

dynamika.  

Omawiany stan rzeczy oraz prognozy dotyczące wzrostu liczby seniorów stanowią wyzwanie dla 

rozwoju województwa. Dobrze ilustrują to prezentowane wyżej dane zestawione w jednym wykresie. 
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Dane wskazują, że problemy społeczne związane mówiąc ogólnie z seniorami, wynikające z obecnego 

i prognozowanego kształtu demografii w województwie lubelskim będą coraz większe ,a zatem 

realizacja różnych polityk na rzecz seniorów i wspólne działania na rzecz ich rozwiązania wszystkich 

sektorów instytucji stają się niezbędnymi kwestiami w strategicznym myśleniu o rozwoju w ogóle. 

4. Seniorzy w Lokalnych Strategiach Rozwoju Lokalnych Grup Działania 

Lokalne Grupy Działania określiły w swoich Lokalnych Strategiach Rozwoju (LSR) kierunki 

działalności, mające na celu przyczynić się do rozwiązania zdiagnozowanych problemów społecznych 

oraz do rozwoju lokalnego jako takiego. Przeprowadzone diagnozy na etapie tworzenia dokumentów 

strategicznych miały wskazać między innymi grupy defaworyzowane rozumiane jako grupy osób, które 

w szczególny sposób będą zachęcane do udziału we wdrażaniu LSR, zarówno jako bezpośredni 

beneficjenci (wnioskodawcy) jak i pośredni uczestnicy/klienci dofinansowanych z LGD projektów do 

realizacji.  
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Nazwa LGD Opis grupy defaworyzowanej 

Bialskopodlaska 

Osoby starsze (seniorzy 60+) - zaplanowane w ramach celu II, III i IV. Będzie 

obejmowało zajęcia/ warsztaty/ szkolenia dla seniorów ukierunkowane m.in. na ekologię 

i zmianę złych nawyków codziennych oraz udział w działaniach promujących obszar 

LSR i aktywizujących mieszkańców. 

Osoby 50+ (bezrobotne) w ramach celu I dodatkowo punktowane będą działania 

podejmowane przez osoby bezrobotne. W ramach celu II, III i IV przewidziano działania 

komunikacyjne, aktywizujące społeczeństwo oraz promujące obszar LSR. 

 

Dolina Giełczwi 

Seniorzy, jest to grupa, której liczebność ma charakter wzrostowy, choć nadal nie jest 

odpowiednio doceniana. Standardowo faworyzuje się młodość, energię, nie zauważając 

ogromnego potencjału osób starszych, których w starzejącym się społeczeństwie (w tym 

w społeczeństwie na obszarze LGD) przybywa w szybkim tempie. Seniorzy są to osoby, 

które dysponują zazwyczaj większą ilością wolnego czasu (często emeryci), dużym 

doświadczeniem w różnych dziedzinach (czy to zawodowym, czy dotyczącym tradycji, 

kultury, rolnictwa), bardzo często wielką energią i zapałem, które należy pomóc im 

zidentyfikować, uświadomić i spożytkować. Seniorzy nie tylko powinni otrzymać ofertę 

pożytecznego i atrakcyjnego spędzania wolnego czasu (nauka, sport i rekreacja), ale 

powinno się pracować nad wykorzystaniem ich potencjału, energii, wiedzy i 

doświadczenia dla rozwoju gospodarczego i społecznego regionu (rozwój 

przedsiębiorczości, działania społeczne na rzecz rozwoju miejscowości). Operacje 

realizowane w ramach LSR będą brały pod uwagę działania dotyczące aktywizacji tych 

osób, ale również ułatwienie im dostępu do infrastruktury i oferty społecznej. 

Doliną Wieprza  

i Leśnym 

Szlakiem 

Osoby w wieku 50 lat i więcej, to grupa, której liczebność z roku na rok rośnie ze 

względu na zjawisko starzenia się społeczeństwa na obszarze LGD. Mając na uwadze 

perspektywę starzejącego się społeczeństwa i związaną z tym zjawiskiem mniejszą 

liczbę osób w tzw. wieku produkcyjnym, działania w ramach realizacji LRS powinny 

zostać skierowane do osób po pięćdziesiątym roku życia. Osoby starsze potrzebują 

wsparcia w postaci, przede wszystkim szkoleń prowadzących do podniesienia, 

uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych tych osób. 

Jagiellońska 

Przystań 

Osoby powyżej 50 roku życia znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku 

pracy. Z jednej strony w bliskiej perspektywie mają przejście na emeryturę, a z drugiej 

strony ze względu na swój wiek mają problemy ze znalezieniem bądź zmianą pracy. 

Stanowią znaczący odsetek wśród osób bezrobotnych, a ich liczba w ostatnich latach 

systematycznie wzrasta. Często są to osoby długotrwale bezrobotne, o niskiej 

aktywności zawodowej i niskiej motywacji do nabywania nowych umiejętności. 

Głównymi przyczynami bezrobocia wśród osób w wieku 50+ jest przekonanie 

pracodawców o ich mniejszej wydajności pracy, szybkim odchodzeniu na emeryturę, 

braku opanowywania nowych technologii, czy większym koszcie utrzymania takiego 

pracownika.  

 Najistotniejszą przyczyną dezaktywacji osób 50+ są negatywne stereotypy 

dotyczące efektywności ich pracy, które przejawiają się w przeświadczeniu, iż 

zaawansowany wiek wiąże się bez wątpienia z obniżeniem zdolności do pracy i jej 



wydajności, z pogarszającym się stanem zdrowia i kondycji fizycznej, co w 

konsekwencji prowadzi do niskiej oceny własnych sił i umiejętności. Kolejną przyczyną 

dezaktywizacji są zbyt niskie i nieaktualne kwalifikacje pracowników 50+ ograniczające 

ich możliwości utrzymania się na rynku pracy, w szczególności z zakresu technologii 

informacyjno-komunikacyjnych oraz znajomości języków obcych, jak również brak 

motywacji do rozszerzania i aktualizacji posiadanej wiedzy i umiejętności. Dla osób 

bezrobotnych LSR przewiduje działania aktywizujące oraz daje możliwość pozyskania 

środków na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Ponadto, LGD będzie 

premiować przedsiębiorców z obszaru, które będą takie osoby zatrudniać.  

Seniorzy – osoby po 60 roku życia - to grupa, której liczebność ma charakter 

wzrostowy, choć nadal nie jest odpowiednio doceniana. Standardowo faworyzuje się 

młodość, energię, nie zauważając ogromnego potencjału osób starszych, których w 

starzejącym się społeczeństwie (w tym w społeczeństwie na obszarze LGD) przybywa 

w szybkim tempie. Seniorzy są to osoby, które dysponują zazwyczaj większą ilością 

wolnego czasu (często emeryci), dużym doświadczeniem w różnych dziedzinach (czy to 

zawodowym, czy dotyczącym tradycji, kultury, rolnictwa), bardzo często wielką energią 

i zapałem, które należy pomóc im zidentyfikować, uświadomić i spożytkować. Seniorzy 

nie tylko powinni otrzymać ofertę pożytecznego i atrakcyjnego spędzania wolnego czasu 

(nauka, sport i rekreacja), ale powinno się pracować nad wykorzystaniem ich potencjału, 

energii, wiedzy i doświadczenia dla rozwoju gospodarczego i społecznego regionu 

(rozwój przedsiębiorczości, działania społeczne na rzecz rozwoju miejscowości). 

Operacje realizowane w ramach LSR będą brały pod uwagę działania dotyczące 

aktywizacji tych osób, ale również ułatwienie im dostępu do infrastruktury i oferty 

społecznej.  

Kraina wokół 

Lublina 

Osoby powyżej 50 r.ż. - mała aktywność społeczna seniorów, a także niedostosowana 

oferta kulturalno-społeczna i infrastruktura do potrzeb osób starszych. Wsparcie 

seniorów i promowanie ich aktywności to jeden z priorytetowych obszarów wsparcia 

państwa polskiego – co jest spowodowane sytuacją demograficzną. Przeciwdziałaniem 

będzie organizacja międzypokoleniowych warsztatów, budowa i modernizacja miejsc 

spotkań i integracji, udział w wydarzeniach organizowanych przez NGO i LGD.  

Krasnystaw Plus 

Osoby powyżej 50 roku życia znajdują się w szczególnie trudnym położeniu na rynku 

pracy. Osoby te stanowią 10,03% wśród bezrobotnych a liczba ich w ostatnich latach 

wzrasta. Problemy. Główne przyczyny bezrobocia ludzi po 50 r.ż. dotyczą: niskich i 

nieaktualnych kwalifikacji, niskiej samooceny, niskiego poziomu wykształcenia. Są to 

osoby, które utraciły dotychczasowe miejsca pracy z różnych przyczyn: w wyniku 

restrukturyzacji, długotrwałej choroby, które nie chciały lub nie miały szansy 

podniesienia swoich kwalifikacji itp. Takim osobom ciężko jest w tym wieku zmienić 

branżę, w której pracowali wiele lat; często nie nadążają za nowoczesnymi 

technologiami (konieczność obsługi komputera, sprawne poruszanie się po Internecie, 

obsługa różnego typu urządzeń i multimediów). Do braku kompetencji często dochodzi 

brak wiary w siebie i w swoje umiejętności, niechęć do podnoszenia kwalifikacji, obawa 

przed niepowodzeniem, zły stan zdrowia. Część osób z tej grupy defaworyzowanej 

zrzeszona jest w grupach nieformalnych (koła lub kluby seniorów) i działają na rzecz 

swoich członków poprzez organizację imprez integracyjnych, wyjazdów i spotkań 

finansowanych ze składek. Na obszarze LGD brakuje oferty ze sfery działalności 



edukacyjnej i wspomagającej samorealizację zgodnie z ich zainteresowaniami. Obszar 

interwencji. Planowane wsparcie dla osób 50 + w ramach LSR: dostęp do premii na 

tworzenie nowych przedsiębiorstw (preferencja - wnioskodawca z grupy 

defaworyzowane), preferencje w zatrudnianiu dot. pozyskiwania dotacji na rozwój 

istniejących przedsiębiorstw (preferencja – miejsce pracy dla osoby z grupy 

defaworyzowanej), preferencja w pozyskiwaniu środków na rozwój przedsiębiorstw 

przez wnioskodawców z grupy defaworyzowanej, udział w projektach grantowych 

skierowanych na przedsięwzięcia edukacyjne i integracyjne dla grup defaworyzowanych 

oraz możliwość skorzystania z oferty edukacyjno – integracyjnej Centrum Edukacji 

Zawodowej i Aktywizacji. 

Lepsza 

Przyszłość Ziemi 

Ryckiej 

Osoby bezrobotne powyżej 50 roku. Grupa ta stanowiła 20.4% (627 osób) odsetka 

wszystkich bezrobotnych na obszarze LGD. Grupa ta wymaga szczególnych działań i 

zastosowania specjalnych instrumentów rynku pracy, ponieważ to właśnie wśród tych 

osób wyjątkowo intensywnie kumulują się negatywne zjawiska (alkoholizm, ubóstwo). 

Podobnie jak w przypadku kategorii młodych ludzi do 25 roku, zamieszkanie na 

obszarach wiejskich stanowi czynnik sprzyjający defaworyzacji. Ponadto w 

przeciwieństwie do ludzi młodych jest to kategoria bezrobotnych, której mobilność jest 

bardzo ograniczona właśnie z powodu wieku. Pracodawcy, i w Polsce i zagranicą 

preferują zatrudnianie młodszych pracowników. Sytuacja tak może rodzić poczucie 

bezsilności i frustracji, które mogą negatywnie oddziaływać na samego bezrobotnego, 

jak i jego rodzinę 

Grupa problemów i wyzwań związana jest z poziomem życia mieszkańców obszaru, ich 

dostępem do infrastruktury kulturalnej, rekreacyjnej, ofertą na spędzanie czasu wolnego. 

Szczególnie dotyczy to grup w wieku przedprodukcyjnym i poprodukcyjnym, dzieci i 

młodzieży oraz osób starszych w wieku 60+ 

Lepsze Jutro 
- 

Leśny Krąg 

Osoby 60 + W LSR proponuje się objęcie tej kategorii mieszkańców obszarów wiejskich 

szerokim zakresem działań aktywizujących w oparciu o już istniejącą sieć świetlic czy 

domów kultury. Dla tej grupy defaworyzowanej przewidziano ofertę związaną z 

zagospodarowaniem czasu wolnego oraz inwestycjami w infrastrukturę społeczną, z 

wykorzystaniem istniejącego potencjału dziedzictwa lokalnego., Również w przypadku 

tej grupy LGD poprzez wdrażanie LSR nie może zmienić i radyklanie poprawić sytuacji. 

Jednak poprzez wykorzystanie sieci nieformalnych Strategia Rozwoju Lokalnego 

Kierowana przez Społeczność Stowarzyszenia LGD Leśny Krąg na lata 2014-2020 

kontaktów w celu aktywizacji osób w wieku 60+ i zbliżanie proponowanych działań jak 

najbliżej miejsca zamieszkania beneficjentów takich działań może znacząco zwiększyć 

efektywność takich inicjatyw. Kluczową rolę, obok działań miękkich (np. promowanie 

postaw przedsiębiorczości), ma opieranie takich pomysłów na lokalnej infrastrukturze 

jako czynnika pomagającego w kontaktach z potencjalnymi beneficjentami (np. 

świetlice wiejskie, domy kultury). 

Nasze Roztocze 

Osoby które ukończyły 50 rok życia. Głównymi problemami osób w tej grupie 

wiekowej jest postrzeganie siebie jako gorszych zawodowo z powodu słabej znajomości 

języków obcych, niewystarczających kwalifikacji w zakresie korzystania z 

nowoczesnych technologii, w tym obsługi komputera i sprzętu biurowego, bariery 



psychologiczne – brak wiary we własne możliwości i dalszy rozwój osobowy oraz 

niechęć do zmian. 

Owocowy Szlak 

Seniorzy - osoby starsze w wieku emerytalnym, które są bierne społecznie ze względu 

na brak aktywności zawodowej, samotność, zły stan zdrowia, brak dostępności do 

miejsc, w których mogliby się integrować z osobami w podobnym przedziale 

wiekowym. Mając na względzie pogłębiający się trend starzenia społeczeństwa seniorzy 

to grupa, dla której problem wykluczenia społecznego wiąże się często z elementami 

infrastrukturalno - przestrzennymi oraz ekonomicznymi. Te pierwsze to przede 

wszystkim brak odpowiednich miejsc spotkań, dostosowanych do wymagań grupy 

(budynki, pomieszczenia powinny być dostosowane do potrzeb osób 

niepełnosprawnych, co ułatwia poruszanie osobom starszym), to także komunikacja 

publiczna. Ekonomiczne, mają związek z uposażeniem seniorów w kraju i w znacznym 

stopniu problem ubóstwa tej grupy. Niskie świadczenie emerytalno-rentowe przy 

rosnących kosztach życia (żywność i media) i opieki zdrowotnej powodują, iż grupa ta 

często nie korzysta z oferty kulturalnej i nie uczestniczy w życiu społecznym. 

Działaniami mającymi hamować niekorzystny trend jest praca instytucji opieki 

społecznej. W praktyce wypłacane świadczenia służą zabezpieczeniu codziennych 

potrzeb bytowych a nie rozwiązują problemu wykluczenia społeczno-kulturalnego, 

któremu towarzyszy samotność. Wsparcie dla tej grupy defaworyzowanej winno 

koncentrować się na aktywizacji i integracji seniorów, ich włączeniu społecznemu 

również poprzez wykorzystanie ich wiedzy i doświadczenia w zakresie lokalnego 

dziedzictwa kulturowego (tradycji, produktów lokalnych, gwary).  

Polesie 

W kontekście integracji społecznej szczególnie dotkliwa jest natomiast sytuacja osób po 

50 roku życia. Ze względu na rewolucję technologiczną, w której bez problemów biorą 

udział młodsze pokolenia i ograniczone zdolności posługiwania się technologią IT przez 

osoby starsze, jak również zmieniającą się strukturę rodziny ewoluującą w kierunku 

rodziny nuklearnej, osoby starsze coraz częściej czują się wykluczone z uczestnictwa w 

procesach społecznych. Wskazywali na tę tendencję uczestnicy diagnozy 

partycypacyjnej, podkreślając, że sytuacja seniorów jest szczególnie trudna, gdy 

pozostają oni bez pracy. 

Poleska Dolina 

Bugu 

Osoby powyżej 50 roku życia 

Promenada S-12 

Osoby powyżej 50 roku życia, seniorzy - rosnąca grupa osób starszych, w tym część 

osób samotnych. Całkowita liczba ludności LGD w powyżej 50 roku życia wynosi 9 718 

osoby, co stanowi 23,33% ogółu mieszkańców LGD. W liczbie tej przeważają kobiety 

(5 168 ) co stanowi 53% ogółu mieszkańców 50+. Analizy GUS jednoznacznie 

wskazują, że liczba tych osób będzie rosła. Przy zabudowie kolonialnej 

charakterystycznej dla gmin wiejskich należących do LGD osoby z tej grupy borykają 

się z ograniczonym dostępem do usług niezbędnych do życia (sklepy, dostęp do lekarza, 

apteka etc.) oraz do transportu publicznego. Ta grupa mieszkańców będzie napotykać 

coraz większe bariery. Ponadto należy pamiętać o aspektach psychologicznych 

związanych z samotnością i ograniczeniami w kontaktach z otoczeniem społecznym z 

racji mniejszej mobilności tych osób co skutkować będzie coraz większym 

wykluczeniem. W trakcie konsultacji społecznych zwracano uwagę na trudności w 

znalezieniu pracy przez osoby powyżej 50 r.ż. Osoby te znajdują się w szczególnie 



trudnej sytuacji na rynku pracy. Z jednej strony w bliskiej perspektywie mają przejście 

na emeryturę, a z drugiej strony ze względu na swój wiek mają problemy ze znalezieniem 

bądź zmianą pracy. Stanowią znaczący odsetek wśród osób bezrobotnych, a ich liczba 

w ostatnich latach systematycznie wzrasta. Często są to osoby długotrwale bezrobotne, 

o niskiej aktywności zawodowej i niskiej motywacji do nabywania nowych 

umiejętności. Głównymi przyczynami bezrobocia wśród osób w wieku 50+ jest 

przekonanie pracodawców o ich mniejszej wydajności w pracy, szybkim odchodzeniu 

na emeryturę, braku znajomości nowych technologii, czy większym koszcie utrzymania 

takiego pracownika. Najistotniejszą przyczyną dezaktywacji osób 50+ są negatywne 

stereotypy dotyczące efektywności ich pracy, które przejawiają się w przeświadczeniu, 

iż zaawansowany wiek wiąże się bez wątpienia z obniżeniem zdolności do pracy i jej 

wydajności, z pogarszającym się stanem zdrowia i kondycją fizyczną, co w 

konsekwencji prowadzi do niskiej oceny własnych sił i umiejętności. Kolejną przyczyną 

dezaktywizacji są zbyt niskie i nieaktualne kwalifikacje pracowników 50+ ograniczające 

ich możliwości utrzymania się na rynku pracy, w szczególności z zakresu technologii 

informacyjno-komunikacyjnych oraz znajomości języków obcych, jak również brak 

motywacji do rozszerzania i aktualizacji posiadanej wiedzy i umiejętności. Ponadto 

pracodawcy nie chcą finansować szkoleń starszych pracowników. Zapominają przy tym 

o pozytywnych aspektach zatrudnienia osób w tym wieku, a mianowicie myśląc w 

szerszym kontekście osoby te lepiej oceniają skutki, działają spokojniej, mają duże 

doświadczenie, ogromną motywację do pracy i są lojalni, jak również duży odsetek osób 

w wieku powyżej 50 roku życia ma ogromne doświadczenie w pracy na stanowiskach 

kierowniczych. Do tej grupy adresowane będą działania aktywizacyjne, podnoszące 

kompetencje w kierunku zwiększania aktywności społecznej i gospodarczej, ponadto 

LGD będzie premiowała projekty z zakresu rozwoju przedsiębiorczości, które 

przewidują zatrudnienie osób z tej grupy. 

Razem ku 

Lepszej 

Przyszłości 

Osoby 50+. Głównymi problemami tej grupy osób na rynku pracy i w życiu społecznym 

są: postrzeganie pracowników w tej grupie wiekowej jako gorszych zawodowo, słaba 

znajomość języków obcych, niewystarczające kwalifikacje szczególnie umiejętność 

korzystania z nowoczesnych technologii, w tym obsługi komputera, sprzętu biurowego, 

bariery psychologiczne. Osoby 50+ często nie wierzą w swoje możliwości i w dalszy 

rozwój osobowy, wykazują niechęć do zmian. Atutem takich pracowników jest za to ich 

doświadczenie, znajomość branży oraz posiadane umiejętności i wiedza. Problem 

bezrobocia w analizowanej grupie osób może się nasilać także ze względu na 

postępujące starzenie się społeczeństwa na obszarze LGD. W analizowanej zbiorowości 

występuje także zjawisko przechodzenia na wcześniejszą emeryturę, świadczenia i 

zasiłki przedemerytalne co wpływa na obniżenie aktywności ekonomicznej. Ponadto jest 

to grupa bardzo aktywna społecznie, chętnie się integrująca w formalnych i 

nieformalnych organizacjach np. kapele ludowe, kluby seniora, koła gospodyń 

wiejskich. 

Roztocze 

Tomaszowskie 

Seniorzy (osoby po 60 roku życia), 11892 osób, Grupa stanowiąca 21,1% mieszkańców 

obszaru LGD. Posiadają oni duży potencjał związany z doświadczeniem życiowym i 

posiadaną wiedzą oraz umiejętnościami. Są skarbnicą wiedzy o lokalnych tradycjach i 

kulturze, która stanowi jeden z atutów rozwojowych obszaru. Problemem tej grupy jest 

dostęp do dób kultury i możliwość spotkań z innymi ludźmi. Przy słabo rozwiniętej sieci 

osadniczej i niskiej gęstości zaludnienia, wymagają wsparcia w postaci aranżacji miejsc 



spotkań i animacji działań kulturalnych oraz społecznych. Działania podejmowane w 

ramach LSR powinny zmierzać do uwolnienia ich potencjału i wykorzystania go do 

rozwoju turystyki, kultywowania tradycji i zwyczajów, ich dokumentowania oraz 

przekazywania młodszym pokoleniom. Formami wsparcia może być budowa lub rozwój 

miejsc spotkań, pomoc w dostępie i wykorzystaniu nowych technologii 

komunikacyjnych i rejestrujących oraz wspieranie integracji środowiskowej i 

międzypokoleniowej na terenie LGD.  

Osoby w wieku produkcyjnym po 55 roku życia – 11690 osób, stanowiące 20,7% 

ludności obszaru. Grupa ta jest grupą najbardziej defaworyzowaną na rynku pracy. 

Pomimo dużego potencjału doświadczenia i umiejętności zawodowych nie jest 

doceniana przez pracodawców z uwagi na spadającą efektywność pracy i możliwość 

adaptacji w nowych warunkach. Grupa stanowi jednak duży potencjał rozwojowy, 

zarówno w kontekście rozwoju przedsiębiorczości opartej na tradycyjnych gałęziach 

gospodarki, jak też w kontekście rozwoju społecznego oraz integracji społecznej i 

międzypokoleniowej obszaru LGD. Wykorzystanie potencjału drzemiącego w tej grupie 

wymaga wsparcia doradczo-szkoleniowego, dotacyjnego oraz animacyjnego.  

Zapiecek - 

Zielony Pierścień 

Bezrobotni powyżej 50 roku życia: to co piąta osoba zarejestrowana w urzędzie pracy, 

w szczególności narażeni są na długotrwałe bezrobocie z powodu niskich kwalifikacji;  

Osoby korzystające z pomocy społecznej, w tym głównie seniorzy (60+) i osoby 

niepełnosprawne, które mają ograniczone relacje ze swoim środowiskiem społecznym i 

nie angażują się życie lokalne; 

Ziemi Chełmskiej 

Z przeprowadzonych analiz i konsultacji wynika, iż osoby młode do 25 r.ż., osoby 

starsze po 50 r.ż., osoby długotrwale bezrobotne, osoby niepełnosprawne oraz kobiety 

znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, przez co są najbardziej 

zagrożone ubóstwem i marginalizacją społeczną. Należy zatem wdrożyć działania 

poprawiające ich sytuację społeczno-zawodową .  

Ziemi Kraśnickiej 

Osoby starsze. W trakcie konsultacji społecznych wymieniano problemy starszego 

pokolenia – samotność, niezaradność. Pomysły zgłaszane w czasie działań 

partycypacyjnych dotyczyły integracji międzypokoleniowej oraz działań 

prozdrowotnych. Diagnoza potwierdza, że w większości gmin oprócz KGW i OSP nie 

istnieje oferta dla osób starszych, a działania o charakterze międzypokoleniowym nie są 

popularne. Obszarem interwencji dla tej grupy będą działania w obszarze integracji 

pokoleniowej i działania prozdrowotne.  

Ziemia 

Biłgorajska 

Zidentyfikowaną grupą defaworyzowaną na obszarze LGD „Ziemia Biłgorajska” są 

osoby, które ukończyły 50 rok życia. Głównymi problemami tej grupy osób na rynku 

pracy i w życiu społecznym są: postrzeganie pracowników w tej grupie wiekowej jako 

gorszych zawodowo, słaba znajomość języków obcych, niewystarczające kwalifikacje 

jeżeli chodzi o korzystanie z nowoczesnych technologii, w tym obsługa komputera, 

sprzętu biurowego, bariery psychologiczne – osoby 50+ często nie wierzą w swoje 

możliwości i nie wierzą w dalszy rozwój osobowy, niechęć do zmian. 



Ziemia Zamojska 

Osoby powyżej 45 roku życia – trudności w znalezieniu pracy ze względu na wiek, 

mimo iż wiele tych osób posiada bogaty bagaż doświadczeń zawodowych, ta grupa ludzi 

nie jest atrakcyjna dla potencjalnych pracodawców na rynku pracy ze względu na brak 

odpowiednich kwalifikacji Na obszarze LGD Ziemia Zamojska 31.12.2013 r/ 

zamieszkiwało 411 osób bezrobotnych z tej grupy wiekowej. Obszarem interwencji dla 

tej grupy będzie umożliwione przekwalifikowania się w odpowiednim zawodzie, udział 

w szkoleniach, warsztatach oraz możliwość zatrudnienia. Wsparcie odbywać się będzie 

w sposób pośredni oraz/ lub bezpośredni. W ramach realizacji LSR Ziemia Zamojska 

preferowane będą operacje, które przyczynią się do zatrudnienia mieszkańców obszaru 

LSR, szczególnie z grup defaworyzowanych ze względu na dostęp do rynku pracy. 

Przedstawione powyżej zestawienie pokazuje, że Lokalne Grupy Działania w zdecydowanej większości 

– choć na różne sposoby – definiowały seniorów jako grupę defaworyzowaną. Jedynie w dwóch 

przypadkach ta kategoria nie znalazła się w opisie. Wśród tych LGD, które wpisały seniorów jako grupę 

osób wymagających szczególnego traktowania widać różne definiowanie tych grup. W kilku 

przypadkach zdarzyło się, że osoby starsze były definiowane dwojako w jednej strategii ze względu na 

problem, który autorzy chcieli podkreślić. I tak w przypadku w LGD Zielony Pierścień mamy do 

czynienia z kategorią „bezrobotni powyżej 50 roku życia” oraz „Osoby korzystające z pomocy 

społecznej, w tym głównie seniorzy (60+)”, a w LGD Jagiellońska Przystań seniorzy występują jako 

„Osoby powyżej 50 roku życia znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy” i „Seniorzy 

– osoby po 60 roku życia”. Widzimy zatem, że zarówno w ramach jednego LGD jak i pomiędzy LGD 

funkcjonuje różne rozumienie – mówiąc ogólnie – kategorii osób starszych (czasem są to osoby 50+, 

czasem 60+). Zazwyczaj dzieje się to w zależności od powiązanego z kategorią wieku problemu 

społecznego (problemy związane z rynkiem pracy oraz aktywizacją i integracją społeczną). Co ciekawe, 

o ile autorzy świadomie zróżnicowali wiek „senioralny” w zależności od poruszanego problemu 

społecznego, to samej kategorii, wewnętrznie nie dzielili, efektem czego np. seniorzy w wieku 60 lat i 

80 lat, chcący zostać beneficjentem (uczestnikiem) projektów z zakresu aktywizacji byliby traktowani 

tak samo w procedurach formalnych. Taki stan rzeczy zdaje się być efektem niewystarczająco dokładnej 

diagnozy, w której kategoria „seniorzy” była traktowana ogólnie. Z drugiej strony, pamiętać należy, że 

zaplanowane przez LGD wskaźniki są nie tylko elementem umożliwiającym stały monitoring i 

ewaluację działań tych instytucji, ale także zobowiązaniem do wykonania założonego planu w stosunku 

do instytucji zarządzającej (Urzędu Marszałkowskiego). Zatem precyzyjne określenie liczby i wąskiej 

kategorii odbiorców działań byłoby wysoce ryzykowne do zrealizowania, a co za tym idzie negatywnie 

wpływające na realizację całej strategii (LGD za nieosiągnięcie odpowiedniego poziomu realizacji 

wskaźników ponosi konsekwencje finansowe, czy to w ramach nieprzyznania tzw. bonusa finansowego 

przyznawanego po zrealizowaniu „kamieni milowych strategii”, czy to w ramach obniżenia poziomu 

otrzymanego wsparcia na wdrażanie LSR). Paradoksalnym wnioskiem, który należy postawić w 

kontekście wdrażania innowacji jest stwierdzenie, że przygotowanie precyzyjnych diagnoz dających 

fundament pod opracowanie celów i działań strategicznych w sytuacji, gdzie jednostka wdrażająca 



będzie rozliczana nie tyle z jakości swojej pracy, co z osiągniętych wartości przyjętych wskaźników, 

nie jest w interesie tej instytucji. Oznacza to, że diagnozy mogą być przygotowane na wysokim poziomie 

ogólności i /lub pod określony typ/formę działań, które będą cieszyły się powodzeniem, a zatem dadzą 

gwarancję powodzenia instytucji wdrażającej. To w sposób oczywisty blokuje wprowadzanie działań 

innowacyjnych, ryzykownych, mających jednocześnie duży potencjał na dużą, pozytywną zmianę, a 

jednocześnie są obarczone ryzykiem niepewności skuteczności tych działań. 

5. Seniorzy w działaniach Lokalnych Grup Działania 

Powyżej przedstawione zostały założenia strategiczne dotyczące działalności LGDów województwa 

lubelskiego w zakresie wsparcia seniorów. Jak przekładają się one na realne działania w zakresie 

wsparcia dla seniorów? Odpowiadając na to pytanie należy na wstępie wspomnieć o kilku kwestiach. 

Po pierwsze, opisane założenia dotyczą realizacji Lokalnych Strategii Rozwoju, co oznacza, że dotyczą 

realizacji działań LGD wyłącznie w ramach realizowanej umowy ramowej podpisanej z Urzędem 

Marszałkowskim w ramach wdrażania programu LEADER realizowanego jako jedno z narzędzi 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Lokalne Grupy Działania mogą jednak 

podejmować również działania poza PROW. Jako, że instytucje te działają na zasadach stowarzyszeń, 

mogą ubiegać się o różne granty i dotacje skierowane do III sektora. Tak też się dzieje w całej Polsce. 

LGDy podejmują działania w ramach krajowych, unijnych, a także poza unijnych mechanizmów 

finansowania wspierając tym samym (rozszerzając lub wzmacniając) działalność podstawową. W 

niniejszej analizie takie działania LGDów z województwa lubelskiego na rzecz seniorów zostaną 

wskazane. Po drugie, uchwycenie zrealizowanych projektów w ramach LSR przeznaczonych dla 

seniorów nie jest proste na podstawie przygotowanych przez LGD sprawozdań, gdyż w nich, 

agregowane są dane zbiorcze dla grup defaworyzowanych w ogóle, co powoduje, że seniorzy wraz z 

innymi wskazywanymi w LSR grupami defaworyzowanymi są zliczani razem. Trudno zatem wskazać, 

które projekty z tych realizowanych w ramach LSR były przeznaczone dla seniorów i cieszyły się 

powodzeniem wśród tej grupy. Należy uznać, że wdrażanie LSR jest poddawane stałemu monitoringowi 

i ewaluacji ze strony tak instytucji zarządzającej jak i samego stowarzyszenia, dlatego można przyjąć, 

że projekty te są realizowane, a ich rzeczywistą skuteczność oddziaływania i jakość można sprawdzić 

jedynie poprzez dodatkowe badania empiryczne. W takiej sytuacji w niniejszym opracowaniu opis skupi 

się na realizacji projektów poza LSR. 

5.1. Aktywni seniorzy w akcji – Stowarzyszenie Hrubieszowskie „Lepsze Jutro” Lokalna 

Grupa Działania 

W ramach pierwszej edycji otwartego konkursu ofert ASOS Stowarzyszenie Hrubieszowskie „Lepsze 

Jutro” Lokalna Grupa Działania w partnerstwie z Gminą Hrubieszów dostało dofinansowanie do 

projektu na lata 2012-2013 w łącznej kwocie 104.330 zł. Wartość całego projektu wyniosła 118.720 zł. 

Celami projektu były: 



- aktywizacja społeczna promująca integrację wewnątrz- i międzypokoleniową, 

- wzrost aktywności osób starszych w środowisku społecznym, 

- zaangażowanie grupy osób i pokazanie innym, że warto być aktywnym, a także że z doświadczenia 

starszych mogą korzystać dzieci i młodzież, 

- wzmocnienie osób starszych, tak aby stały się aktywne, pewne siebie, częściej wychodziły z domu, by 

była w nich radość życia. 

Wsparciem zostało objętych 55 osób w wieku 60 lat i więcej z terenu Gminy Hrubieszów, w tym 

członkowie Klubu Seniora "Srebrne Świerki" z Kułakowic Trzecich. W ramach realizacji projektu 

przeprowadzone zostały warsztaty dla seniorów (dziewiarskie, krawieckie, stolarskie, z wikliny 

papierowej, z wykonywania ozdób), kurs komputerowy oraz zajęcia z teatru obrzędowego, 

choreoterapii i z zakresu zdrowego odżywiania. Ponadto zorganizowano także jednodniową wycieczkę 

na Roztocze  i trzydniowy wyjazd do Warszawy. Beneficjentami projektu było również około 50 osób 

w różnym wieku - uczestnicy warsztatów prowadzonych przez seniorów w ramach wolontariatu. 

Seniorzy mieli możliwość podjęcia własnych inicjatyw ucząc młodsze pokolenie różnych umiejętności. 

Dla przykładu, seniorki uczyły wykonywać kwiaty i ozdoby z papieru, robótek na drutach. Prowadziły 

także warsztat krawiecki. Dla odmiany, seniorzy prowadzili natomiast warsztaty stolarskie. Projekt 

zakończył się uroczystym podsumowaniem, podczas którego seniorzy nie tylko przedstawili 

widowisko, ale również zaprezentowali wiersze, piosenki i skecze przez siebie ułożone. 

5.2.  50+ nowe umiejętności – LGD Bialskopodlaska 

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (działanie 7.2; poddziałanie 7.2.1.) Bialskopodlaska 

LGD zrealizowała w latach 2009-2010  projekt o wartości 1.097.870,87 zł na rzecz osób 50+. 

Projekt „50+ nowe umiejętności był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 

Działanie 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”, 

Poddziałanie 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”. 

Celem projektu było nabycie nowych umiejętności praktycznych przez kobiety po 50 roku życia oraz 

rozwijanie świadomości i kompetencji społecznych. Przedsięwzięciami projektu były: 

1.       Szkolenia teoretyczne – wykorzystywanie cateringu jako działalności zawodowej. 

2.       Szkolenia praktyczne z przygotowywania potraw i cateringu. 

3.       Konferencje podsumowujące projekt. 

Projekt został zrealizowany w partnerstwie 4 gmin powiatu bialskiego tj.: Międzyrzec Podlaski, Leśna 

Podlaska, Sławatycze oraz Tuczna.  



W Projekcie udział wzięło łącznie 520 pań. Instytucją zarządzającą był Wojewódzki Urząd Pracy 

w Lublinie. 

W ramach projektu zaplanowano szkolenia teoretyczne i praktyczne, z zakresu cateringu 

i przygotowywania potraw, które miały nie tylko przekazać kobietom umiejętności z tej dziedziny, ale 

także zwiększyć wiarę we własne siły i możliwości, podnieść poziom samooceny, przekazać 

umiejętności komunikacyjne oraz nauczyć pracy w zespole. Zatem projekt został tak pomyślany, żeby 

oprócz umiejętności praktycznych, zawodowych, poprawić kondycję mentalną, wlać w uczestniczki 

wiarę, że swoimi pomysłami i determinacją mogą wiele zdziałać. 

5.3.  Bo to plus mieć 50 + – Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” 

Z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Stowarzyszenie LGD „Ziemi Chełmskiej” uzyskało 

dofinansowanie w ramach priorytetu VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich; działanie 6.1.; 

poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. Poprawa 

dostępu do zatrudnienie oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie na realizację projektu „Bo 

to plus mieć 50+”. Całkowita wartość projektu realizowanego w latach 2013-2015 to 1 515.844 zł. 

Projekt został zrealizowany w partnerstwie z NST Sp. z o.o. z siedzibą w Chełmie, a jego zasięg 

obejmował województwo lubelskie, powiaty: chełmski, hrubieszowski, lubartowski, opolski, 

włodawski. Projekt zakładał udział 75 kobiet po 50. roku życia pozostających bez zatrudnienia.  

Celem  głównym  projektu  był wzrost  aktywności  zawodowej  i  zdolności  do zatrudnienia 75 kobiet 

po 50. roku życia oraz podjęcie zatrudnienia przez 30 kobiet pozostających bez zatrudnienia i 

zamieszkałych w rozumieniu Kodeksu  Cywilnego  na terenie  powiatu  włodawskiego,  

hrubieszowskiego,  chełmskiego  ziemskiego, lubartowskiego i opolskiego poprzez opracowanie 

indywidualnego planu działania, ukończenie szkolenia, udział w pośrednictwie pracy oraz 6-cio 

miesięcznych stażach w okresie do 30.04.2015 r..  

Celami szczegółowymi projektu było: 

- zdobycie umiejętności poruszania się po rynku pracy przez 75 kobiet po 50. roku życia  pozostających  

bez  zatrudnienia  i  zamieszkałych  w  rozumieniu  Kodeksu Cywilnego na terenie powiatu 

włodawskiego, hrubieszowskiego, chełmskiego ziemskiego, lubartowskiego i opolskiego poprzez 

opracowanie indywidualnego planu działania oraz udział w pośrednictwie pracy w okresie do 

30.04.2015 r., 

-podniesienie, uzupełnienie lub zmiana kwalifikacji zawodowych przez 75 kobiet po 50. roku życia 

pozostających bez zatrudnienia i zamieszkałych w rozumieniu Kodeksu  Cywilnego  na  terenie  powiatu  

włodawskiego,  hrubieszowskiego, chełmskiego  ziemskiego,  lubartowskiego  i  opolskiego  poprzez  

udział w szkoleniach w okresie do 30.04.2015 r., 



-uzyskanie praktycznych umiejętności zawodowych przez 75 kobiet  po  50.  roku życia  pozostających  

bez  zatrudnienia  i  zamieszkałych  w  rozumieniu  Kodeksu Cywilnego na terenie powiatu 

włodawskiego, hrubieszowskiego, chełmskiego ziemskiego,    lubartowskiego    i    opolskiego    poprzez    

uczestnictwo    w    6-cio miesięcznych stażach w okresie do 30.04.2015 r. 

5.4. „Pomagam więc jestem” – Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania PROMENADA 12 

W ramach działań poza LSR realizowany był także projekt, finansowany z rządowego Programu na 

rzecz Aktywności Osób Starszych 2014-2020 (Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej).  

Z tego Programu Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania PROMENADA S12 realizowała projekt pt. 

„Pomagam więc jestem”. Projekt polegał na wdrożeniu nowej formy wsparcia, tj. usług 

wspomagających i opiekuńczych dla seniorów oraz aktywizacji seniorów w kierunku samodzielnego 

tworzenia systemów wsparcia i samoorganizacji. Projekt składał się z dwóch kluczowych elementów: 

(1) Wdrożenie usługi pomocy osobom starszym świadczonej przez sąsiadów – pomoc w robieniu 

zakupów, pracach porządkowych, codziennych czynnościach, zapewnienie transportu do przychodni i 

ośrodków zdrowia, instytucji publicznych; (2) Przeprowadzenie warsztatów w celu przygotowania 

aktywnych seniorów do pełnienia funkcji opiekunów, doradców merytorycznych i animatorów życia 

społecznego seniorów. 

Celem projektu był rozwój usług opiekuńczych i wspomagających w oparciu  

o mechanizm pomocy sąsiedzkiej i wolontariat oraz wzmocnienie kompetencji  

i zaangażowania osób starszych w celu rozwoju różnych form samoorganizacji  

i samopomocy. 

Rezultaty projektu: 

 udzielenie indywidualnego wsparcia w codziennym funkcjonowaniu seniorów; 

 zminimalizowanie ograniczeń wynikających z wieku pozostanie seniora w miejscu 

zamieszkania, oddalenie w czasie konieczności korzystania z usług opiekuńczych  

 i całodobowych for opieki; 

 zwiększenie poczucia bezpieczeństwa seniorów, zminimalizowanie poczucia osamotnienia i 

izolacji społecznej, nawiązanie przyjaźni i sąsiedzkich więzi; 

 wzrost kompetencji społecznych, podniesienie wiedzy i aktywizacja uczestników  

 w kierunku samoorganizacji, tworzenia grup formalnych i nieformalnych, animowania czasu 

wolnego, wsparcia i pomocy osobom starszym. 

6. Seniorzy w działaniach LGD w opinii dyrektorów i członków zarządów 

W ramach prowadzonych badań przeprowadzono zogniskowane wywiady grupowe, w których udział 

wzięli dyrektorzy i członkowie zarządów Lokalnych Grup Działania z województwa lubelskiego. 



Wśród zadawanych pytań, znalazły się również te dotyczące działań LGD na rzecz seniorów – zarówno 

w ramach LSR, jak i poza dokumentem strategicznym oraz ogólnej sytuacji seniorów w województwie 

lubelskim. Do najważniejszych wniosków z tych badań zaliczyć należy poniżej przedstawione. 

1. LGD realizują projekty w ramach wdrażania LSR oraz poza Programem LEADER 

skierowane do seniorów 

Wśród działań na rzecz seniorów, LGD udzielały wsparcia w postaci grantów przeznaczonych na 

spotkania z psychologami, warsztaty rękodzielnicze, wyjazdy do teatru, zajęcia integrujące osoby z 

różnych grup wiekowych. Seniorzy mają ponadto wiele organizacji pozarządowych, w których znajdują 

ofertę dla siebie, m.in. KGW. Są jednak również takie problemy, na które LGD nie są w stanie 

odpowiedzieć, m.in. problemy związane ze zdrowiem. Zdaniem badanych, LGD również mogłyby 

zajmować się działalnością na rzecz szeroko rozumianego zdrowia osób starszych poprzez takie 

działania jak np. badania przesiewowe, szkolenia, wsparcie psychologiczne dla seniorów, doradztwo 

dietetyczne. Katalog możliwych działań nie powinien jednak zawierać wsparcia projektów dotyczących 

np. uruchamiania\ szpitali.  

LGD realizowały również projekty poza PROW dla seniorów. Między innymi w ramach programu 

ASOS, gdzie jeden z projektów nastawiony był na włączenie seniorów w prace  

w ramach wolontariatu, aby czuły się potrzebne i ważne. Przed składaniem wniosku do ASOS, LGD 

zrobił diagnozę potrzeb osób starszych zamieszkujących obszar LGD, w której wskazano na: brak 

psychologa, niewystarczającą opiekę prewencyjną, potrzebę szkoleń  

z zakresu bezpieczeństwa, np. „jak nie dać się oszukać”, „jak zabezpieczyć gospodarstwo”, potrzebę 

organizacji szkoleń i zajęć hobbystycznych, w tym zakresu pracy w kuchni, warsztatów pracy 

manualnej, a także dbania o siebie (kosmetyczka, fryzjer etc.).  

2.  Wszelkie prognozy wskazują, że już wkrótce tzw. biała gospodarka będzie na wielu wsiach 

gospodarką przyszłościową 

W strukturze ludności wiejskiej od kilku lat obserwowana jest przewaga osób w wieku senioralnym (a 

według prognoz, za 20 lat odsetek ten sięgnie 40% populacji w wieku powyżej 60 lat). Taka prognoza 

sprawia, że można już myśleć o rozwoju w kierunku oferty właśnie dla tej grupy docelowej. 

Mechanizmem dodatkowo wzmacniającym rozwój sektora usług dla seniorów jest zanik rodziny 

wielopokoleniowej. Zapotrzebowanie na usługi domów seniora będzie coraz większe. Atutem obszaru 

wiejskiego, który może przemawiać na rzecz inwestowania w tego typu usługi jest czyste środowisko 

naturalne, gdzie można planować przyszłość zarówno dla starszych jako klientów, jak i ludzi młodych, 

którzy mogą otwierać swoje firmy nastawione na ten typ działalności usługowej. Problemem LGD jest 

jednak ograniczony dostęp do funduszy europejskich. Dostęp do PROW pozwala na aplikowanie o 

wsparcie projektów związanych np. z rozwojem turystyki, czy rozpoczynaniem działalności 



gospodarczej. Gdyby LGD miały dostęp do funduszy społecznych, to mogłyby mieć wpływ na 

rozwiązywanie problemów społecznych, czy budowę infrastruktury pomagającej rozwiązywać takie 

problemy. Z tego powodu możliwości wpływu LGD na rozwój lokalny są z natury ograniczone. 

3. W niektórych obszarach LGD jest niekorzystna struktura wiekowa mieszkańców, co 

niekorzystnie wpływa na rynek pracy, rozluźnienie więzi społecznych, ale też zwraca uwagę 

na możliwości rozwoju usług socjalnych 

W strukturze ludności przeważają osoby w wieku do 18 lat i powyżej 65 lat, grupy osób w wieku 

produkcyjnym prawie nie ma. Potencjalny pracodawca nie ma na lokalnym rynku pracy 

wysokokwalifikowanych pracowników, a pracownikom o niskich kompetencjach zawodowych może 

oferować jedynie najniższe stawki wynagrodzenia. Największym problemem – według opinii 

respondentów dwu grup LGD – jest brak wykwalifikowanej kadry pracowniczej i spora fluktuacja kadr 

wpływająca na niższe efekty pracy przedsiębiorców działających na tych obszarach. Sporo fachowców 

wyjechało z tego obszaru, a ci, którzy pozostali nie są kompetentni, np. w obsłudze specjalistycznych 

maszyn i urządzeń. W opinii pozostałych uczestników badania większym problemem jest starzenie się 

społeczeństwa, niski poziom wykształcenia i brak tzw. ducha pracy, ducha przedsiębiorczości.    

7. Wnioski i rekomendacje dotyczące implementacji innowacji społecznych na obszarach 

wiejskich 

 Realizacja projektu z zakresu innowacji społecznej wymaga przeprowadzenia szczegółowej 

diagnozy. Diagnoza powinna konkretnie wskazywać m.in. grupę odbiorców. Im bardziej 

konkretnie sprecyzowana jest grupa docelowa, tym bardziej precyzyjne działania można 

zaplanować. Co więcej, jeśli grupa docelowa jest wskazana uwzględniając kilka zmiennych 

demograficznych (lub innych cech ze względu na poruszany problem) to większa szansa na 

trafienie do rzeczywiście potrzebujących osób. Jeśli kategoria jest zbyt ogólna, np. seniorzy, 

wówczas istnieje ryzyko związane z tym, że realizacja innowacji trafi jedynie do najbardziej 

zainteresowanych i najbardziej sprawnych seniorów, a nie rzeczywiście tych, których udział w 

projekcie byłby najbardziej potrzebny z punktu widzenia zakładanych celów podejmowanych 

działań.  

 Aby było możliwe wskazanie maksymalnie konkretnej grupy odbiorców należy 

przewartościować sposób monitoringu i ewaluacji innowacji społecznych. Rozliczanie 

realizatora projektu z ilościowych wskaźników liczby osób biorących udział w projekcie stoi w 

sprzeczności z precyzyjnym definiowaniem grup docelowych.  

 Realizacja projektów partnerskich daje duże możliwości wzbogacenia i zróżnicowania zakresu 

podejmowanych działań. Zarówno instytucjonalne wsparcie, jak i wykorzystywanie kapitału 

społecznego wnoszonego do realizacji zadań przez wszystkie zaangażowane strony sprzyja 

efektywności działań. Partnerskie projekty realizowane przez LGD zarówno w ramach LSR jak 



i poza wdrażaniem dokumentu strategicznego pokazują ponadto, że takie podejście zapewnia 

możliwości szerzej zakrojonych działań, skierowanych do większej liczby uczestników. 

Sieciowanie partnerów do realizacji projektów innowacyjnych powinno być domeną działań 

podejmowanych przez operatorów finansowych takich działań. 

 Tendencje wzrostowe liczby mieszkańców miast i wsi w grupie wiekowej określanej jako 

„seniorzy” zarysowane w prognozach demograficznych wskazują, że intensyfikowanie działań 

na jej rzecz będzie nabierało na znaczeniu. Szczególnie dynamiczna jest prognoza dla obszarów 

wiejskich, których specyfika powinna być uwzględniana w programowaniu działań 

systemowych. Opieka zdrowotna, więzi społeczne, mobilność, dostęp do kultury, dostęp do 

Internetu, czy samo rolnictwo to obszary, które radykalnie różnią się na wsi i mieście. W 

związku z tym, realizacja projektów innowacyjnych musi odpowiadać na tą specyfikę, a 

projekty nie mogą być po prostu przenoszone z „miasta na wieś”.  

Case study dotyczący innowacyjności społecznych w Stowarzyszeniu Pomocy Bliźniemu „Mar-

Kot” 

– realizator projektu 

 

Opis projektu 

Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu "Mar-Kot", zlokalizowane w Ożarowie Mazowieckim przy 

ul. M. Kopernika 2, to organizacja społeczna, powstała w 2003 roku. Posiada status organizacji pożytku 

publicznego. Założyli ją wieloletni współpracownicy Marka Kotańskiego – państwo Marzena  

i Przemysław Przybeccy wraz z innymi przyjaciółmi i współpracownikami Kotańskiego, którzy pragnęli 

kontynuować rozpoczęte przez  Kotana dzieło pomocy. Przesłaniem niesionej pomocy beneficjentom 

reprezentującym różne grupy społeczne oraz różne problemy społeczne jest: „Ulica nie powinna być 

domem dla nikogo. Dom to nie tylko miejsce, w którym jest gdzie spać i co zjeść, to miejsce,  

w którym znajduje się wsparcie i zrozumienie”. Obecnie, Stowarzyszenie prowadzi 15 stacjonarnych 

placówek dla osób bezdomnych na terenie całego kraju. Zamieszkują w nich  samotne matki  

z dziećmi, rodziny, osoby samotne, starsze – często niepełnosprawne, które łączy jedno – brak własnego 

miejsca do życia. „Mar-Kot” niesie pomoc ludziom potrzebującym, pozbawionym dachu nad głową i 

tym wszystkim, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej. Dzięki ludziom wielkiego serca, 

sponsorom i darczyńcom, którzy pomagają Stowarzyszeniu w trudnej misji odzyskiwania dla życia osób 

skrzywdzonych przez los, podopieczni mają realną szansę na wyjście z bezdomności  

i wyprostowanie niekiedy bardzo krętych dróg swojego życia. 

 Stereotypowe postrzeganie ludzi, którzy potrzebują pomocy i szukają jej w ośrodkach „Mar-

Kot” ogranicza się do osób marginalizowanych. Jednakże, jest to bardzo spłycony obraz sytuacji. Wśród 

beneficjentów zdarzają się też i tacy, którzy z różnych powodów losowych znaleźli się  

w sytuacji bez wyjścia. Jak stwierdził rozmówca (opisany w pkt 3): „Mam taki przykład, który zawsze 



podaję, bo on mnie strasznie boli. Był przykładowo organista, co 20 lat u księdza grał na organach  

i ogródek mu kopał i grabił i gdy się okazało, że na raka zachorował to się okazało, że on nie ma nic, 

ani emerytury, ani renty i ksiądz go wysłał do „Mar-Kot-u”. Ja nie mówię to o księżach, tylko  

o ludziach, którzy całe życie pracowali, nie pili, a znaleźli się w „Mar-Kot”, i są takie osoby. Ale są to 

osoby jakby z przypadku. Większość ludzi z „Mar-Kot-u” to jest tych stałych bywalców, co przez lata 

tu byli i się zestarzeli i oni wiedzą, że już nigdzie więcej miejsca nie dostaną.”  

Wstęp 

1. Czego dotyczył zrealizowany projekt? Jakie miał cele i działania do ich osiągnięcia? Kto był 

adresatem tych działań? 

Studium przypadku zostało zrealizowane w siedzibie Stowarzyszenia oraz w jednym  

z nowopowstałych, w tym przypadku na obszarach wiejskich, ośrodków Stowarzyszenia. Realizatorem 

projektu jest prezes zarządu „Mar-Kot”.  

 Pomysł zrealizowania case study w tej organizacji zrodził się z sugestii pracownicy GOPS  

w Zambrowie podczas realizowanego tam wywiadu. Rekomendacja najnowszej placówki „Mar-Kot” 

funkcjonującej w miejscowości Kalinowo-Czosnowo, położonej w odległości ok. 30 km od Zambrowa, 

wynikała z kilku przesłanek. Po pierwsze, jest to placówka, gdzie osoby wymagające stałego wsparcia 

– począwszy od mieszkania, wyżywienia, zapewnienia podstawowej opieki medycznej, po włączenie 

społeczne i życie w grupie, którą łączą więzi społeczne, mają zapewnioną realizację podstawowych 

potrzeb biologicznych i społecznych. Po drugie, jest to miejsce, które w odniesieniu do komercyjnych 

placówek realizujących podobne funkcje, oferują przystępne warunki cenowe. Koszt dziennego pobytu 

uwzględniający wyżej wymienione aspekty wynosi 30 zł, co daje kwotę 900 zł miesięcznie. 

 Specyfika „Mar-Kot” polega na tym, że osoby tam pracujące nie otrzymują żadnego 

wynagrodzenia. Mowa tu przede wszystkim o kierownikach placówek, którzy muszą być dyspozycyjni 

przez całą dobę. Dlatego wszyscy mieszkają w kierowanych przez siebie ośrodkach. Natomiast  

z funduszy Stowarzyszenia pokrywane są koszty utrzymania, opłacane są rachunki i inne bieżące 

wydatki. 

 

2. Ile trwał projekt i kiedy się zakończył? 

Jeżeli na punkt odniesienia przyjąć okres adaptacji budynku w Kalinowie-Czosnowie do 

momentu jego uruchomienia – trwało to około jednego roku. Do końca 2019 roku dom miał zostać 

zasiedlony docelowo ok. 50 osobami. 

 

3. Jaka była rola realizatora projektu? 

Realizatorem projektu jest prezes zarządu „Mar-Kot”. Jako osoba zarządzająca 

Stowarzyszeniem odpowiada za funkcjonowanie wszystkich placówek zlokalizowanych na terenie 

całego kraju. 

 



Część zasadnicza – ocena efektów realizacji projektu 

4. Czy finalne efekty, które można ocenić już po zakończeniu projektu są takie, jakie były zakładane 

przed przystąpieniem do realizacji projektu?  

Należy podkreślić, że Stowarzyszenie posiada wieloletnie doświadczenie w otwieraniu  

i prowadzeniu swoich placówek. Oczywiście, nie oznacza to, że zawsze można ustrzec się błędów. Są 

pewne reguły, których przestrzeganie warunkuje pomyślą realizację projektu. Przede wszystkim jest to 

trafność lokalizacji danej placówki. W przypadku Kalinowa-Czosnowa pomysł na utworzenie domu w 

tej mazowieckiej wsi był podyktowany możliwością pozyskania budynku. Jest nim dawna siedziba 

szkoły podstawowej, którą została zamknięta. Proces pozyskiwania lokum rozpoczyna się od rozmów,  

a potem negocjacji w przedstawicielami lokalnych władz. Bardzo istotną kwestią są przeprowadzane 

konsultacje społeczne z lokalnymi mieszkańcami mającymi na celu przygotowanie ich do zmiany 

społecznej, wyjaśnienie ewentualnych wątpliwości oraz zapewnienie co do istnienia systemowej 

kontroli nad prawidłowym funkcjonowaniem ośrodka. Kolejną regułą warunkującą pomyślność 

projektu, jest pozyskanie odpowiedniego kierownika, który na co dzień jest jedynym przedstawicielem 

Stowarzyszenia. To osoba, która ma zwykle najbliższą rodzinę i wraz z nią zamieszkuje w ośrodku. 

Najczęściej kierownikami są osoby po przejściach, które uzyskały pomoc ze strony „Mar-Kot” i 

przeszły pozytywnie weryfikację na pełnienie takiej funkcji. Muszą zadbać  

o wszystko, co jest związane z funkcjonowaniem placówki, od pożywienia, odzieży, środki higieniczne 

po sponsorów, którzy nie tylko dostarczają artykułów niezbędnych do życia, ale również wspomagają 

finansowo. Pomimo swej trudnej przeszłości, jako kierownicy muszą być przykładem dla 

podopiecznych, zadbać o porządek w ośrodku i utrzymać pełną kontrolę nad trzeźwością beneficjentów. 

To osoby, które również reprezentują ośrodek w kontaktach ze społecznością lokalną. 

Stowarzyszenie nie płaci swoim członkom, których jest ok. 400, za wykonywaną pracę. Dotyczy to 

również kierowników placówek, jak i samego prezesa. Nie są w stanie wygospodarować środków na 

wynagrodzenia ze względu na niewielkie kwoty, które przeznacza opieka społeczna na poszczególnych 

beneficjentów. Należy dodać, że niektórzy podopieczni nie mają żadnych dotacji  

z tytułu środków publicznych, co oznacza, że w ośrodku mieszkają za darmo. W takich przypadkach, 

najczęściej wykonują w zamian różne prace, np. przygotowywanie posiłków, sprzątanie, drobne 

naprawy. W zależności od specyfiki placówki koszty stałe są różne. W badanym ośrodku w Kalinowie-

Czosnowie koszty te są bardzo wysokie. Duży budynek dawnej szkoły wymaga wielu remontów, 

dostosowania do warunków zamieszkiwania w nim, przystosowania powierzchni, która w obecnej 

postaci jest nie do udźwignięcia jeśli chodzi o koszt energii elektrycznej i węgla. 

 O powodzeniu projektu można mówić wówczas, gdy wszystkie omówione wyżej kwestie są 

pod kontrolą, zarówno po stronie zarządu, jak i kierownika placówki. Po kilku miesiącach istnienia 

placówki (od maja 2019 roku, kiedy rozpoczęła swoją działalność), do września 2019 roku (daty 

przeprowadzenia wywiadu), można uznać, że wszystkie warunki zostały spełnione, co oznacza 

pozytywną ocenę projektu. 



 

5. Jeśli są różnice, to na czym one polegają? Czy rozbieżności dotyczą aspektów ilościowych czy 

jakościowych zakładanych efektów podjętych działań w projekcie? 

W przypadku Kalinowa-Czosnowa, przynajmniej na obecną chwilę, można mówić o sukcesie 

podjętej inicjatywy. Ale nie jest to regułą. Rozmówca wspomniał o ośrodku zlokalizowanym  

w mieście-siedzibie Stowarzyszenia – Ożarowie Mazowieckim. Ośrodek ten działający od 15 lat jest 

niechciany i nieakceptowany przez lokalną społeczność. Pod ośrodkiem zbierają się różni ludzie, 

zazwyczaj biedni, brudni, odpychający. Nikt tych ludzi nie chce, nie czuje się za nich odpowiedzialny, 

poza „Mar-Kot-em”. Rozmówca dodał, że władze gminy nigdy nie przekazały na rzecz ośrodka 

jakichkolwiek funduszy. 

 Stereotypy społeczne, znieczulica i brak wsparcia ze strony lokalnego samorządu to przyczyny, 

które przekreślają powodzenie projektu, jakim jest ośrodek wsparcia dla osób potrzebujących. Jak 

podsumował rozmówca: „Nasze ośrodki po prostu się starzeją. Marek Kotański – gdy żył, było masę 

ludzi młodych, masę ludzi chętnych do pracy, dużo ludzi, którzy po prostu mogli coś robić. Obecnie 

część ludzi pracuje już po 20 albo więcej lat (nawet do 30 lat), i się zrobili ludźmi starszymi, 

zniedołężniałymi, którzy chcą tylko żyć i umrzeć nie pod mostem, tylko w normalnych warunkach. 

Osobiście proponuję spotkanie w Ożarowie Mazowieckim (…) Oprowadziłbym Panią po salach, 

zobaczyłaby Pani prawie 100 osób, prawie leżących i ludzi zdrowych, którzy robią wszystko, co mogą, 

aby pomóc tym osobom, które już nic nie mogą zrobić. My nawet nie mamy tam etatów, żeby zatrudnić 

pielęgniarkę, żeby leki podawała. 

 

6. Co przyczyniło się do tego, że finalne efekty projektu są/nie są takie, jak w założeniu? 

Opisywany projekt, na tym etapie oceny, można uznać za udany. Przyczyniła się do tego 

realizacja, wyżej opisanych, podstawowych założeń. Sukces podobnych placówek prowadzonych przez 

„Mar-Kot” jest warunkowany spełnieniem tych samych warunków. Średnio, rocznie jest uruchamiany 

jeden ośrodek. Powołana jest także Fundacja św. Marka, aby za jej pomocą zdobywać środki. W 

placówkach tych przebywają głównie osoby po przejściach, ale w razie konieczności, przyjmowane są 

osoby starsze tylko z powodu podeszłego wieku i braku opieki. Stowarzyszenie powzięło decyzję o 

budowie ośrodka w Janowie, w którym mają być tylko i wyłącznie ludzie starsi, którzy będą ponosić 

opłatę od 3000 do 4000 zł na miesiąc. Rodzina tych osób będzie partycypowała w kosztach, a jeżeli nie 

wystarczy środków, to opieka społeczna pokryje resztę. Takie ośrodki, jeżeli udałoby się rozwinąć, 

zarobiły na „Mar-Kot”. Ale to kwestia przyszłości. 

 Problemem jest więc zdobywanie środków na bieżące funkcjonowanie placówek. Jak powstał 

pierwszy dom, założony przez Marka Kotańskiego, w którym rozmówca był kierownikiem, to założenie 

było takie, że przyjmuje się każdą osobę, która zwróci się o pomoc. Również i obecnie, każdy kierownik 

przyjmie do ośrodka osobę potrzebującą wsparcia. Jeżeli beneficjenta stać, to płaci za tę opiekę. Od 

kilkunastu lat „Mar-Kot” korzysta z częściowej odpłatności z opieki społecznej (ok. 70%). Niestety, w 



części przypadków, odmawia dofinansowania ze względu na brak środków. Wówczas Stowarzyszenie 

musi szukać sponsorów i zabiegać o wsparcie finansowe. To ogromne utrudnienie, które nie tylko 

uniemożliwia zarabianie przez „Mar-Kot” pieniędzy i opłacanie personelu, ale również poważnie 

zagraża dalszej egzystencji niektórych ośrodków. 

7. Na ile istotny wpływ na efektywność działania w projekcie miał fakt, że był on realizowany na 

wsi/obszarach wiejskich? 

Z 15 ośrodków „Mar-Kot” tylko Poznań, Ożarów, Radom, to lokalizacje w miastach. Pozostałe 

są położone na obszarach wiejskich. Lokalne społeczności różnie reagują na te ośrodki. Na przykład, 

jak drugi w kolejności „Mar-Kot”, już po śmierci Marka Kotańskiego, otwierał się w Ożarowie, spotkała 

się to z ogromną wrogością ze strony mieszkańców. Po 18 latach społeczność lokalna już przywykła, a 

należy dodać, że w całym mieście tylko sam „Mar-Kot” rozwiązuje problem niedożywienia osób 

będących w potrzebie. „Mar-Kot” wypracował sobie dostęp do żywności. W skali kraju współpracuje z 

80 sklepami sieci „Biedronka”, które zaopatrują wszystkie placówki  Stowarzyszenia. 

 Dotychczas, żadna placówka funkcjonująca na obszarach wiejskich nie napotkała na podobne 

problemy jak w Ożarowie. Prawdopodobnie jest to warunkowane tym, że ośrodki te zajmują się tylko 

podopiecznymi tam mieszkającymi. Pod ośrodki nie przychodzą obcy ludzie. Wiejskie środowisko jest 

specyficzne – jeśli już zaakceptuje obecność innych zamieszkujących ośrodek, a ci starają dostosować 

się do lokalnych norm społecznych, daje to szansę na koegzystencję obu tych środowisk. 

 

Część zasadnicza – identyfikacja czynników warunkujących efektywność realizacji projektu 

8. Czy (w jaki sposób) na efektywność realizacji projektu miały wpływ czynniki specyficzne dla tego 

regionu, w którym realizowany był projekt? 

a. Obowiązujące lokalnie obyczaje, poglądy, normy społeczne, wierzenia 

W Polsce rośnie świadomość społeczna w zakresie przeciwdziałania marnowaniu żywności. 

Ale nie zawsze tak było. Dodatkowo, wyrzucaniu żywności na śmietnik sprzyjały przepisy, które 

uniemożliwiały bezpłatne przekazywanie produktów, których data wskazywała jeszcze na przydatność 

do spożycia. Nie było mechanizmów prawnych, które pozwalałyby sklepom na dystrybucję zdjętego z 

półek towaru do różnych organizacji pożytku publicznego obsługujących domy dziecka, domy starców, 

i inne, jak również ogrody zoologiczne i inne, podobne placówki. Obecnie, nie opłaca się sieciom 

handlowym wyrzucać żywności na śmietnik, ponieważ za to trzeba płacić. Zmiana przepisów 

spowodowała, że placówki typu „Mar-Kot” mogą korzystać z możliwości pozyskiwania darmowej 

żywności. 

 

b. Obowiązujące lokalnie podziały społeczne, hierarchie, układy polityczne, liderzy 

społeczni, ludzie którzy tu mieszkają i relacje między nimi 

Kierownicy placówek to liderzy społeczni. Na ile będą mogli wniknąć w lokalną społeczność 

oraz dadzą się poznać jako osoby przedsiębiorcze, chętne do współpracy i szanujące lokalne 



uwarunkowania, na tyle ośrodek zostanie zaakceptowany przez rdzennych mieszkańców. Ludzie 

przebywający w ośrodkach „Mar-Kot” to przeważnie alkoholicy, osoby, które zakończyły odbywanie 

kary w więzieniach, kobiety, które były w domach publicznych. To są bardzo trudni ludzie.  

Są w stanie znaleźć się w nowych realiach ośrodków tylko dlatego, że kierownicy są osobami 

tolerancyjnymi, cierpliwymi, ale również wymagającymi. Uczą podopiecznych nowych zachowań. 

Dostosowanie się do życia w nowych warunkach jest podstawą do budowania pozytywnych relacji  

z lokalną społecznością. Ośrodek nie jest i nie chce być miejscem odizolowanym. 

 

c. Działające lokalnie instytucje społeczne, samorządowe, pozarządowe, grupy nieformalne 

Słabą stroną ośrodków jest brak wsparcia ze strony lokalnych władz, instytucji samorządowych, 

czy grup nieformalnych. Jest to problem ulokowany po obu stronach – podmiotów reprezentujących 

środowisko lokalne oraz ośrodka „Mar-Kot” działającego na ich terenie. Współpraca, która mogłaby się 

nawiązać, w dużej mierze przyczyniłaby się do usprawnienia codziennego funkcjonowania placówki. 

Największym problemem jest brak wykwalifikowanej kadry, na przykład osób z  wykształceniem 

pielęgniarskim, czy w zakresie księgowości. Na wszystkie placówki przypada tylko jedna księgowa. 

Jest niemożliwe, aby każdy ośrodek miał płacić 2000 lub 3000 zł księgowej. Jak stwierdził rozmówca: 

„…ja zawsze uczyłem kierowników i ludzi bezdomnych, że na tyle jesteśmy silni, żebyśmy mogli sobie 

życie sami ułożyć. No i na razie się to sprawdza, chociaż jako prezes i osoba, która jest w tym od 

początku, widzę, że tak dalej być nie może. Dlatego próbuję te ośrodki otworzyć dla ludzi, którzy mają 

pieniądze i tymi pieniędzmi wspomagać działalność „Mar-Kot-u”. Taką mam ideę i tak chciałbym 

zrobić.” 

 

d. Lokalne uwarunkowania demograficzne jak struktura wieku, płci, wykształcenia, 

zawodowa 

Lokalne uwarunkowania demograficzne nie mają wpływu na powodzenie przedsięwzięcia, 

jakim są ośrodki „Mar-Kot”. Owszem, aspekty te mają znaczenie w ogólnym ujęciu, w odniesieniu do 

całego kraju. Starzenie się społeczeństwa, patologizacja życia społecznego, problemy rodzinne, 

zdrowotne, zawodowe wpływają na liczbę osób i strukturę tej grupy – potencjalnych beneficjentów 

ośrodków „Mar-Kot”. Poszczególne ośrodki zamieszkują osoby z różnych regionów Polski. 

 

e. Lokalne media tradycyjne i internetowe 

Na stronie „Mar-Kot” (http://www.mar-kot.org/index.php/rekomendacje) można znaleźć 

załączone tam listy, opinie, rekomendacje podkreślające znaczenie tego Stowarzyszenia na rzecz 

społeczności lokalnych. 

 

 

 



 

f. Infrastruktura techniczna np. drogi, kanalizacja, gaz, dostępność do Internetu 

 

 

Rys. 1 Lokalizacja „Mar-Kot” Kalinowo-Czosnowo na tle województwa podlaskiego 

 

Lokalizacja najnowszego ośrodka „Mar-Kot”, w którym przeprowadzono badania, mieści się 

we wsi Kalinowo-Czosnowo (rys. 1), położonej w województwie podlaskim, w powiecie 

wysokomazowieckim, w gminie Wysokie Mazowieckie. Jest to wieś typowo rolnicza – produkcja 

roślinna podporządkowana hodowli krów mlecznych. Przez miejscowość prowadzi droga powiatowa 

2049B. Według Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z 2011 roku liczba ludności 

we wsi Kalinowo-Czosnowo to 110, z czego 51,8% mieszkańców stanowią kobiety, a 48,2% ludności 

to mężczyźni. Miejscowość zamieszkuje 2,1% mieszkańców gminy.  

 Zatem, wieś Kalinowo-Czosnowo stanowiąca siedzibę najnowszego ośrodka „Mar-Kot” jest 

optymalnie zlokalizowana pod względem dróg dojazdowych. Jednocześnie, jest miejscowością małą, w 

której łatwiej było przeprowadzić i zakończyć z sukcesem konsultacje społeczne poprzedzające 

otwarcie ośrodka. Niewielka liczba rdzennej ludności daje szanse na zawiązanie się bezpośrednich 

relacji mieszkańców z beneficjentami ośrodka. Powoduje też wyższy poziom kontroli społecznej, co nie 

jest bez znaczenia dla podopiecznych placówki, którzy czując większą presję ze strony lokalnej 

społeczności, w większym stopniu będą przejawiać zachowania konformistyczne. 

 

g. Infrastruktura społeczna np. domy kultury, świetlice wiejskie, szkoły, parki, boiska, 

ośrodki zdrowia 



Ośrodek mieści się w murach dawnej szkoły podstawowej, która została rozbudowana  

w latach siedemdziesiątych XX wieku. Dokonano wówczas remontu kotłowni. Później ogrzewanie 

węglowe zastąpiono gazowym. W 1995 roku uruchomiono w szkole oczyszczalnię ścieków. Szkoła 

funkcjonowała do roku 2011, kiedy to z powodu niżu demograficznego, uchwałą Rady Gminy została 

zlikwidowana. 

Oprócz budynku dawnej szkoły, we wsi działa Ochotnicza Straż Pożarna. 

 

Zakończenie 

Na zakończenie wywiadu rozmówca został poproszony o przekazanie własnych refleksji 

dotyczących innowacji społecznej, jaką są planowane gospodarstwa opiekuńcze. Powiedział, że „Nie 

wolno tutaj ludziom mydlić oczu, że to będzie tylko zarobek. Zarobek niech będzie, jak się zgodzę  

z tym, ale to nie jest najważniejsze. Najważniejsze to trzeba mieć w sobie to coś, żeby tego drugiego 

człowieka nie krzywdzić, żeby go tolerować, nie potrzeba go kochać, ale trzeba z miłością podchodzić 

do niego. Bo jeżeli to będą agresywni rolnicy to powstaną takie domy, o których jeszcze żeśmy nie 

słyszeli.” Zdaniem rozmówcy, jeśli ktoś chce prowadzić takie gospodarstwo opiekuńcze, musi to robić  

z przekonania, podobnie jak w przypadku domów dziecka, rodzin zastępczych. „Tak samo będzie  

z osobami starszymi. Jeśli będzie chodzić tylko o pieniądze, a człowiek nie da od siebie żadnej miłości, 

współczucia, tolerancji czysto ludzkiej, to powstaną takie getta, że ci ludzie biedni, starsi, którzy też za 

dużo już nie mogą sobie poradzić z życiem, po prostu będą potulnie robili to, co im każą.” Ogólnie, 

placówek dla osób starszych brakuje. Ważne jest, aby dostosować warunki, którymi dysponuje 

gospodarz, do liczby podopiecznych. Można przyjmować tylko tyle osób, iloma jest się w stanie dobrze 

zająć – zaoferować odpowiednią ilość miejsca, czasu oraz uwagi, której ci ludzie wymagają. Pomagać 

osobom starszym trzeba umieć. Podobnie działa to w przypadku innych grup wymagających wsparcia. 

W tym miejscu rozmówca podał przykład pewnej szlachetnej inicjatywy, która z powodu braku 

doświadczenia i podstawowej wiedzy w zakresie zasad wsparcia oferowanego innym ludziom, nie 

przyniosła oczekiwanych rezultatów. Rozmówca wspomniał, jak „...kiedyś jeden wójt budował taką 

wioskę dla ludzi z problemami. Tam powstało chyba 12 czy 14 domów, i po roku widziałem tego wójta, 

jak on się uskarżał na to, że ci ludzie nie szanowali tych domów, było to zostawione na pastwę losu. Ja 

dzwoniłem do nich, nawet program w telewizji był o nich, że piękna idea, piękne domy powstały, ale 

jedno zostało zaniedbane: że ci ludzie muszą mieć pewnie nadzór nad sobą. I ten nadzór muszą mieć 

jakieś instytucje, które mają z tym na okrągło do czynienia. Bo ten wójt załóżmy dał mi te 12 czy 14 

domów, i by się cieszył, że dał to ludziom. Pewne zasady muszą obowiązywać. Dać komuś coś za 

darmo, to jest nieuszanowane. Gdyby się wymagało od tych ludzi takich rzeczy jak dbania, czy 

posprzątania, to by to inaczej wyglądało.” 

Rozmówca uważa, że wykształcenie właścicieli gospodarstw opiekuńczych jest kwestią 

drugorzędną. Najważniejsze są cechy osobowości oraz praktyka, która umożliwia uzyskanie całej 

niezbędnej wiedzy do prowadzenia takiej działalności. Ponadto, należy liczyć się z tym, że biznes 



społeczny jest obciążony szczególną odpowiedzialnością, gdzie na pierwszym miejscu stawia się dobro 

człowieka. Rozmówca zakończył wątek swojej opinii odnoszącej się do gospodarstw opiekuńczych 

następującym stwierdzeniem: „U nas niestety się mówi, że jeśli już ktoś coś robi, to musi zarobić 

niesamowite pieniądze. Bo ludzie wychodzą z założenia, że inaczej by tego nie robił. Ludziom się w 

ogóle w głowie nie mieści, że można coś robić nie dla pieniędzy. Ja myślę, że państwa pomysł to jest 

piękna idea, ale trzeba do tego podejść z lodowatym sercem. Że nie każdy się do tego nadaje, że nie 

każdy rolnik, który by chciał, to będzie mógł to robić. No bo po prostu się nie nadaje.” 

 

Scenariusz wywiadu – case study dot. innowacyjności społecznych – interesariusz projektu 

 

Wstęp 

1. Jak dowiedziano się o projekcie? Na czym polegało zainteresowanie nim?  

Zainteresowanie projektem, jakim jest ośrodek w Kalinowie-Czosnowie (opisany w dalszej 

części) było konsekwencją podjętej przez rozmówcę, przed wieloma laty, ścieżki zawodowej.  

W placówkach związanych z działalnością Marka Kotańskiego pracuje od 1992 roku (27 lat). Pierwszy 

ośrodek „Monar-u” uruchamiał w Wandzinie koło Człuchowa. Następnie, w 1994 roku został 

kierownikiem ośrodka rehabilitacji dla dzieci niepełnosprawnych. Wspomniał, jak wówczas wystąpił 

do PFRON-u o fundusze na budowę tego ośrodka. Niestety, nie otrzymał żadnego wsparcia,  

a uzasadnieniem tego było oświadczenie PFRON stwierdzające, że „… w Polsce nie było dzieci 

niepełnosprawnych”. Wskutek tego został zmieniony zapis w statucie stowarzyszenia na "pomoc 

osobom niepełnosprawnym", po czym działalność została oficjalnie zarejestrowana. Rozmówca przez 

8 lat był kierownikiem tego ośrodka. Dzieci przebywały tam w ramach 2-tygodniowych turnusów, za 

które PFRON płacił 75%, a 25% pokrywali rodzice. Dzieci miały do dyspozycji dwuosobowe pokoje. 

Rozmówca spędził tam 8 lat, ale gdy nastała nowa pani prezes i zaczęła uprawiać politykę, 

wykorzystując do tego sytuację dzieci niepełnosprawnych, ośrodek przepadł. Z przyczyn 

ekonomicznych podjęto decyzję zamknięciu placówki. Wtedy rozmówca objął inny ośrodek, koło 

Puław. Od lutego 2019 roku, wraz z początkiem działalności najnowszej placówki „Mar-Kot”, został 

kierownikiem w Kalinowie-Czosnowie. 

 

2. Kiedy dowiedziano się o tym projekcie i jakie były oczekiwania względem tego projektu?  

Placówka, którą kieruje rozmówca – Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu Schronisko 

"Mar-Kot", położona jest w miejscowości Kalinowo-Czosnowo 30, 18-200 Wysokie Mazowieckie, 

woj. podlaskie. O projekcie rozmówca dowiedział się kilka miesięcy wcześniej. Takie wyzwanie nie 

było dla niego niczym nowym, co nie zmienia faktu, że pełna odpowiedzialność za powodzenie tego 

przedsięwzięcia spoczywa na kierowniku. Rozmówca od początku zaangażował się w pracę. Należało 

zaadaptować budynek dawnej szkoły do warunków mieszkalnych. Należało samemu postarać się  

o wyposażenie. Wszystko, co znajduje się w ośrodku pochodzi od różnych darczyńców. Sporo pracy 



wymagały drobne remonty wewnątrz budynku, ale również na zewnątrz, wspólnymi siłami, założono 

ogródek, posadzono rośliny, zrobiono ławki i altanę. Rozmówca przeprowadził się do nowego miejsca 

wraz ze swoją żoną, a lokum przeznaczone na ich mieszkanie oraz pomieszczenie biurowe również 

musieli przygotować sami. Rozmówca to osoba w wieku senioralnym. Chciałby pozostać w tym 

ośrodku już na stałe. To jeden z powodów skutkujący pełnym zaangażowaniem i pracą, jak to ujął „24 

godziny na dobę”. W ośrodku nie ma on stałych godzin pracy. Praca jest integralnie związana  

z codziennymi czynnościami przeplatającymi się z prywatnymi chwilami spędzanymi w swoim 

mieszkaniu. Kierownik w tym ośrodku „nie urzęduje”. On po prostu cały czas jest dostępny dla 

wszystkich. Pracuje razem z innymi, spędza z nimi czas. Pomimo, iż jest zachowana prywatność 

każdego z beneficjentów, prowadzą oni wspólne życie. 

Zdjęcia 1 i 2 prezentują podstawowe wyposażenie znajdujące się w pomieszczeniach 

mieszkalnych. Jak wspomniano, wyposażenie pochodzi z różnych źródeł, stąd każdy pokój wygląda 

inaczej. Podstawowym problemem jest to, że pokoje zaadaptowane z sal lekcyjnych są duże,  

a przydałoby się więcej pomieszczeń, ale mniejszych. W ośrodkach „Mar-Kot” preferuje się oddzielne 

zamieszkiwanie beneficjentów (oczywiście, w miarę istniejących możliwości), z wyjątkiem par, co 

wbrew pozorom nie zdarza się rzadko. 

 

Zdjęcie 1 i 2. Pomieszczenia zaadaptowane po potrzeb mieszkańców ośrodka „Mar-Kot” w Kalinowie-

Czosnowie 

 

 



 

 

Część zasadnicza – ocena efektów realizacji projektu 

3. Jakie efekty przyniosły działania realizowane w ramach projektu dla jego beneficjentów? Jakie 

efekty przyniosły działania realizowane w ramach projektu dla szerszej społeczności, w której był 

realizowany?  

Beneficjenci, czyli mieszkańcy ośrodka w Kalinowie-Czosnowie, mają nie tylko swoje lokum, 

ale również swój dom. Doskonale zdają sobie sprawę ze swojego położenia. Wiedzą, że taki dom to ich 

ostatnia szansa. Gdyby z powodów dyscyplinarnych zostali wydaleni, prawdopodobnie zostaliby 

bezdomni. To są ludzie nie tylko po przejściach i potrzebujący dachu nad głową. Są schorowani, bywa 

że i wyniszczeni złymi warunkami wcześniejszego życia. Potrafią zrozumieć co stracili, jak również są 

w stanie docenić to, co mają obecnie. 

 Trudno ocenić wpływ projektu dla społeczności lokalnej. Tych kilka miesięcy działania ośrodka 

to za mało, aby zawiązujące się dopiero wspólne relacje mogły skutkować zauważalną zmianą 

społeczną. Warto jednak podkreślić dwie kwestie – pierwsza dotyczy rdzennych mieszkańców, a druga 

– zaadaptowanego na potrzeby ośrodka budynku, w którym mieściła się szkoła podstawowa. 

Społeczność wsi Kalinowo-Czosnowo to ponad 100 osób, które solidarnie wyraziło zgodę na lokalizację 

ośrodka. Nie jest tajemnicą, że tego typu przedsięwzięcia powszechnie spotykają się z oporem 

społecznym. Ludzie nie chcą mieszkać w sąsiedztwie osób biednych, byłych alkoholików, prostytutek 

– bo w zasadzie do tych grup ogranicza się stereotypowa struktura beneficjentów „Mar-Kot”. Raczej 

nie zauważa się, że przebywają tam osoby również samotne,  

w różnym wieku, porzucone, bez rodziny, ludzie, którzy doświadczyli jakieś tragedii życiowej. Rdzenna 



społeczność boi się przenikania patologii, kradzieży, hałasów, pijatyk i tym podobnych. Zatem, zgoda 

mieszkańców Kalinowa-Czosnowa na ośrodek zlokalizowany w ich wsi przeczy stereotypom 

tradycyjnej, konserwatywnej i relatywnie zamkniętej na obce wpływy społeczności wiejskiej. Po drugie 

– budynek szkoły, który od 2011 roku stał niewykorzystany, pusty. A należy dodać, że w ostatnich 

latach przed jej zamknięciem dokonano znacznych i kosztownych modernizacji – remont kotłowni, 

później ogrzewanie gazowe i wreszcie oczyszczalnia ścieków. Sprzedać lub wynająć budynek, położony 

w małej wsi, który można wykorzystać w zasadzie tylko na cele edukacyjne, praktycznie jest 

niemożliwe. Zatem, „Mar-Kot” zapewnia nie tylko utrzymanie nieruchomości w należytym stanie, ale 

również dostarcza budżetowi gminy środków z tytułu wynajmu budynku. 

 

4. Czy realizacja projektu wpłynęła osobiście na interesariusza? 

Dla interesariusza realizowany projekt oznacza zapewnienie mu i jego żonie środków do życia. 

Ale to również ogromna odpowiedzialność za docelowo ok. 50 osób, które mają zamieszkać  

w ośrodku.  Nim również trzeba zabezpieczyć pożywienie, ubranie, lekarstwa oraz zapewnić środki na 

bieżące utrzymanie budynku. Taka praca, jak już wspomniano, to po prostu część życia, którą trudno 

odseparować od życia prywatnego. Porażka może okazać się dotkliwa dla wszystkich. Dla kierownika 

obiektu dom wiąże się z zajęciem 12 miesięcy w roku. Nie ma dni wolnych, ani urlopu. Pomimo 

wszelkich uciążliwości, zajęcie to dostarcza sporo satysfakcji. Obserwowanie i uczestniczenie  

w czymś, co powstaje od podstaw, budowanie więzi, ale też i wsparcie ze strony beneficjentów.  

W takim miejscu każdy każdemu jest potrzebny. Rozmówca podkreślił to w ostatnim zdaniu cytowanej 

wypowiedzi: „Tu mamy mieszkanie ja z żoną i na dole jest jedno mieszkanie na wypadek pożaru czy 

czegoś, żeby ulokować jakąś rodzinę. Miejsc mamy przewidziane tak do 50 osób, zima jest najgorsza. 

Jak jest wrzesień to już zaczynają się schodzić, szukać miejsc, a zwłaszcza pary, bo dla par to ciężko 

jest z miejscami, mamy chyba 6-7 pokoi dla par. Nie wszyscy płacą te 900 zł, bo jak ktoś jest po 

zakładzie karnym i nie ma, to nie płaci. Pan Prezes powiedział, że się nikogo nie wyrzuca. Tak więc za 

darmo tu też jest parę osób, ale wtedy więcej pracują na rzecz ośrodka. Żeby to wszystko powstało, to 

wiadomo, ja sam bym nie podołał.” 

 

5. Czy finalne efekty już po zakończeniu projektu są takie, jakie zakładano? 

Po kilku miesiącach działalności ośrodka można uznać, że projekt jest realizowany zgodnie  

z założeniami. Pomimo, że specyfiką ośrodka tacy ludzie, jak rozmówca, przez 30 lat mogli się już 

oswoić, to za każdym razem historia życia danego podopiecznego jest bolesna i trudno nad nią przejść 

do porządku dziennego. Jak stwierdził kierownik: „To się często zauważa, że dopóki wnuki są małe, to 

rodzic jest potrzebny, bo trzeba się wnukami zająć. A jak już wnuki są duże i nie potrzebują opieki, to 

wtedy rodzic się staje niepotrzebny. Mamy tutaj panią, 70 lat, wnuki ma odchowane, dwóch synów ma 

i córkę w Łapach, ale ta pani jest u mnie. Bo w domu jest niepotrzebna. Inna pani jest (72 lata) z 

Wrocławia.” Na pytanie moderatora czy są to osoby, które mają problem alkoholowy, odpowiedziano: 



„Akurat ta pani 72 lata – nie ma, ta druga ma. Te dzieci przyjeżdżają, odwiedzają ją, ale w domu już jej 

za bardzo nie chcą. Mamy też pana (85 lat), on nie ma nikogo już z bliższej rodziny.” 

 

6. Jeśli są różnice, to na czym one polegają? Czy rozbieżności dotyczą aspektów ilościowych czy 

jakościowych zakładanych efektów podjętych działań w projekcie? 

Pojawianie się w ośrodku coraz to nowych przypadków jest spowodowana patologizacją życia 

oraz zanikaniem więzi rodzinnych. W placówce znajdują się również i takie osoby, które wcześniej nie 

uległy nałogom. Kilkanaście lat wcześniej w ośrodkach typu „Mar-Kot” trudno było natrafić na innego 

beneficjenta niż alkoholika, narkomana, osobę, która weszła w konflikt z prawem  

i podobnymi przypadkami. Obecnie, coraz więcej jest osób starszych, co pokazuje że problem ludzi  

w podeszłym wieku wciąż narasta – dotyka ich samotność i zniedołężnienie. Rozmówca podsumował 

ten wątek następująco: „Dlatego dzieci często ich oddają do takiego ośrodka, żeby matka albo ojciec się 

sami nie męczyli. U nas panuje znieczulica, zdarza się, że sąsiad umrze i leży trzy dni i nikt się nim nie 

zainteresuje.”  

 

7. Co przyczyniło się do tego, że finalne efekty projektu są/nie są takie, jak wcześniej zakładane? 

O powodzeniu projektu przesądziła przychylność ze strony władz gminy oraz samych 

mieszkańców Kalinowa-Czosnowa. Jak stwierdził rozmówca: „Tu nie było przeciwskazań żadnych, tu 

się trochę obawiali, że to ludzie po zakładach karnych, czy nie będzie kradzieży, narkomanów 

najbardziej się boją. Zapewniliśmy, że narkomanów na pewno nie będzie, bo to jest bardzo 

odpowiedzialna praca z takimi ludźmi i w żadnym z naszych ośrodków ich nie ma. Ten ośrodek jest 

czynny dopiero od maja. Jak przyszliśmy w maju to ściany były puste, nic nie było.” 

Zdaniem rozmówcy o powodzeniu takiego projektu decyduje też polityka poszczególnych gmin 

w zakresie świadczenia opieki społecznej. W jego opinii są gminy, które zamiast wydać ok. 3000 zł na 

jedną osobę przebywającą w Domu Opieki Społecznej, wolą skierować trzy inne osoby to takiego 

ośrodka jak „Mar-Kot” i zapłacić po ok. 1000 zł za każdą. Rozmówca dodał: „Ja koło Moniek 

otwierałem ośrodek, remontowałem go, ale to było z innym stowarzyszeniem. I dopóki nie było „Mar-

Kot-u”, to wszystkich dawali do DPS. Ale jak się nasz ośrodek otworzył, to zaczęli do nas przysyłać 

ludzi. Wtedy jeszcze opieka płaciła 650 zł z jedną osobę, więc mogła ich dać pięcioro zamiast jedną do 

DPS.” Rozmówca stwierdził, że z gminy jest trudno pozyskać pieniądze na opiekę.  

W rezultacie, pod koniec roku muszą oddać do budżetu niewykorzystane pieniądze. W kolejnym roku 

znowu otrzymują dotację, ale kwota ta jest pomniejszona o niewykorzystaną wartość z poprzedniego 

roku. Dodał, że tak samo jest w urzędach pracy. Doświadczył sytuacji jak w październiku otrzymał 

informację z PUP, że mają 6-7 etatów na prace publiczne. Ci ludzie otrzymali pracę w „Mar-Kot”.  

 

 



Scenariusz wywiadu – case study dotyczące innowacji społecznych –  

beneficjent projektu (kobieta) 

 

Wstęp 

1. Dlaczego zdecydowano o udziale w tym projekcie? 

Beneficjentka w wieku ponad 60 lat, osoba bezdomna, nie była skłonna do wypowiedzi 

dotyczących jej życia prywatnego. Po wyglądzie tej kobiety można domniemać, że przez długie lata 

miała problem alkoholowy. Sprawia wrażenie osoby zadowolonej z obecnej sytuacji i pogodzonej  

z warunkami życia. Ma dorosłe dzieci (nie podała ich liczby). 

 

2. Jak długo brano udział w tym projekcie? 

Beneficjentka od siedmiu lat przebywa w ośrodkach „Mar-Kot”. W Kalinowie-Czosnowie jest 

od samego początku, czyli od maja 2019 roku. 

 

3. Jaki był udział w projekcie?  

Beneficjentka otrzymuje świadczenia, dlatego opłaca pobyt w ośrodku. Żyje w konkubinacie  

z ponad 50-letnim mężczyzną (z którym przeprowadzono drugi wywiad), który ze względu na swój stan 

zdrowia nie wykonuje żadnych prac na rzecz ośrodka. A byłoby to konieczne ze względu na to, że 

mężczyzna ten nie ma żadnych świadczeń i nie płaci za pobyt. Beneficjentka podjęła decyzję, iż będzie 

pracować w zamian za swojego partnera. W ośrodku zajmuje się przygotowywaniem śniadań, obiadów 

i kolacji dla wszystkich mieszkańców placówki. W drobnych pracach pomaga jej konkubent. 

 

Część zasadnicza – ocena efektów realizacji projektu 

4. Jakie korzyści wynikają z udziału w projekcie?  

Jak wspomniano wcześniej, rozmówczyni chwali sobie pobyt w ośrodku. Ma mieszkanie, 

wyżywienie, ubranie, pracę. Czuje się potrzebna, doceniana i tu znalazła swojego partnera życiowego. 

Twierdzi, że chciałaby zostać w tym ośrodku już na stałe. Nie chciałaby się nigdzie przenosić. 

 

5. Co przyczyniło się do tego, że finalne efekty projektu są/nie są takie, jak zakładane? 

Zdaniem rozmówczyni, „Mar-Kot” to organizacja, która jest dla takich ludzi jak ona. Tylko 

dzięki wyrozumiałości, empatii i tolerancji oraz przestrzeganiu ustalonych reguł mogą istnieć takie 

domy jak w Kalinowie-Czosnowie. Kobieta jest zadowolona i wdzięczna za to, że ma dach nad głową. 

Jak stwierdziła: „W większości ludzie są tu na własne żądanie. Są też tacy, że są po prostu samotni  

i nie mają się gdzie podziać. To są ludzie w różnym wieku, od młodszych do najstarszych, była tutaj 

pani, która miała ponad 80 lat.” Na pytanie moderatora z jakiego powodu ona się tutaj znalazła, 

odpowiedziano: „Została sama i przyszła po prostu do takiego ośrodka. Ona była też schorowana, miała 

chyba dzieci, jakaś siostra też chyba była.” 



 

6. Na ile istotny wpływ na efektywność działania w projekcie miał fakt, że był on realizowany na 

wsi/obszarach wiejskich? 

Beneficjentka przebywała w różnych ośrodkach, zlokalizowanych zarówno w mieście, jak i na 

wsi. Więcej pozytywnych doświadczeń wyniosła z placówek, które są położone na obszarach wiejskich. 

Sądzi, że ludzie tam mieszkający są bardziej otwarci na nowych mieszkańców. Kobieta podała przykład, 

który może zadziwiać biorąc pod uwagę powszechnie spotykaną obojętność na potrzeby innych: 

„Wczoraj szliśmy do sklepu kupić wodę i herbatę, zatrzymał się samochód i sam nas podwiózł. Widzieli, 

że zakupy nieśliśmy, to nam pomogli.” 

 

Zakończenie 

Po przedstawieniu przez moderatora idei gospodarstw opiekuńczych, beneficjentka została 

poproszona o wyrażenie swej opinii w zakresie gotowości korzystania z nich przez osoby w starszym 

wieku. Na wstępie kobieta zaznaczyła, że takie osoby jak ona są zmuszone do korzystania z ośrodków 

typu „Mar-Kot”. Ale nie narzeka na swój los, przeciwnie – ma zapewniony byt i życzliwych ludzi wokół 

siebie. Rozmówczyni zdecydowanie stwierdziła, że „Są opory, bo ludzie nie za bardzo chcą korzystać. 

Nie wiem, czy to w ogóle przejdzie, że rolnik przyjmuje kogoś takiego do siebie i ktoś będzie mu płacić.” 

Aczkolwiek zgodziła się z wypowiedzią moderatora i stwierdziła, że korzystne dla starszych ludzi 

byłoby miejsce, dokąd mogłyby pójść na kilka godzin, porozmawiać z ludźmi. Parokrotnie podkreślała, 

że przyczyną tego, że seniorzy nie będą chcieli korzystać z takich form aktywności, jest konieczność 

płacenia za pobyt w gospodarstwie opiekuńczym. Sądzi również, że rolnicy to nie są osoby, które 

mogłyby odnaleźć się w takiej działalności. Na argument moderatora, że w pilotażowych 

gospodarstwach opiekuńczych w rejonie kujawsko-pomorskim jest młody rolnik, który sam prowadzi 

takie gospodarstwo i to z wielkim powodzeniem, rozmówczyni  odpowiedziała: „Tylko to nie jest raczej 

regułą.” Z jej doświadczeń wynika również, że starsze osoby być może skorzystałyby z oferty 

gospodarstwa opiekuńczego, ale pod warunkiem, że nie będą za to płacić tylko raczej im się zapłaci za 

to, że chcą z tego korzystać. Stwierdziła, że gdyby takie gospodarstwa były zlokalizowane na obszarach 

podmiejskich, to widzi większą szansę na powodzenie tego przedsięwzięcia. Seniorzy  

z miasta mają inną mentalność nić ludzie mieszkający na wsi, którzy uważają, że miejsce starego 

człowieka jest w domu i nie potrzebuje on żadnych atrakcji. 

 

Scenariusz wywiadu – case study dot. innowacyjności społecznych – Ośrodek Kalinowo-

Czosnowo 

beneficjent projektu – mężczyzna 

 

Wstęp 

1. Dlaczego zdecydowano się na udział w tym projekcie? 



Beneficjent przebywa w ośrodku Kalinowo-Czosnowo od początku, tzn. od wiosny 2019 roku. 

Mężczyzna przebywał już w podobnych ośrodkach, ale były to pobyty krótkotrwałe wtedy, gdy nie był 

w stanie zorganizować żadnych środków finansowych na wynajęcie i opłacanie mieszkania. Pracował 

dorywczo, zbierał truskawki, wiśnie, czereśnie, jabłka – od wiosny aż do zimy. Poważnie na zdrowiu 

podupadł w 2018 roku i był zmuszony szukać lokum na stałe. 

 

Część zasadnicza – ocena efektów realizacji projektu 

2. Co dał udział w projekcie?  

Na pytanie moderatora czy korzystanie z projektu jakim jest ośrodek „Mar-Kot” przyniósł 

beneficjentowi satysfakcję, odpowiedziano: „Satysfakcję? To znaczy powiem tak, dobrze, że takie 

ośrodki jak ten powstają, bo inaczej ci ludzie skończyliby na ulicy. Ja też nie byłem aniołem, lubiłem 

wypić, ale tutaj jest zakaz i trzeba to wytrzymać, bo nie ma wyboru. Ja do pracy się nie nadaję, bo jestem 

poważnie chory i będzie coraz gorzej ze mną, a tutaj jakoś funkcjonuję sobie. Jak mogę to pomagam, 

mamy dach nad głową, mamy co zjeść, nie marzymy już nie wiadomo o czym. Więc naprawdę dobrze, 

że takie coś jest. Ale czasem inny nie umie tego uszanować. I tak, jak mówił kierownik, na zimę się 

zlatują do ośrodka, a wiosną już ich nie ma. Więc wykorzystują ten ośrodek  

i to, że się ich nie wyrzuci.” 

 

3. Co przyczyniło się do tego, że finalne efekty projektu są/nie są takie, jak zakładane? 

Zdaniem rozmówcy, projekt jakim jest najnowszy ośrodek „Mar-Kot”, będzie funkcjonał 

głównie dlatego, że są jasno określone zasady, które muszą przestrzegać wszyscy mieszkańcy,  

z kierownikiem włącznie. Chociaż ma świadomość tego, że niektóre osoby przebywające w ośrodku 

(głównie chodzi o czasowych bywalców w okresie zimowym) nie płacą, a inni beneficjenci pokrywają 

ich koszty, to stwierdził: „… dobrze, że takie ośrodki istnieją, bo inaczej nie tylko ja, ale i setki ludzi 

miałyby ciężko. Taka prawda. A z rodziną to najlepiej na zdjęciu, wie pani.” 

 

4. Na ile istotny wpływ na efektywność działania w projekcie miał fakt, że był on realizowany na 

wsi/obszarach wiejskich? 

Również i ten beneficjent potwierdził, że społeczność wsi Kalinowo-Czosnowo jest pozytywnie 

nastawiona do nowych mieszkańców, którzy wychodząc na zewnątrz, spacerując nie spotkali się z 

niewłaściwą reakcją. Jak dodał rozmówca: „Tu nie ma złośliwości tych ludzi.”  

 

5. Jaki wpływ na efektywność realizacji projektu miały czynniki niespecyficzne lokalnie,  

a właściwe dla szerszej populacji?  

Ludzie, którzy nie mają odpowiedniego wykształcenia oraz dodatkowo mieszkają w regionie, 

gdzie dostęp do pracy jest ograniczony, muszą podejmować pracę taką, jaka jest. Niewielkie 

wynagrodzenie i sezonowy charakter zatrudnienia nie sprzyja stabilności. Jakiekolwiek pogorszenie 



warunków życiowych powoduje, że tacy ludzie są najbardziej zagrożeni popadaniem z nałogi, utratą 

wszelkich dochodów, co w rezultacie może powodować ich bezdomność i konieczność korzystania  

z ośrodków typu „Mar-Kot”. Rozmówca powołał się na epizod z własnego życia: „Ja dam Pani przykład: 

Warka, Grójec, to jest zagłębie jabłkowe. Załóżmy, że jadę tam do pracy na jabłka, ktoś płaci mi 13 zł/ 

godzinę.  Gospodarz mówi, ja dam Panu te 13 zł, ale odliczam wodę, spanie, raz na dwa tygodnie 

powinno się wymienić pościel. To wychodzi 7-8 zł za godzinę. Więc to jest żaden zarobek.” 

Społeczeństwo się zmienia. Zwłaszcza młodzi ludzie stają się bardziej wygodni i czują się mniej 

lub w ogóle nieodpowiedzialni za los starszych osób. Bywa, że takie ośrodki jak „Mar-Kot” są jedynym 

miejscem, które przy braku odpowiednich środków finansowych, gdzie ludzie w podeszłym wieku 

mogą znaleźć dach nad głową. Jak konkludował rozmówca: „To najbardziej widać zimową porą, bo jak 

zostaje sam dziadek czy babcia w domu, to są kłopoty z opałem i inne sprawy i lepiej im dać tego 

starszego do domu opieki (pod warunkiem, że jest miejsce), a jeśli nie, to np. do takiego ośrodka. A w 

DPS płaci się ponad 3000 zł i tam czasem trzeba czekać, aż ktoś umrze, że się zwolniło miejsce.”  

 

Zakończenie 

Moderator zapytał rozmówcę o jego opinię odnoszącą się do inicjatywy uruchamiania na 

obszarach wiejskich gospodarstw opiekuńczych. Przybliżono zasady działania takich gospodarstw 

podkreślając, że dzienny pobyt seniorów może być korzystny również z punktu widzenia dzieci z nim 

mieszkających. Jeżeli mają oni pod swoją opieką seniora, którego nie mogą zostawić w domu samego 

na przykład na 10 godzin, pobyt w gospodarstwie wydaje się optymalnym rozwiązaniem. Podkreślono 

również, że poprzez kontakty z rówieśnikami, aktywizację można odłożyć w czasie ewentualną 

konieczność korzystania z zamkniętych, całodobowych ośrodków. Poprzez właściwe wsparcie i 

zapewnienie włączenia społecznego, wpływa się na jakość życia w wieku senioralnym. Te argumenty 

spotkały się z akceptacją rozmówcy, lecz jego chłodne, realistyczne podejście do życia nie pozostawia 

wątpliwości, że tego typu innowacje społeczne są dla ludzie względnie dobrze sytuowanych. 

Podsumował: „A u nas ludzie starsi są biedni. Jak ktoś był rolnikiem i dostanie tą KRUS-owską 

emeryturę 1000 zł, no i o ma z tym zrobić? (…) To będzie ciężkie do zrealizowania.” Beneficjent 

kilkakrotnie podkreślał, że w takich miejscach, jak domy opieki, rodziny zastępcze, wioski dziecięce 

powinni pracować ludzie odpowiedzialni, dla których najważniejsze jest dobro drugiego człowieka. 

Jeżeli jest inaczej, to rolnik prowadzący gospodarstwo opiekuńcze „…biznes sobie robi,  

a nie opiekę nad ludźmi.” Konkludując kwestię gotowości seniorów do korzystania z takiej formy opieki 

stwierdził: „Wydaje mi się, że dopóki ktoś jest świadom i jakoś żyje, nie jest pozbawiony domu i 

ubezwłasnowolniony, to się takim czymś nie zainteresuje.” Rozmówca nawiązał jeszcze do różnic 

pokoleniowych oraz stereotypów, które mogą wpływać na powodzenie inicjatywy, jaką są gospodarstwa 

opiekuńcze: „U nas w społeczeństwie ludzie jeszcze inaczej myślą. Młodzi ludzie to cały czas idą do 

przodu, nowości, wszystko się zmienia. A starsi ludzie to siedzą w tym, co do tej pory znali i to im 

wystarcza. I ich zmienić to będzie bardzo ciężko. (…) Dlatego wydaje mi się, że młodzi prędzej by to 



łyknęli, tak, jak istnieją np. te wioski dziecięce. Młodzi tak, ale starszych będzie ciężko przekonać. (…) 

Znowu młodzi, gdyby się brali za otwarcie takiego gospodarstwa, to by pewnie patrzyli na zysk, ile się 

na tym zarobi.”  

 

Wnioski 

1. Stereotypowe postrzeganie placówek typu „Mar-Kot” jako miejsca dla osób dotkniętych patologią 

– bezdomnych, alkoholików, z kryminalną przeszłością i innych. W ostatnich latach struktura 

beneficjentów zmienia się. W ośrodkach pojawiają się również osoby biedne, porzucone, a wśród 

nich są osoby starsze. 

2. Jednym z kluczowym czynników warunkujących powodzenie przedsięwzięcia, to znaczy 

uruchomienie nowej placówki, są negocjacje przeprowadzane z władzami gminy, na terenie której 

planowana jest lokalizacja ośrodka. Po zakończeniu negocjacji są przeprowadzane konsultacje 

społeczne z mieszkańcami mające na celu wyjaśnienie wszystkich wątpliwych kwestii. 

3. Kolejną determinantą warunkującą powodzenie przedsięwzięcia jest pozyskanie odpowiedniego 

kierownika, który jest jedynym przedstawicielem Stowarzyszenia i jest osobą odpowiedzialną za 

nawiązanie i podtrzymywanie kontaktów ze społecznością i przedstawicielami lokalnych władz. 

4. Ważnym elementem funkcjonowania Stowarzyszenia i prowadzonego przez tę organizację 

placówek „Mar-Kot”, jest klarowna struktura oraz zabezpieczenie kontroli na każdym etapie 

powstawania, a później działania danego domu. 

5. Słabą stroną ośrodków „Mar-Kot” jest znikome wsparcie, na które mogą liczyć osoby kierujące 

Stowarzyszeniem. Co innego akceptacja ze strony władz w zakresie funkcjonowania placówek,  

a co innego konkretna pomoc, zwłaszcza materialna. 

6. Ludzie wymagający wsparcia są od dziesięcioleci przyzwyczajeni do tego, że istnieją miejsca, gdzie 

za wyżywienie i dach nad głową nie będą musieli płacić. Takim przykładem są domy „Mar-Kot”, 

kontynuujące programowe założenia polityki Marka Kotańskiego. Takie idee, w praktyce,  

w dużym stopniu utrudniają prowadzenie ośrodków, które same muszą zabiegać  

o pokrywanie tego deficytu. 

7. Stereotypowe postrzeganie wiejskiej społeczności lokalnej jako relatywnie zamkniętej na wpływy 

z zewnątrz oraz nowych mieszkańców, nie potwierdziły się w przypadku najnowszej lokalizacji 

„Mar-Kot” w Kalinowie-Czosnowie. Tamtejsza społeczność jest otwarta na beneficjentów ośrodka. 

 

Rekomendacje 

1. Stowarzyszenie „Mar-Kot” korzysta z częściowej refundacji ze środków z zakresu pomocy 

społecznej za pobyt podopiecznych w swoich ośrodkach. Warto rozważyć w rekomendacjach 

projektu GROWiD założenie fundacji i wypracowanie rozwiązania, które dałoby możliwość  



korzystania przez rolników zakładających gospodarstwa opiekuńcze ze wsparcia z udziałem 

środków przeznaczonych na opiekę społeczną. 

2. Uruchamianie gospodarstwa opiekuńczego należy traktować jak innowację na wsi, która wymaga 

przygotowania mieszkańców do zmiany społecznej. Należy wykorzystać potencjał lokalnych 

organizacji pozarządowych, zadbać o lobbing różnych organizacji, które pomogą zaistnieć 

gospodarstwu opiekuńczemu w danej przestrzeni społecznej. 

3. W perspektywie ośrodków „Mar-Kot” i wypracowanej, sprawdzonej metody działania w zakresie 

zakorzeniania się danej placówki w lokalnej społeczności, ważna jest właściwa osoba zajmująca się 

gospodarstwem opiekuńczym. Nie może ona koncentrować się jedynie na codziennym 

funkcjonowaniu  gospodarstwa, lecz powinna zadbać o właściwe relacje swoje i swoich 

podopiecznych ze społecznością lokalną, jak również podtrzymywać kontakty z przedstawicielami 

samorządu lokalnego. 

4. Odnosząc się do doświadczeń Stowarzyszenia „Mar-Kot”, należy zapewnić, proceduralnie  

i organizacyjnie, kontrolę i ewaluację powstających i funkcjonujących gospodarstw opiekuńczych, 

aby wyeliminować brak profesjonalizmu ze strony gospodarzy, jak również zapewnić 

beneficjentom należyty poziom oferowanych usług. 

5. W planowaniu przedsięwzięciu, jakim są gospodarstwa opiekuńcze należy uwzględnić fakt, że 

starsze osoby nie są skłonne do wydawania pieniędzy na cele, które ich zdaniem są niezbędnie 

konieczne. W ten sposób mogą podchodzić do oferowanych im przez gospodarstwo opiekuńcze 

usług. Ponadto, rolnicy wspomagani od lat poprzez dotacje państwa i programy unijne, będą 

oczekiwać stosownego wsparcia finansowego przy zakładaniu i funkcjonowaniu gospodarstwa 

opiekuńczego. 

Case study z zakresu nieformalnego wsparcia 

Wsparcie osób starszych w środowisku harcerskim. 

1. Wstęp  

Przeprowadzone studium przypadku dotyczy nieformalnych sieci wsparcia zorganizowanych w 

ramach działalności Hufca Ziemi Myszkowskiej. Za nieformalne sieci wsparcia rozumie się tutaj 

wszystkie nawiązane relacje pomocowe/wspierające przez harcerzy na rzecz seniorów z obszaru 

działalności hufca. Ich nieformalny charakter wynika przede wszystkim z dobrowolności działań i braku 

uregulowań ich zakresu i formy.  

Opisane w niniejszym raporcie studium przypadku dotyczy działalności Hufca Ziemi 

Myszkowskiej (woj. Śląskie). Przeprowadzone rozmowy z przedstawicielami Komendy Hufca, 

Drużynowymi oraz harcerzami realizującymi próby harcerskie dały podstawy do sformułowania 

wniosków zarówno na temat funkcjonowania i gotowości organizacji do działań na rzecz seniorów, jak 

i na temat relacji harcerzy i seniorów. Dodatkowo, badanie pozwoliło opisać szeroką perspektywę i 



specyfikę relacji międzyludzkich występujących wśród seniorów zamieszkujących obszary wiejskie i 

pracujących w rolnictwie. 

2. Seniorzy w otoczeniu Związku Harcerstwa Polskiego na przykładzie Hufca Ziemi 

Myszkowskiej 

Można wyróżnić dwa obszary funkcjonalne środowiska seniorów i harcerzy. Po pierwsze, 

jednym ze statutowych zadań ZHP jest praca ze (w) środowiskiem lokalnym na rzecz mieszkańców. 

Można zatem powiedzieć, że w ramach działalności ZHP, członkowie tej organizacji domyślnie 

pomagają, wspierają mieszkańców obszaru na którym ZHP działa. Co więcej, w holistycznym podejściu 

do ZHP nie należy rozumieć go jedynie jako instytucji, a również jako pewien system wychowawczo-

edukacyjny, w którym ważne jest kształtowanie postaw obywatelskich. W ramach takiego podejścia 

członkowie ZHP niezależnie od wyznaczonych celów w ramach realizacji prób harcerskich, czy działań 

drużynowych, powinni być aktywnymi, uważnymi i wyjątkowo wrażliwymi członkami społeczności. 

Pierwszy obszar funkcjonowania seniorów i harcerzy to zatem społeczeństwo na poziomie mikro i 

makro. W drugim podejściu do tego zagadnienia, które można analitycznie wydzielić spośród ogółu to 

harcerze w wieku senioralnym. Tutaj mamy do czynienia ze zróżnicowaną grupą osób. Harcerze w 

wieku senioralnym działają w harcerstwie na rozmaitych zasadach, co uzależnione jest zarówno od (a) 

struktury samego hufca, (b) determinacji samych seniorów, a także (c) podejmowanych działań przez 

pozostałych harcerzy na rzecz seniorów.  

 W niniejszym opracowaniu omówione zostaną oba obszary funkcjonowania harcerzy i 

seniorów, zarówno w kontekście społeczeństwa jak i samej organizacji.  

3. Czynniki warunkujące funkcjonowanie mechanizmów nieformalnego wsparcia osób 

starszych na obszarach wiejskich 

3.1. Obszar funkcjonowania w społeczeństwie 

W pierwszej kolejności warto skupić się na działalności ZHP na rzecz seniorów w społeczności, 

w której działa dana jednostka organizacyjna – hufiec i drużyny harcerskie. Hufiec Ziemi Myszkowskiej 

obejmuje swoim działaniem powiat myszkowski, na który składają się trzy miasta oraz osiem gmin: 

miasto Myszków, Koziegłowy i Żarki; gminy Koziegłowy, Koziegłówki, Mrzygłód, Niegowa, 

Pińczyce, Poraj, Przybynów i Żarki. W praktyce organizacja w obecnej chwili nie zawiązała struktur 

harcerskich na całym obszarze swojego działania. Drużyny funkcjonują głównie w mieście Myszków i 

Żarki oraz gminach Poraj i Żarki. W związku z tym, oddziaływanie ZHP Ziemi Myszkowskiej nie 

pokrywa się z formalnie określonym obszarem działania.  

Z przeprowadzonych rozmów zarówno z przedstawicielami Komendy Hufca, jak i z osobami 

działającymi na niższych szczeblach wynika, że działalność harcerstwa na omawianym obszarze nie jest 

skierowana do seniorów. Komenda nie podjęła żadnych systemowych rozwiązań mających na celu 

ukierunkowanie działalności drużyn na rzecz seniorów. Hufiec nie uczestniczy i nie współorganizuje 

żadnych działań na ich rzecz i – choćby w nieformalny sposób – nie wpływa na wytyczenie 

długoterminowej strategii działania całego hufca, czy drużyn na rzecz seniorów. W związku z tym, 



działania podejmowane przez harcerzy na rzecz omawianego środowiska wynikają raczej z 

indywidualnych motywacji harcerzy, niż odgórnie narzuconej polityki.  

W praktyce oznacza to, że jedynie kilku spośród ponad 190 harcerzy zrzeszonych w hufcu 

podejmowało w ostatnim czasie (2 lat) jakiekolwiek działania na rzecz seniorów. Przyczynami takiego 

stanu rzeczy zdaniem respondentów są: 

1/ brak transmisji międzypokoleniowej w samej organizacji – wątek ten zostanie szerzej opisany 

poniżej, jednak tutaj warto zaznaczyć, że brak reprezentantów seniorów w życiu hufca powoduje, 

że ich interesy (działania na ich rzecz) nie są podejmowane.  

2/ umiejętności harcerzy do działania z młodzieżą – z przeprowadzonych rozmów wynika, że 

kadra harcerzy kształcona jest w kierunku pracy z młodzieżą i dziećmi. Silne ukierunkowanie kadry na 

tego typu działania mają oczywiści służyć jak najlepszemu funkcjonowaniu drużyn. Niewątpliwie 

należy wskazać wartości wychowawczo-edukacyjne w takim podejściu, w którym głównymi 

beneficjentami są młodzi harcerze. Kadra zostaje wyposażona w narzędzia pracy z dziećmi i młodzieżą 

i w całym trybie szkoleniowym, jaki przechodzi nie spotykają się z tematyką seniorów. W 

konsekwencji, sam program ukierunkowuje ich do działań na rzecz dzieci i młodzieży, a także sami 

drużynowi chcą raczej testować zdobytą wiedzę na grupie dedykowanej. Można zatem powiedzieć, że 

seniorzy są systemowo wykluczeniu z obszaru działań harcerzy.  

3/ brak strategii działania na rzecz określonych grup społecznych – działalność harcerzy 

skupionych w Hufcu Ziemi Myszkowskie jest określona w różnych dokumentach na poziomie idei i 

regulaminu, jednak w praktyce to preferencje drużynowych i indywidualne postawy samych harcerzy 

wpływają na przebieg służby, a tym samym to z kim i dla kogo współpracują. Brak wytyczonych celów 

daleko i krótko terminowych powoduje, że działalność związku odbywa się na zasadach 

projektowych, tzn. w zależności od potrzeby i/lub zastanych tradycji (np. organizacja rajdu Szarych 

Szeregów, Harcerska Akcja Letnia (HAL), realizacja zadań z rozpisanych prób) podejmowane są 

określone działania, które jednak nie przekładają się utrwalenie nowych tradycji, nawiązywanie 

pogłębionych relacji, czy podtrzymywanie działań, które z punktu widzenia jednostkowego mogą być 

mało atrakcyjne, jednak są ważne ze względu na działalność organizacji jako takiej. 

W trakcie prowadzonych rozmów zidentyfikowano tylko jedną formę działalności 

podejmowanej przez harcerzy Hufca Ziemi Myszkowskiej na rzecz seniorów. W pierwszej kolejności 

wskazano na współpracę kilku harcerzy z komercyjnie prowadzonym domem seniora zlokalizowanym 

w Żarkach. Inna grupa harcerzy nawiązała współpracę z DPS w Poraju. Zarówno w pierwszym, jak i w 

drugim przypadku odpowiedzialni za współpracę byli sami harcerze, nie hufiec, czy drużyna. W ramach 

swoich prób rozpisanych na zdobycie wyższego stopnia w ramach zadań z kategorii „praca na rzecz 

społeczności lokalnej” harcerze Ci wpisali zadanie związane z pracą właśnie na rzecz seniorów. Był to 

jednostkowy wyłom wśród innych prób, gdzie ogólnie praktykowane zadania skierowane są do dzieci i 

młodzieży. Ciekawe w takim przypadku zdaje się pytanie dotyczące tego, czemu osoby te, pomimo 

wcześniej zarysowanych barier w pracy z seniorami, zdecydowały się na działania właśnie z tą grupą. 



Odpowiedzi udzielili sami wolontariusze wskazując przede wszystkim na chęć zdobycia innego 

doświadczenia niż to, które mają okazję zdobyć w ramach swojej służby w ZHP oraz pobudki 

wynikające z systemu wartości oraz szacunku do ludzi starszych. Działania te wynikały także ze 

specyficznej relacji harcerzy ze swoimi dziadkami, którym również pomagają/pomagali i/lub mieli 

bardzo dobre relacje. 

Podjęta współpraca z ośrodkami z Żarek i Poraja realizowana była w ramach rozpisanych zadań 

w próbach harcerzy. Również tutaj, zakończenie zadania – „projektu” – czyli wykonaniem zadania 

wpisanego do próby łączyło się z zakończeniem działań na rzecz seniorów. Harcerze po wykonaniu 

zadania, przestali odwiedzać domy spokojnej starości, natomiast zwierzchnictwo (kadra) kierująca 

drużynami nie kontynuowała tych działań, ani nie zachęcała do kontynuacji przez innych harcerzy 

realizujących swoje próby. Innymi słowy, podczas przygotowywania planu próby, nie podejmuje się 

starań na rzecz wpisywania działań na rzecz seniorów w działania realizowane w ramach prób 

harcerskich, co wynika z braku systemowego wsparcia i zachęt dla tego typu działań.  

Formą wsparcia dla seniorów przygotowaną przez Hufiec, była akcja pomocowa 

przygotowana w ramach walki z pandemią COVID-19. W tym przypadku, działania zostały 

zaplanowane systemowo. Komenda Hufca przygotowała ludzi, bazę kontaktów oraz kampanię 

informacyjną w zakresie oferowanej pomocy dla seniorów w robieniu zakupów. W ramach działań, 

podjęto działania pomocowe dla kilkunastu seniorów z obszaru działania hufca. Należy jednak 

powiedzieć, że skala działań nie była duża i w całości skupiła się na osobach zamieszkujących miasto 

Myszków. Respondenci zwrócili uwagę, że jest to efekt przede wszystkim specyficznych więzi 

społecznych na obszarach wiejskich. Po drugie, przyznali, że działalność była mało wypromowana w 

całym powiecie, a – jak sami wskazywali „działalność ZHP raczej nie kojarzy się z takimi działaniami 

pomocowymi na rzecz seniorów”, dlatego niewielu osobom przyszło do głowy poszukiwanie pomocy 

właśnie w tej instytucji. Osoby, którym udzielano wsparcia dowiedziały się o możliwości otrzymania 

pomocy z ośrodków pomocy społecznej, które były poinformowane o akcji ZHP i sugerowali ich pomoc 

zainteresowanym osobom.  

Udzielana pomoc sprowadzała się do robienia i dostarczania do domu seniora zakupów. 

Seniorzy byli bardzo wdzięczni za oferowaną pomoc i niejednokrotnie oferowali wynagrodzenie 

wolontariuszom. Akcja trwała około miesiąca, jednak w tym czasie nie udało się wypracować żadnych 

trwałych powiązań, które przekształciłyby się w działalność długookresową, nie projektową. Obecnie, 

żadna z osób korzystających z pomocy nie otrzymuje wsparcia, seniorzy sami zrezygnowali z odwiedzin 

harcerzy wraz ze zmianami zasad zachowania bezpieczeństwa.  

Ciekawym wątkiem, na który zwrócili uwagę respondenci jest kwestia różnic pomiędzy 

sytuacją seniorów mieszkających na wsi oraz mieście. Jak zostało to opisane powyżej, wszystkie osoby 

korzystające z pomocy w ramach akcji ZHP zamieszkiwały miasto Myszków. Taki stan rzeczy 

tłumaczyć można zdaniem respondentów na dwa sposoby. Po pierwsze, seniorzy zamieszkujący 

obszary wiejskie mają stałą opiekę i pomoc świadczoną przez najbliższych, bardzo często 



zamieszkujących w jednym gospodarstwie domowym. Po drugie, pomoc kierowana była z 

pośrednictwem instytucji pomocowych (DPS), co oznacza, że trafiła jedynie do osób 

zmapowanych przez daną instytucję.  

Odnosząc się do pierwszego z wymienionych wątków, respondenci wskazywali na bardzo 

charakterystyczne gospodarstwa wielopokoleniowe występujące w powiecie myszkowskim. Seniorzy 

dzięki specyfice panujących relacji rodzinnych mają zapewnioną opiekę nieformalną, nie uchwyconą w 

instytucjonalnych statystykach i nie potrzebują pomocy z zewnątrz. Respondenci wskazywali także, że 

nawet jeśli seniorzy nie mieszkają pod jednym dachem z rodziną, to mogą liczyć na pomoc ze strony 

rodziny mieszkającej w pobliżu (bardzo często na sąsiedniej działce wydzielonej po podziale pola). 

Seniorzy cieszą się tutaj dużym szacunkiem. Jednocześnie, bardzo często są to również seniorzy 

potrzebujący realnie mniejszej pomocy i pracujący nadal w rolnictwie. Niewątpliwie fakt ciągłej 

aktywności fizycznej (pracy w rolnictwie) i posiadanie gospodarstwa (właściciel lub współwłaściciel) 

realnie przekładają się na fakt, że seniorzy nie zgłaszali się, ani nie byli zgłaszani do akcji pomocowej 

organizowanej przez ZHP.  

Fakt kierowania pomocy za pośrednictwem instytucji pomocowych (DPS) do seniorów 

mógł wpływać na niepowodzenie rekrutacji na obszarach wiejskich. W związku z ograniczonymi 

zasobami kadrowymi oraz wąskim zakresem działalności organizacji pomocowych działających na 

obszarach wiejskich, pracownicy DPS mogą nie wiedzieć o potrzebach seniorów zamieszkujących 

obszar ich działania. Z drugiej strony, seniorzy zamieszkujących obszary wiejskie mogą formalnie nie 

funkcjonować w systemie pomocowym, a co za tym idzie ani sami nie zgłaszają potrzeby pomocy, ani 

system – instytucje – nie udzielają im jej.   

3.2. Obszar funkcjonowania w ramach organizacji 

Harcerze w wieku senioralnym działają w harcerstwie na rozmaitych zasadach, co uzależnione 

jest zarówno od (a) struktury samego hufca, (b) determinacji samych seniorów, a także (c) 

podejmowanych działań przez pozostałych harcerzy na rzecz seniorów.  

W przypadku struktury hufca należy wskazać, że w ramach działalności Hufca Ziemi Myszkowskiej nie 

funkcjonuje żadna grupa seniorów, czy to w strukturze kręgów, czy drużyn. Dodatkowo, na specyfikę 

omawianego hufca składa się niewątpliwie również brak działających harcerzy ze starszych pokoleń. 

Jest to znamienna sytuacja, która spowodowana jest konfliktami pomiędzy kolejnymi, przekazującymi 

sobie władzę w hufcu komendami. Ów narastający od przeszło dwóch dekad konflikt doprowadził do 

sytuacji w której obecna komenda nie może liczyć na wsparcie ze strony starszych harcerzy i 

poprzedniej władzy. Taka sytuacja powoduje, że w hufcu nie ma seniorów, co oznacza po pierwsze, że 

ta grupa wiekowa sama nie organizuje dla siebie żadnych wydarzeń i nie dba o reprezentowanie swoich 

interesów w działalności hufca, z drugiej strony, działania takie nie są podejmowane zarówno na 

szczeblu komendy jak i drużyn. Warto w tym miejscu wskazać, że wśród sąsiednich hufców sytuacja 

jest odmienna. W Hufcu ZHP Częstochowa aktywni harcerze – seniorzy z jednej strony sami inicjują 



działania dla swojego kręgu, z drugiej strony są aktywnymi uczestnikami wszystkich podejmowanych 

przez Komendę Hufca działań.  

W związku ze specyfiką działalności ZHP Ziemi Myszkowskiej trudno mówić tutaj o determinacji 

samych seniorów lub jej braku. Międzypokoleniowe konflikty przełożyły się na brak jakiejkolwiek 

współpracy, a tym samym działań na rzecz seniorów - harcerzy. Co więcej, podczas prowadzonych 

badań wyraźnie można było zauważyć, że tematyka podejmowania działalności na rzecz seniorów – czy 

to w strukturach harcerskich, czy ogólnie, społeczności lokalnej – nie jest ugruntowana w myśleniu i 

planach respondentów. Dopiero wywołany temat możliwości podjęcia działań na rzecz tej grupy 

wiekowej spowodował myślenie w tym zakresie. Opisany przykład pokazuje jak ważne są działania 

komunikacyjne w pracy społecznej bez których wybrane obszary społeczne są realizowane a inne 

marginalizowane. Sprawne zaprojektowanie procesu komunikowania potrzeb przez grupę seniorów w 

połączeniu z pokoleniową transmisją wartości i tożsamości powodują, że w niektórych środowiskach 

harcerskich zarówno struktura, sami seniorzy, jak i pozostała część społeczności harcerskiej są 

przystosowani do działań na rzecz najstarszych druhen i druhów. W przypadku braku tej transmisji i 

braku dyskursu na ten temat, działalność wewnątrz organizacji staje się nie tyle mało istotna, co w ogóle 

nie do pomyślenia.  

4. Rekomendacje dotyczące włączenia nieformalnych sieci wsparcia w model 

funkcjonowania gospodarstw opiekuńczych 

 

1. W działaniach mających na celu włączenie nieformalnych sieci wsparcia w model funkcjonowania 

gospodarstw opiekuńczych należy zadbać, aby to interes (potrzeby) samych seniorów był 

zabezpieczony. W sytuacji, kiedy sami seniorzy nie mają możliwości podmiotowego działania, 

może zdarzyć się, że inne – np. ekonomiczne, albo czysto pragmatyczne – przesłanki będą 

regulowały model funkcjonowania gospodarstwa opiekuńczego. 

2. Postuluje się, aby w gospodarstwach opiekuńczych zadbać o sprawny model komunikacji między 

samymi seniorami, właścicielami gospodarstwa, instytucjami zaangażowanymi oraz rodziną i 

innymi środowiskami nieformalnego wsparcia, które mogą być zaangażowane w działalność 

gospodarstwa. Jak widać, interesariuszy skupionych wokół gospodarstwa jest wielu i każdy z nich 

realizuje inne cele. Ich pogodzenie wymaga dialogu oraz monitorowania. 

3. Działalność na rzecz seniorów w niektórych środowiskach lokalnych oraz działających lokalnie 

NGO może nie być domyślną działalnością. Taka sytuacja może dotyczyć zwłaszcza obszarów 

wiejskich, gdzie nadal to rodzina zapewnia opiekę i wsparcie dla seniorów. W związku z tym, należy 

podjąć działania na rzecz po pierwsze wzmacniania tego modelu, ale także pomocy tym rodzinom, 

które ze względów kulturowych mogą nie mieć odwagi przekazania seniora pod opiekę instytucji 

zewnętrznej. Duża rola w tym procesie powinna spoczywać nie tylko na samym gospodarstwie, 

które musi zyskać zaufanie swoich beneficjentów oraz uczestników, ale także instytucji 



samorządowych i NGO, które w zakresie swoich działań powinny uwzględniać działalność na rzecz 

seniorów. 

4. Należy podjąć systemowe działania, kampanie społeczne oraz inne formy edukacji ukierunkowane 

na pokazanie korzyści płynących z pracy z (na rzecz) seniorów. Są to zarówno korzyści 

indywidualne jak i mikro i makro społeczne (ekonomiczne).  

5. W funkcjonowaniu gospodarstw opiekuńczych na obszarach wiejskich należy uwzględnić 

powszechne wsparcie ze strony rodzin seniorów. W związku z tym w projektowaniu usług 

opiekuńczych należy uwzględnić również perspektywę opieki wytchnieniowej, nie tylko samego 

seniora.  

6. Ważnym aspektem działalności nieformalnego wsparcia dla seniorów jest pewna akcyjność, 

podczas której ludzie intensyfikują swoją działalność na rzecz drugiej osoby, a czasem w ogóle 

zaczynają myśleć o innych. Tego typu sytuacją była powszechna izolacja społeczna wywołana 

COVID-19. Podjęte altruistyczne działania miały szeroko zakrojone oddziaływanie, jednak 

mechanizmy pomocy nie zostały utrwalone, a zawarte relacje społeczne, zostały zerwane. Podczas 

projektowania włączenia nieformalnego wsparcia na rzecz seniorów w działalności gospodarstw 

opiekuńczych należy uwzględnić obie perspektywy – krótką, akcyjną oraz strategiczną, 

długookresową. Obie perspektywy powinny być ze sobą powiązane w celu uzyskania efektu 

synergii.  

W związku ze specyfiką funkcjonowania rodzin wiejskich (zwłaszcza rolniczych) polegającą na 

opiekowaniu się seniorami rodziny przez młodsze pokolenia, system dotarcia do nich poprzez instytucje 

pomocowe (np. DPS) nie jest efektywny. W domach, gdzie seniorzy są zaopiekowani przez swoją 

rodzinę nie nawiązuje się współpracy z instytucjami opieki formalnej, a co za tym idzie zarówno rodziny 

jak i sami seniorzy „wymykają” się systemowi. Jakakolwiek chęć nawiązania komunikacji z nimi 

poprzez te instytucje może okazać się nieefektywna. Instytucje te, które często mają niedobory kadrowe 

nie docierają również do tych mieszkańców, którzy tej pomocy najbardziej potrzebują i nie zgłaszają 

się sami do instytucji zewnętrznej. W związku z tym postuluje się, mocną integrację gospodarstwa 

społecznego ze środowiskiem lokalnym, zarówno z instytucjami formalnymi jak i NGO, środowiskami 

wsparcia i innymi, które pracują w środowiskach lokalnych. 

Nieformalna pomoc osobom zależnym w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym. 

1. Wstęp 

Analizowany w niniejszym opracowaniu przykład nieformalnego wsparcia jest interesujący w 

kontekście funkcjonowania gospodarstw opiekuńczych z kilku powodów. Działalność pracowników 

instytucji, które zgodnie ze swoim przeznaczeniem zajmują się pomocom innym osobom jest zazwyczaj 

automatycznie sprowadzana do pełnienia przez te instytucje swoich funkcji poprzez wykonywanie 

powierzonych obowiązków zatrudnionym pracownikom. Pomijanym często faktem są funkcje ukryte 

takich instytucji oraz znamienny kontekst relacji pracownik – odbiorca. Relacje nawiązywane między 

pracownikami niosącymi pomoc, a osobami ją przyjmującymi są wyjątkowe oparte o zaufanie, empatię, 



a także wzajemną wyrozumiałość, solidarność i szacunek. W takich warunkach trudno sprowadzić 

realizację opieki/pomocy drugiej osobie do zakresu obowiązków służbowych pracownika. Siłą rzeczy 

nawiązana więź wykracza poza formalny system pomocy i opieki. Nie dzieje się tak zawsze i relacje te 

nie dotyczą wszystkich pracowników danej instytucji. Co zatem decyduje o powstaniu takiej relacji?  

Materiał zebrany w ramach badań przeprowadzonych wśród obecnych i byłych pracowników Zakładu 

Opiekuńczo Leczniczego w Krakowie oraz pacjentów tego zakładu wskazuje, że odpowiedź na 

postawione powyżej pytanie nie jest prosta. Można raczej mówić o splocie pewnych czynników 

kontekstowych i osobowościowych, które mają wpływ na wytworzenie takiej relacji. Należy jednak 

podkreślić, że tego typu relacje są wartościowe nie tylko dla wspomnianych dwóch stron (pracownik i 

pacjent), ale także dla najbliższego otoczenia (bliscy, rodzina, sąsiedzi, znajomi) i z punktu widzenia 

systemu opieki jako takiego. Pacjenci, którzy nawiązali taką relację zarówno w swoim subiektywnym 

odczuciu, jak i biorąc pod uwagę obiektywne wskaźniki niesionej pomocy i opieki czują się lepiej i 

lepiej radzą sobie ze swoimi problemami.  

Działalność gospodarstw opiekuńczych musi uwzględniać powstawanie tego typu relacji. Jest to z jednej 

strony wyzwanie dla osób pracujących w tego typu gospodarstwie,  z drugiego strony to właśnie w 

nieformalnych relacjach i zaangażowaniu szerokiego środowiska społecznego upatruje się wartości 

dodanej z powstawania usług green care. W związku z tym, szalenie ważne jest, aby osoby decydujące 

się na otwarcie gospodarstwa opiekuńczego, zanim podejmą jakiekolwiek działania inwestycyjne byli 

świadomi społecznych skutków takiej decyzji i mieli możliwość przygotowania się (odbycia szkoleń, 

wizyt studyjnych) na rzeczywistą pracę z ludźmi wymagającymi mniejszej lub większej pomocy. 

2. Kontekst badania – zakład opiekuńczo-leczniczy 

Zakłady opiekuńczo-lecznicze to przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, albo jednostki organizacyjne 

przedsiębiorstwa, które udzielają stacjonarnie i całodobowo usługi medyczne obejmujące 

długoterminową opiekę medyczną oraz pielęgnację pacjentów, którzy nie wymagają hospitalizacji. 

Zakłady opiekuńczo-lecznicze powinny dysponować pomieszczeniami dostosowanymi do potrzeb osób 

niepełnosprawnych, oferować rozwiązania dietetyczne zgodne z zapotrzebowaniem i stanem zdrowia 

podopiecznych, a także zapewniać produkty lecznicze oraz wyroby medyczne. Celem działalności ZOL 

jest przywrócenie pacjentowi możliwie jak największej sprawności fizycznej oraz psychicznej, co w 

przyszłości pozwoli mu na samodzielne funkcjonowanie w warunkach domowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 

295). Zakład opiekuńczo-leczniczy zapewnia pielęgnację oraz rehabilitację w zakresie podstawowym. 

Lekarze dyżurują w dzień, w razie potrzeby wzywani są na oddział również w godzinach nocnych. Przez 

całą dobę zapewniona jest pomoc pielęgniarska. 

Do zakładu opiekuńczo-leczniczego kwalifikują się osoby, które mają zakończony proces leczenia, są 

w pełni zdiagnozowane, nie wymagają hospitalizacji, a jednocześnie ich stan zdrowia nie pozwala na 



samodzielne funkcjonowanie. W procesie kwalifikacji niezbędna jest dokumentacja obejmująca 

skierowanie do zakładu opiekuńczo-leczniczego (skierowanie takie wystawia lekarz pierwszego 

kontaktu lub lekarz prowadzący ze szpitala) oraz wywiad pielęgniarki środowiskowej. Ocena stanu 

zdrowia pacjenta w skali Barthel nie może przekroczyć 40 punktów. Do zakładu opiekuńczo-

leczniczego nie kwalifikują się pacjenci ze stwierdzoną chorobą nowotworową, pacjenci z poważnymi 

zaburzeniami psychicznymi oraz pacjenci, których ocena stanu zdrowia w skali Barthel przekracza 40 

punktów. 

Pobyt w zakładzie opiekuńczo-leczniczym jest współfinansowany ze środków NFZ. 70% kwoty 

należnej za miesięczny pobyt w ZOL pochodzi jest ze środków pacjenta np. świadczeń emerytalno-

rentowych, przy czym kwota ta nie może przekroczyć 250% minimalnej wartości świadczenia. 

3. Zakres nieformalnej opieki – perspektywa pracownika 

W niniejszym opracowaniu pominięte zostają kwestie formalnego, wynikającego z obowiązków 

pracowniczych działania rehabilitantów. Oddzielenie nieformalnej opieki od formalnej jest jednak 

trudne ze względu na przenikające się różne formy pomocy i opieki w ciągu wykonywania pracy. 

Syntetyczne rozróżnienie jest jednak o tyle zasadne, że pokazuje na odmienne czynniki, 

motywacje i potrzeby, które kierują nawiązywaniu więzi pacjent-pracownik po obu stronach. 

Przeprowadzone rozmowy z pracownikami opiekującymi się pacjentami ZOL jednoznacznie wskazują, 

że zakres świadczonej pomocy i opieki zdecydowanie wykracza poza obowiązki służbowe. Do 

najczęściej spotykanych działań wykraczających poza instytucję (w rozumieniu fizycznym) 

zaliczyć można robienie zakupów poza zakładem, wysyłanie listów, doładowywanie konta telefonu 

komórkowego. Jak widać są to działania, które wymagają od pacjenta dużego zaufania w stosunku do 

osoby poproszonej o przysługę.  

Nieformalna opieka odbywa się także w ramach godzin pracy rehabilitantów i dotyczy przede 

wszystkim wspólnego spędzania czasu. Formy spędzania czasu są uzależnione od możliwości samego 

pacjenta i są wysoce zróżnicowane. Pracownicy wychodzą z pacjentami na wspólne spacery, słuchają 

razem muzyki, czytają i słuchają czytania pacjentów, odwiedzają pacjentów w ich pokojach, dyskutują, 

wreszcie razem piją herbatę/kawę. Wspomniane działania nie są skomplikowane i zdecydowanie 

wykraczają poza zakres prowadzenia rehabilitacji. Można stwierdzić, że najważniejszą funkcją 

nieformalnej opieki jest zaspokojenie potrzeby kontaktu z drugim człowiekiem, nawiązania 

relacji towarzyskich i chęci rozmowy. Z funkcjonalnego punktu widzenia nie ma właściwie znaczenia, 

czy wspólnie spędzony czas odbywa się w pokoju pacjenta, czy na spacerze. Ważna jest możliwość 

przebywania z drugą osobą. 

W tym miejscu warto odpowiedzieć na pytanie, dlaczego pracownicy podejmują wspomniane wyżej 

działania, które wykraczają poza ich służbowe obowiązki? Warto zaznaczyć, że niejednokrotnie 



działania te realizowane są poza godzinami pracy. Zakres nieformalnej opieki świadczony w ramach 

godzin pracy jest szeroki i wymagający. Czas spędzany z pacjentami poza czasem przeznaczonym na 

rehabilitację mógłby być przez pracownika wykorzystany na szereg innych sposobów jak odpoczynek, 

wypełnianie dokumentacji, naukę (rozwój zawodowy) etc. Można powiedzieć, że analizując zakres 

oferowanej pomocy nieformalnej z punktu widzenia wykonywania obowiązków służbowych, 

pracownicy nie przeznaczają czasu pracy na powierzone im zadania. Taka analiza zdaje się jednak 

pomijać kontekst społeczny, który w specyficznych instytucjach nastawionych na pomoc innym, jest 

niezwykle istotny. Jak mówią sami pracownicy, spędzany czas z pacjentami nie tylko na 

rehabilitacji, ale także na rozmowie, czy spacerze, jest bardzo ważnym elementem zadbania o 

drugą osobę. Traktowanie jej jako człowieka, z potrzebami, słabościami, ale również historią 

całego życia jest niezwykle istotne w pracy z pacjentami. Sprowadzenie pacjenta do rolni klienta, 

który wymaga wykonania określonego, zapisanego w regulaminie zakresu usług jest 

odhumanizowaniem relacji społecznych, które zdaniem pracowników jest dla ich podopiecznych 

największym zagrożeniem w ich niesamodzielnym położeniu.  

U podłoża świadczenia nieformalnej opieki ze strony pracowników leży empatia, chęć niesienia pomocy 

i ciekawość drugiego człowieka. Badani podkreślali, że spędzając czas ze swoimi pacjentami siłą rzeczy 

dowiadywali się o nich wiele. Każdy człowiek ma w sobie historię swojego życia. Jedni pacjenci byli 

lekarzami inni nauczycielami, a jeszcze inni mieli ciekawe hobby. O tym wszystkim nie mają już 

komu mówić, więc słuchają ich najbliżsi opiekunowie, czyli pracownicy. Nawiązanie takiej 

głębokiej relacji z pacjentem jest czasem trudne. Tak było w jednym z opisywanych przypadków, kiedy 

jedna z pacjentek, która miała duże problemy z samodzielnym poruszaniem się została zapewniona 

przez rodzinę o przyjęciu jej na kilka dni w okresie świątecznym. Na wiadomość o spędzeniu czasu z 

rodziną pacjentka zwielokrotniła wysiłki na rzecz tego, aby na czas świąteczny była w jak najlepszej 

formie. Opiekun podjął większą pracę przy przyzwoleniu pacjentki i rezultaty terapii były 

spektakularne. Jak mówi respondentka, pacjentka zaczęła żyć świętami i to dawało jej siłę do pracy nad 

sobą. Zaraz przed świętami rodzina zadzwoniła do ZOL, że jednak nie odbierze pacjentki, ponieważ 

wymaga ona stałej opieki, której nie będą w stanie jej zapewnić. Instytucja na co dzień zajmująca się 

pacjentką również nie byłą w stanie zapewnić opieki poza placówką, dlatego finalnie, nie spędziła 

kobieta nie spędziła świąt w domu. Pacjentka zmarła po kilku dniach od otrzymania informacji o tym, 

że rodzina jednak wycofała się z pierwotnych planów. Emocjonalne zaangażowanie pracowników w 

życie pacjentów stanowi istotne wyzwanie dla osób, które wiążą się w nieformalne relacje 

opiekuńcze. Jest to „koszt”, który pracownicy płacą za swoje nieformalne zaangażowanie, chęć pomocy 

i budowania głębokich relacji. Warto w tym miejscu zauważyć, że nie wszyscy pracownicy nawiązują 

takie relacje z pacjentami, więc można twierdzić, że nie jest to kwestia doboru określonego typu osób, 

które wykonują zawód, w którym pomagają innym. Również pacjenci wskazują, że nie do wszystkich 

opiekunów zwracają się o pomoc i nawiązują bliższe relacje. 



Podany przykład wskazuje na jeszcze jedną istotną kwestię. Zaangażowanie najbliższych (rodziny, 

znajomych) w opiekę nad osobami zależnymi jest wyjątkowo ważne. Praca na rzecz osób, które 

wymagają opieki jest tym bardziej efektywna im w proces ten zaangażowani są bliscy tej osoby. Pytani 

pracownicy ZOL jednoznacznie wskazywali, że osoby, które mają stały kontakt z bliskimi mają większą 

chęć do pracy i są w lepszej kondycji psychicznej, dzięki której mogą wykonywać więcej zadań. Warto 

jednak zwrócić uwagę szerzej na wątek relacji z bliskimi i potrzebę kontaktu z drugą osobą u osób 

wymagających opieki.  

Jak wskazują zarówno pracownicy, jak i sami pacjenci, dla kondycji tak fizycznej jak i psychicznej 

człowieka ważne jest podtrzymywanie kontaktów międzyludzkich. Jak zostało to wspomniane powyżej, 

rodzina – czy szerzej bliscy – stanowią istotny element efektywnej opieki. Często zdarza się jednak tak, 

że to nie rodzina odwiedza pacjentów. Wśród seniorów, najczęściej odwiedzającymi są sąsiedzi i 

przyjaciele. Rodzina spełniając „obowiązek” zapewnienia opieki seniorowi wyłącza się często z 

podtrzymywania relacji i pomocy dla tej osoby. Relacje przyjacielskie/sąsiedzkie są w takich 

wypadkach ważniejsze, co pokazuje jak ważne jest prowadzenie działalności opiekuńczej 

możliwie najbliżej środowiska społecznego pacjenta.  

Dodatkowo, można by przyjąć, że umieszczenie osoby w ośrodku, gdzie oprócz tego, że będzie miała 

zapewnioną stałą opiekę, to może liczyć na kontakt z innymi pacjentami jest dobrym rozwiązaniem na 

zapewnienie komfortowego życia pacjenta. Zarówno pacjenci jak i pracownicy wskazują, że kontakt 

pomiędzy samymi pacjentami niezwykle rzadko można uznać za skutecznie zaspokajający 

potrzebę nawiązywania głębokich więzi. Osoby starsze przebywające z innymi pacjentami nie 

wchodzą w pogłębione relacje z różnych względów, np. osobiste przyzwyczajenia, różnice wiekowe (w 

stanie zdrowia), różnice światopoglądowe, brak cierpliwości i empatii. Słowem, zapewnienie seniorom 

przestrzeni do tego, aby mogli sami spędzać ze sobą czas wolny nie rozwiązuje problemu potrzeby 

kontaktów społecznych. Sami seniorzy wskazują w tym zakresie, że wolą rozmawiać i przebywać z 

młodszymi osobami, niż innymi pacjentami.  

4. Rekomendacje dotyczące włączenia nieformalnych sieci wsparcia w model 

funkcjonowania gospodarstw opiekuńczych 

1. Wykonywanie usług pomocy/opieki drugiemu człowiekowi jest specyficzne i nie sposób uniknąć 

nawiązywania się głębokich relacji między osobami udzielającymi opieki i otrzymującymi pomoc. 

Nieformalne kontakty i wsparcie, jakie pojawia się w trakcie wykonywania obowiązków 

służbowych oparte jest na budowie głębokich, emocjonalnych relacji między osobami. Tworząc 

formalny model funkcjonowania placówki pomocowej/opiekuńczej, należy uwzględnić ten fakt 

wielopoziomowo. Osoby, które będą zaangażowane w pracę na rzecz osób potrzebujących pomocy 

muszą być wyjątkowo empatyczne i posiadać odpowiednie umiejętności „miękkie” do pracy z 



drugim człowiekiem. Dodatkowo, praca na rzecz tych osób często wykracza poza formalne ramy 

czasowe i zakres zakontraktowanej opieki. 

2. Należy zadbać zarówno o bezpieczeństwo i komfort pracy beneficjentów jak i prowadzących 

instytucje opiekuńcze. Nieformalnie prowadzona pomoc/opieka przez pracowników instytucji 

zajmującej się opieką nad ludźmi dotyczy zarówno działań w samej instytucji, jak i poza nią. W 

zakres najczęściej podejmowanej pomocy wchodzi robienie zakupów, wysyłanie listów, pomoc w 

obsłudze urządzeń elektronicznych (np. telefon), a także zwyczajne spędzanie czasu z drugą osobą. 

Najważniejszą funkcją nieformalnej opieki jest zaspokojenie potrzeby kontaktu z drugim 

człowiekiem, nawiązania relacji towarzyskich i chęci rozmowy. Emocjonalne zaangażowanie 

pracowników w życie pacjentów stanowi istotne wyzwanie dla osób, które wiążą się w nieformalne 

relacje opiekuńcze. W związku z tym rekomenduje się, żeby niezależnie od grupy docelowej do 

jakiej skierowana jest pomoc w danej instytucji, instytucje te współpracowały z psychologami, 

którzy na miejscu mogłyby pomóc zarówno samym beneficjentom, jak i osobom prowadzącym te 

instytucje.  

3. Zaangażowanie najbliższych (rodziny, znajomych) w opiekę nad osobami zależnymi jest 

wyjątkowo ważne. Rodzina spełniając „obowiązek” zapewnienia opieki seniorowi wyłącza się 

często z podtrzymywania relacji i pomocy dla tej osoby. Relacje przyjacielskie/sąsiedzkie są w 

takich wypadkach ważniejsze, co pokazuje jak ważne jest prowadzenie działalności opiekuńczej 

możliwie najbliżej środowiska społecznego pacjenta.  

4. Zarówno pacjenci jak i pracownicy wskazują, że kontakt pomiędzy samymi pacjentami niezwykle 

rzadko można uznać za skutecznie zaspokajający potrzebę nawiązywania głębokich więzi. 

Zapewnienie seniorom przestrzeni do tego, aby mogli sami spędzać ze sobą czas wolny nie 

rozwiązuje problemu potrzeby kontaktów społecznych. Dlatego w ramach prowadzonych usług, nie 

można ograniczyć się do udostępnienia świetlicy. 

 

Case study dotyczące nieformalnego wsparcia osób starszych na obszarach wiejskich – 

mieszkanie pod jednym dachem z synem 

 

 – osoba, której udzielane jest wsparcie 

 

Główny temat badania: opis funkcjonowania nieformalnego wsparcia osób starszych mieszkających 

na obszarach wiejskich 

 

Wstęp 

 

1. Proszę opowiedzieć o sobie.  



1.1.  Ile ma Pan(i) lat? Jak długo Pan(i) tutaj mieszka? Z kim Pan(i) mieszka?  

Rozmówczyni jest w wieku 75 lat. Obecnie mieszka z synem (od kilku miesięcy). Większość życia 

spędziła w Krakowie i pomimo, że mieszka tu od 17 lat nie, jest przyzwyczajona do miejscowej 

ludności. Ja stwierdziła, jej mentalność jest inna. Tutejsci ludzie są bardzo ciekawi, ale skryci, jak 

obserwują, to zza firanki. Pani Marii brakuje takich zwykłych relacji z ludźmi.  

 

1.2.  Czy utrzymuje Pan(i) kontakt z rodziną? Kto Pana(Panią) odwiedza? Jak często? 

Pani Maria zadeklarowała utrzymywanie kontaktu z rodziną. Ma kilkoro rodzeństwa. Są to, podobnie 

jak rozmówczyni, osoby starsze. Dlatego, jak również z powodu odległości, kontakty osobiste są dość 

ograniczone. 

 

1.3.  Czy ma Pan(i) znajomych/przyjaciół? Jak często się Pan(i) z nimi spotyka?  

Pani Maria odpowiedziała, że ma kilku znajomych. Ma tutaj swój dom, utrzymuje kontakt z rodziną  

i jak stwierdziła − nie ma potrzeby szukania sobie przyjaciół w gronie najbliższych sąsiadów lub 

znajomych. 

  

1.4.  Czy przynależy Pan(i) do jakichś grup formalnych (klubów, kół?)? Jakich? Jaką funkcję 

Pan(i) pełni?  

Na to pytanie rozmówczyni odpowiedziała negatywnie. 

 

1.5.  Czy samodzielnie wychodzi Pan(i) z domu? Jak często? Gdzie Pan(i) wychodzi? 

Owszem, pani Maria wychodzi, ale niezbyt często. Jeździ też samochodem. Gdyby miała iść do klubu 

seniora (odległy o ok. 1,5 km), to w jedną stronę by zaszła, ale w drugą już nie. 

 

1.6.  Czy samodzielnie dba Pan(i) o miejsce, w którym mieszka? Proszę powiedzieć, czy żyje się 

Panu(Pani) tutaj dobrze? Co sprawia, że żyje się Panu(Pani) dobrze?  

Pani Maria korzysta z usług sprzątaczki, która przychodzi raz w tygodniu i sprząta cały dom (dom jest 

piętrowy). Rozmówczyni, na bieżąco, samodzielnie wykonuje wszystkie prace domowe,  

z gotowaniem włącznie, natomiast cotygodniowe sprzątanie całego domu przerasta jest siły. Jest bardzo 

dumna ze swojego domu, który wybudowała sama (tzn. samodzielnie zakupiła działkę, załatwiała 

sprawy administracyjne, zlecała wszystkie prace, nadzorowała ich wykonanie i pomagała fizycznie w 

budowie na ile pozwalał jej na to czas – była wówczas osobą czynną zawodowo). Ceni sobie duży ogród, 

taras i możliwość obcowania z naturą. Natomiast, otoczenie społeczne ocenia zdecydowanie 

negatywnie. Czuje się cały czas outsiderem, a „zaściankowa” mentalność tutejszej społeczności bardzo 

ją irytuje. Dodała, że kiedyś wzięła psa ze schroniska, którego pomimo poważnych szkód jakie na 

początku wyrządził w jej mieszkaniu, bardzo kochała i miała go przez 13 lat. Niestety, musiała go uśpić, 

bo ma tutaj takiego sąsiada, który najpierw śrutem z wiatrówki postrzelił jej kota, a potem psa. 



 

2. Proszę teraz opowiedzieć o swoim stanie zdrowia. 

2.1.  Jak ocenia Pan(i) stan swojego zdrowia?  

Swój stan zdrowia pani Maria oceniła jako „ogólnie dobrze”. 

 

2.2. Czy ma Pan(i) dolegliwości przewlekłe? 

Pani Maria podejrzewa, że mam astmę. Ale nie może doczekać się diagnozy. Najgorzej jest, jak 

przyjdzie jesień albo zima, to źle reaguje na smog. Uporczywe chrząkanie, bo to nie jest kaszel, bardzo 

jej przeszkadza. 

 

2.3.  Czy choruje Pan(i) na choroby przewlekłe? 

Rozmówczyni nie cierpli na choroby przewlekłe. Od kilku lat dokucza jej staw biodrowy. 

 

2.4.  Czy uprawia Pan(i) sport (ćwiczy)? W jaki sposób (regularnie, okazjonalnie, jak 

intensywnie)? 

Pani Maria stwierdziła, że ostatnio się zaniedbała, bo wcześniej, jak jeździła do pracy do Krakowa, to 

się gimnastykowała. Pracowała na Akademii Medycznej, jeździła pociągiem. Dlatego, tę zmianę 

miejsca zamieszkania i zmianę środowiska z miasta na wieś, przeszła dość łagodnie. 

 

Część zasadnicza – zakres i forma wsparcia 

 

3. Czy są organizacje lub osoby, które wspierają Pana(Panią) w jakimś wymiarze życia? (np. 

pomoc przy utrzymaniu domu, robienie zakupów, przynoszenie listów z poczty, pomoc 

incydentalna przy usterkach domowych, wsparcie finansowe, wsparcie w sprawach 

administracyjnych, wspólne spędzanie czasu, pielęgnacja, itd.)? Co to są za osoby/organizacje? 

Pani Maria odpowiedziała, że nie korzysta. Chodziła do klubu seniora chyba przez rok, od momentu 

jego uruchomienia, czyli od 2015 roku. Potem zrezygnowała, następnie znów chodziła. Obecnie, jej stan 

zdrowia nie pozwala już na korzystanie z oferty klubu. Ponadto, od kilku miesięcy, odkąd mieszka z nią 

syn, nie widzi sensu, aby korzystać z obiadów w klubie, a następnie wracać i gotować synowi. Jak 

stwierdziła: „Później trochę mi się to znudziło. Dodatkowo, jak ja tam zaczynałam chodzić, to było nas 

14 i docelowo miało byś ok. 30 osób. A w tej chwili jest ponad 40, jest tam taki straszny huk i szum 

taki, że ja nie mogłam wytrzymać. Wydaje mi się, że 25 osób to byłoby maksimum, a przy 40 osobach 

naprawdę jest duży hałas. Przy tylu osobach to nawet organizacja imprez robi się problematyczna, bo 

czasem nie ma jak wszystkich pomieścić. Wcześniej było lepiej, bo było przytulniej.” 

  

4. Proszę opowiedzieć o osobie, która Pana(Panią) wspiera oraz o samym wsparciu.  



Pan Grzegorz, który zamieszkał z panią Marią, pomagał jej w różnych pracach: kosił ogród, zawoził do 

lekarza, itd. Uzgodnili, że będzie płacił 250 zł za pokój, który wynajmował u pani Marii. Potem,  

pan Grzegorz sam podwyższył do 300 zł. Pokrywał również połowę kwoty przeznaczanej na opał 

(drewno). Jeździł do mamy, pomagał jej, więc miał kontakt z domem rodzinnym. Pani Marii dobrze się 

z nim mieszkało, chociaż na początku musieli się do siebie przyzwyczaić. Mieszkali wspólnie ok.  

dwóch lat. Potem pani Maria postanowiła sprzedać dom i kupić mieszkanie, ponieważ nie daje sobie 

rady z utrzymaniem domu. Wspomniała jeszcze o kwestii, wydaje się dość błahej, która również była 

jednym z powodów rozstania się z panem Grzegorzem. Rzecz dotyczy parkowania samochodu. Pani 

Maria powiedziała, że coraz gorzej jeździ i trudniej jej parkować. A Grzegorz stawał swoim autem na 

podjeździe i pani Maria musiała do garażu wjeżdżać tyłem, co ją kosztowało dużo nerwów i zdrowia. 

Bała się, aby nie uszkodzić auta pana Grzegorza. Poza tym „mój syn był zazdrosny o Grześka, a teraz 

jest w bardzo złym stanie psychicznym. Jego ojciec był alkoholikiem, syn parę razy był na krawędzi 

śmierci, nie ma innej rodziny i musi mieszkać ze mną. Syn co prawda miał rodzinę, ale dzieci się go 

wyrzekły. A z mężem byłam rozwiedziona, jak zaczął chorować, to częściowo się nim zajmowałam, ale 

też nie dawałam rady, więc załatwiłam mu dom opieki. Niestety tam się nim źle opiekowali i po paru 

miesiącach zmarł. Więc ja nie chcę iść do tego domu opieki, tylko chcę umrzeć w domu.” 

 

4.1.  Kim jest ta osoba dla Pana(Pani)? 

Pani Maria poznała pana Grzegorza dzięki dyrektorowi klubu seniora, do którego kiedyś chodziła. Na 

początku trochę się bała tego młodego mężczyzny, bo był bardzo milczący i nie był skory do rozmowy. 

Oboje ustalili, że on miał swój prywatny teren, a pani Maria swój. Wspólną mieli kuchnię.  

 

4.2.  Od jak dawna ta osoba wspiera Pana(Panią)? 

To wsparcie trwało ok. dwóch lat. 

 

4.3.  Jak zaczęło się to, że ta osoba udziela wsparcia?  

Była to inicjatywa dyrektora klubu seniora, z której czerpały korzyści obie strony: pani Maria i pan 

Grzegorz. 

4.4. Dlaczego Pan(Pani) zdecydował(a) się na rozpoczęcie takiej formy wsparcia?  

Pani Maria też kiedyś mieszkała w domu dziecka – podobnie jak pan Grzegorz – przez dwa lata, więc 

potrafiła zrozumieć jego sytuację. Wprawdzie się z tym faktem nie obnosiła, ale także nigdy się tego 

nie wstydziła. Na zamieszkanie z panem Grzegorzem zdecydowała się z tego względu, że była to osoba 

z polecenia. Po drugie, w jakiś sposób także chciała mu pomóc, bo on też jest z domu dziecka. Poza 

tym, pani Maria potrzebowała kogoś, bała się, że jak umrze to nikt jej tutaj nie znajdzie. Więc pan 

Grzegorz dawał jej poczucie bezpieczeństwa, chociaż czasem się też kłócili. Oprócz tego, pan Grzegorz 

pomagał pani Marii. Problemem jest jego trudny charakter − jest zamknięty i nie ufa ludziom. Poza tym, 

jest bardzo oszczędny. Pani Maria wielokrotnie powtarzała mu, żeby sobie znalazł dziewczynę, ale on 



nie chciał. I niestety, jak pani Maria wypowiedziała mu mieszkanie, to on poczuł się bardzo 

zawiedziony. Rozmówczyni bardzo źle się z tym czuła, ale nie miała innego wyjścia. Chciała kupić 

mieszkanie w bloku, aby mieć lżej na starość. Syna wysłała na roczne leczenie, ale wrócił po pięciu 

miesiącach (jest alkoholikiem). Miał próby samobójcze, więc z nim jest naprawdę trudno. Wcześniej 

pochowała córkę (miała 18 lat). Myślała o tym, żeby ten dom zapisać panu Grzegorzowi, ale on chyba 

nie umiałby jej w pełni pomóc i zostać tutaj do końca życia pani Marii. Jak stwierdziła: „Syna pewnie 

wydziedziczę, bo inaczej jak mu zostawię ten dom, to go sprzeda  

i pieniądze przepije. Mam też panią do sprzątania, mieszka w socjalnym mieszkaniu, też ma ciężkie 

życie, jej córka ma dwoje nieślubnych dzieci, a jej syn się zabił, jak chodził do szkoły, bo go 

prześladowali w szkole. Ta kobieta jest solidna, jak chcę jej dać pieniądze, bo czasem coś więcej zrobi, 

to nie weźmie. Już myślałam, żeby ten dom podzielić na pół, żeby jedno mieszkało na górze,  

a drugie na dole, bo naprawdę tego Grześka polubiłam. Ale nie wiem, czy to by zdało egzamin.” 

  

4.5.  Dlaczego ta osoba zdecydowała się na udzielenie wsparcie dla Pana(Pani)? 

Pan Grzegorz został postawiony przed faktem, że nie miał gdzie mieszkać i dlatego wynajęcie pokoju  

i pomaganie pani Marii w różnych pracach były mu bardzo na rękę. 

 

4.6.  Na czym polega to wsparcie?  

Pan Grzegorz pomagał najpierw w ogrodzie, potem wykonywał też inne prace, umiał dużo zrobić, jak 

się coś zepsuło, to naprawiał.  

 

4.7.  Czy jest to wsparcie ciągłe, czy okazjonalne? Jaki jest wymiar czasowy tego wsparcia? 

Było to wsparcie ciągłe, bo mieszkali razem ponad 2 lata. 

 

4.8.  W jaki sposób zorganizowane jest to wsparcie? 

Pan Grzegorz wynajmował pokój w zamian za pomoc i opiekę. 

 

5. Co najbardziej ceni Pan(Pani) sobie w tym wsparciu?  

Na pewno poczucie bezpieczeństwa − było z kim porozmawiać oraz poczucie świadomości, że nie jest 

się samemu. Dużo też rozmawiali ze sobą. Później, pan Grzegorz zaczął chorować, więc też sporo 

opowiadał o tym, bo bardzo to przeżywał. To był jakiś nowotwór zakończeń nerwowych. 

 

6. Jakie są Pana(Pani) doświadczenia w zakresie otrzymywanego wsparcia poza tym, o którym 

Pan(Pani) opowiedział(a)? 

Jedynym wsparciem był wspomniany klub seniora, do którego uczęszczała pani Maria. 

 



7. Czy oprócz otrzymywanego wsparcia od tej osoby potrzebuje Pan(Pani) wsparcia w innym 

zakresie? Czego dotyczyłoby to wsparcie? Dlaczego ta osoba nie oferuje wsparcia również w tym 

zakresie? 

Teraz pani Maria odczuwa, że brakuje jej pomocy, którą wcześniej otrzymywała ze strony pana 

Grzegorza. Syn pani Marii nie nadaje się do tego, by pomagać matce. Przeciwnie, to matka musi się  

o niego troszczyć. Kiedyś syn chodził do pracy, ale potem zaczął kłamać, pić, przepijać pieniądze. 

Ostatnio nieprzytomnego „przywlekli” go do domu matki. Do tego odziedziczył dom z długami i pani 

Maria postanowiła pomóc mu przy spłacaniu długów, żeby dom nie przepadł. Teraz nie ma za co pić, 

więc na razie jest trochę spokoju (zażywa relanium). Pije już 30 lat (ma 55 lat). Żona się z nim rozstała, 

z wnukami , niestety nie mają jakiejś głębszej więzi.  

 

8. Jak we wsparcie dla Pana(Pani) włączają się jeszcze inni opiekunowie niż do tej pory opisani? 

Pani Maria miała kiedyś znajomą sąsiadkę, która jej czasami pomagała, ale ona sama była starsza od 

rozmówczyni o 10 lat. Teraz ma sklerozę i trudno jej samodzielnie się poruszać. „Jakby mi się coś 

działo, to każdy z sąsiadów by mi pomógł, czy do szpitala podwieźć, czy inne. Ale na co dzień to nawet 

herbaty nie ma kto przyjść i wypić ze mną. Ci ludzie dziwni są strasznie tutaj.” 

 

Zakończenie 

9. Czy jest Pan(Pani) zadowolony(a) z tego wsparcia, które otrzymuje Pan(Pani) od tej osoby? 

Pani Maria zdecydowanie odpowiedziała, że tak. 

10. Co w przyszłości mogłoby się zmienić, żeby był(a) Pan(Pani) jeszcze bardziej zadowolona  

z otrzymywanego ze wsparcia?  

Pani Maria żywi nadzieję, że po unormowaniu się spraw rodzinnych, będzie mogła wrócić do 

zamieszkiwania z panem Grzegorzem.  

 

Case study dotyczące nieformalnego wsparcia osób starszych na obszarach wiejskich – Pani 

Maria 

– osoba udzielająca wsparcia 

 

Wstęp 

 

1. Proszę opowiedzieć o sobie.  

2.  Ile Pan(i) ma lat? Jak długo Pan(i) tutaj mieszka? Z kim Pan(i) mieszka?  

Pan Grzegorz ma 27 lat, obecnie wynajmuje pokój pod Brzeskiem. 

 

2.1.  Czy osoba, którą się Pan(i) opiekuje utrzymuje kontakt z rodziną? Kto i jak często z rodziny 

odwiedza tę osobę?   



Rozmówca nie jest w stanie określić jak kontakty te przebiegały w ostatnim roku, czyli w okresie kiedy 

już nie mieszka z panią Marią. Natomiast, pan Grzegorz wie, że pani Maria ma brata, syna, który 

prawdopodobnie teraz z nią mieszka. Ma także siostrę, która mieszka w Bochni. Brat przyjeżdżał do 

niej różnie, ale ogólnie utrzymywali ze sobą kontakt. Rodzeństwo pani Marii nie miało nic przeciwko 

temu, że pan Grzegorz tam mieszkał. W styczniu br. minął rok jak pan Grzegorz wyprowadził się, a u 

pani Marii mieszkał ponad dwa lata. 

 

2.2.   Czy podopieczny(a) ma znajomych/przyjaciół? Jak często się z nimi spotyka? Gdzie się 

spotyka? 

Z tego co pan Grzegorz wie, pani Maria utrzymywała kontakt ze straszą od siebie sąsiadką. Jeszcze 

jedna pani przychodziła do niej z psem, podobnym do psa, którego miała pani Maria. Chodziły razem 

na spacer.  

 

2.3. Czy podopieczny(a)  przynależy do jakichś grup formalnych (klubów, kół?)? Jakich? Jaką 

pełni tam funkcję?  

Jeśli rozmówca dobrze pamięta, to pani Maria przynależała do klubu seniora, ale chyba nie trwało to 

długo.  

 

2.4.  Czy podopieczny(a) samodzielnie wychodzi z domu? Jak często? Gdzie wychodzi? 

Pani Maria ma problemy z biodrem i rzadko wychodzi z domu. Najczęściej porusza się samochodem. 

Bywało, że miała tak silne ataki bólu, iż w ogóle uniemożliwiały jej chodzenie. Czasem kilka dni 

spędzała w łóżku. 

 

2.5. Czy podopieczny(a) samodzielnie dba o miejsce, w którym mieszka?  

Pani Maria utrzymuje swój dom w porządku, dba o czystość. Raz w tygodniu przychodzi do niej pani, 

która sprząta cały dom. 

 

2.6. Proszę powiedzieć, czy żyje się Panu(i) tutaj dobrze? Co sprawia, że żyje się Panu(i) dobrze?  

Pan Grzegorz pochodzi z Bochni, tutaj się urodził i tutaj mieszka. Nie wie, czy zostanie tu na stałe. 

Niewykluczone, że gdyby się trafiła jakaś praca lepsza, np. za granicą, to mógłby tam spróbować swoich 

sił. 

 

3. Proszę teraz opowiedzieć o swoim stanie zdrowia. 

3.1.  Jak ocenia Pan(i) stan swojego zdrowia?  

Rozmówca stwierdził, że nie do końca jest okazem zdrowia. Na pierwszy rzut oka może się wydawać, 

że wszystko jest w porządku, ale jednak są pewne problemy zdrowotne. Ogólnie, na co dzień nie jest 

źle, ale jest już parę miesięcy po operacji, którą miał w Tarnowie. U pana Grzegorza zdiagnozowano 



guza zakończeń nerwowych. Był to nowotwór, który się powoli powiększał. Na szczęście guz ten okazał 

się niezłośliwy. Problem jest taki, że te guzy mogą teraz występować w innych miejscach. Rozmówca 

sądzi, że duży wpływ na to, że chorujemy, ma nieodpowiednia dieta, skażone powietrze, którym się 

codziennie wdycha. Problemy zdrowotne nie miały jednak wpływu na to, że pan Grzegorz wyprowadził 

się od pani Marii.  

 

3.2. Czy ma Pan(i) dolegliwości przewlekłe? 

Rozmówca nie cierpi na żadne przewlekłe dolegliwości. 

 

3.3. Czy choruje Pan(i) na choroby przewlekłe? 

Pan Grzegorz również nie cierpi na przewlekłe choroby. 

 

3.4.  Czy uprawia Pan/i sport/ ćwiczy? W jaki sposób (regularnie, okazjonalnie, jak 

intensywnie)? 

Rozmówca, jako młody człowiek, czynny zawodowo, jest aktywny fizycznie, ale nie uprawia regularnie 

żadnego sportu. 

 

Część zasadnicza – zakres i forma wsparcia 

 

1. Jakie były motywy podjęcia wsparcia dla osoby/osób starszych? 

Pan Grzegorz mieszkał na terenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, który dysponuje 

mieszkaniami chronionymi (łącznie pięć pokoi i jeden pokój oddzielny pełniący funkcję mieszkania). 

Po upływie terminu, na jaki pan Grzegorz miał przyznany lokal (mieszkanie chronione), wrócił do domu 

rodzinnego, ale tam nie miał warunków do życia. Po jakimś czasie dyrektor Klubu Senior+ dał mu znać, 

że jedna z podopiecznych, pani Maria potrzebuje kogoś do pomocy w pracach ogrodowych. Okazało 

się, że pan Grzegorz chętnie podjął się tego wyzwania i w zamian za deklarację pomocy pani Marii, 

wynajął u niej pokój.   

 

2. Jak Pan(i) radzi sobie z tym wsparciem? Czy są jakieś trudności, przeszkody w wypełnianiu 

czynności wspierających? 

Z tego co pan Grzegorz pamięta, nie było żadnych problemów, ani ze strony sąsiadów, ani rodziny pani 

Marii.  

 

3. Kim jest osoba, której udziela Pan(i) wsparcia? Skąd Pan(i) ją zna? Dlaczego zdecydował(a) 

się Pan(i) wspierać właśnie tę osobę? 



Pan Grzegorz nie miał wcześniej żadnej styczności z panią Marią. Obie strony zostały sobie polecone 

przez dyrektora Klubu Senior+, który ręczył za pana Grzegorza. Decyzja o dostarczeniu wsparcia pani 

Marii była podyktowana obopólną korzyścią. 

4. Proszę opowiedzieć o tej osobie, którą Pan(i) wspiera oraz o samym wsparciu. 

4.1.  Kim jest ta osoba dla Pana(i)?  

Dla pana Grzegorza pani Maria jest obcą osobą. 

 

4.2.  Od jak dawna wspiera Pan(i) tę osobę? 

Trwało to około dwóch lat.  

 

4.3.   Jak zaczęło się to, że tej osobie udziela Pan(i) wsparcia?  

Była to inicjatywa dyrektora Klubu Senior+.  

 

4.4.  Dlaczego Pan(i) zdecydował(a) się na rozpoczęcie takiej formy wsparcia?  

Pan Grzegorz podjął się tego, ponieważ w domu rodzinnym nie miał warunków do mieszkania.  

Z kolei, stan zdrowia pani Marii nie pozwalał jej zajmować się ogrodem i dlatego postanowiła 

wyprowadzić się do bloku. Chciała sprzedać swój dom, nawet zaczęła przygotowywać już stosowne 

dokumenty. Ale tak się złożyło, że dalej tam mieszka. Pani Maria, jako pierwsza podjęła decyzję  

o wspólnym zamieszkiwaniu. Dla pana Grzegorza największą motywacją była sytuacja mieszkaniowa.  

 

4.5.  Na czym polega to wsparcie?  

Na początku pan Grzegorz wykonywał głównie prace ogrodowe, pomagał przy koszeniu trawnika, 

przygotowywał opał na zimę. Zakupów nie robił, pani Maria sama sobie z tym radziła, z wyjątkiem 

sytuacji kiedy była chora. Wtedy pan Grzegorz pomagał we wszystkich czynnościach.  

 

4.6.  Czy jest to wsparcie ciągłe, czy okazjonalne? Jaki jest wymiar czasowy tego wsparcia? 

To wsparcie miało charakter ciągły, ponieważ mieszkał u pani Marii przez ponad dwa lata.  

 

4.7.   W jaki sposób zorganizowane jest to wsparcie? 

To były raczej prace ogrodowe. Pani Maria korzystała z usług pani, która przychodziła i sprzątała  

u niej w domu.  

 

5. Co najbardziej Pan(i) ceni sobie w tym wsparciu?  

Na pewno ważne było to, że pan Grzegorz miał w ogóle gdzie mieszkać. Rozmawiał z panią Marią  

o zdrowiu, „ale to raczej ona miała większe problemy, niż ja.” 

 



6. Jakie są Pana(i) doświadczenia w zakresie udzielanego wsparcia poza tym, o którym Pan(i) 

opowiedział(a)?  

„Jak mieszkałem w mieszaniu chronionym, to też się często zdarzało, że coś pomagałem, meble 

skręcałem. Ale takiej sytuacji, żeby komuś konkretnie pomagać, to nie pamiętam raczej.”  

 

7. Czy oprócz udzielanego wsparcia dla tej osoby udziela Pan(i) wsparcia w innym zakresie? 

Czego dotyczy to wsparcie?  

Nie, przypadek pani Marii był pierwszym i póki co, ostatnim. 

 

8. Czy współpracuje Pan(i) z instytucjami formalnymi w zakresie udzielanego wsparcia? Jakimi, 

na czym ta współpraca polega? 

Nie, nie współpracuje. 

 

9. Jak we wsparcie osoby starszej włączają się inni opiekunowie, np. rodzina, sąsiedzi, 

znajomi/przyjaciele, opiekunowie z formalnych instytucji? 

„Ja czasem pomagałem pani Marii, ale gdy była na przykład chora, to też sąsiadka robiła czasem zakupy 

i pomagała jej.” 

 

Część zasadnicza – trudności opiekunów w sprawowaniu opieki nad osobami starszymi 

 

10. Czy w zależności od stopnia niesprawności osoby starszej zmieniają się potrzeby wsparcia 

opiekunów nieformalnych? W jaki sposób? Jakie z tego wynikają trudności? 

„Przez te dwa lata nie było tak, żeby cały czas było jednakowo. Raz było gorzej ze zdrowiem, a raz 

lepiej. Ale gdyby była jakaś krytyczna sytuacja, na przykład że pani Maria dostałaby wylewu, to pewnie 

starałbym się pomóc. Wiadomo też, że nie chciałbym być sam w udzielaniu tej pomocy, bo nie wiem, 

czy podołałbym temu. Tym bardziej, że pani Maria też ma rodzinę, syna, więc rodzina też powinna 

pomóc. Myślę, że dużo też zależy od charakteru ludzi. Ja starałem się żyć razem, ale  

z drugiej strony niczego nie robić na siłę i mieć trochę tej prywatności, czasu dla siebie. Pani Maria była 

bardzo miła, ale jak trzeba było, to była też stanowcza.”  

 

11. Na jakie wsparcie mogą liczyć opiekunowie nieformalni, tacy jak Pan(i) ze strony instytucji 

formalnych? 

Jak pan Grzegorz mieszkał z panią Marią, to nie było potrzeby korzystania z pomocy instytucji. 

„Pamiętam, że jak była poważniej chora, to przyjechał do niej lekarz, ale to załatwiała sama.” 

 

12. Jak ocenia Pan(i) otrzymywane wsparcie od instytucji formalnych? 

Nie dotyczy. 



 

13. Jakie są kluczowe problemy i wyzwania, z którymi borykają się nieformalni opiekunowie osób 

starszych? 

Na pewno trzeba się próbować dobrać według charakteru, temperamentu, żeby te dwie osoby pasowały 

do siebie. Pan Grzegorz stwierdził, iż wydaje mu się, że ważne jest to, co zachęca ludzi, żeby się 

opiekować innymi. Co taki człowiek może również zyskać dla siebie, bo to też jest ważne. Raczej 

powinno się szukać obopólnych korzyści. Ale ważne jest też to, że ludzie muszą do siebie trafić, że 

jedna osoba oferuje coś, czego druga potrzebuje. W tym przypadku to zasługa pana dyrektora, który 

połączył interesy obu osób. Więc może chodzi o to, że jest za mało tych „łączników”. „Podejrzewam, 

że nie znajdzie się teraz zbyt wiele ogłoszeń (np. w internecie), że wymienia się „coś za coś”. A 

niewykluczone, że to miałoby sens, bo wielu ludzi by skorzystało. Poza tym, w jakimś sensie pan 

dyrektor mnie polecił, bo mnie znał i wiedział, że ja nic nie ukradnę, nie zniszczę,  

a z obcymi może być różnie. Nie jest to takie proste.” 

 

14. Jakiego rodzaju wsparcie ze strony środowiska lokalnego, samorządów, byłoby najbardziej 

potrzebne?  

Instytucje czy ludzie w nich pracujący mogliby być takim „zabezpieczeniem”, pośrednikiem łączącym 

obie zainteresowane strony. 

 

Zakończenie 

15. Czy jest Pan(i) zadowolony(a) ze wsparcia, które udziela Pan(i) tej osobie? 

„Tak, byłem zadowolony, bo dla mnie to było rozwiązanie sytuacji i miałem gdzie mieszkać. Nie 

miałem wielkich wymagań, chciałem mieć tylko swój pokój, dostęp do łazienki i kuchni.”  

 

16. Co w przyszłości mogłoby się zmienić, żeby był(a) Pan(i) jeszcze bardziej zadowolona  

z udzielanego wsparcia? 

Pan Grzegorz wspomniał, że może zmienią się jeszcze okoliczności, które skłonią panią Marię do 

ponowienia propozycji zaoferowania lokum panu Grzegorzowi w zamian za opiekę.  

 

Wnioski: 

1. Dla osób starszych, które nie są zmuszone korzystać z całodobowej opieki, atrakcyjnym 

rozwiązaniem jest obecność osoby, która zamieszkując u niej, może zająć się opieką według 

ustalonych warunków. 

2. Dla potencjalnego opiekuna najbardziej atrakcyjne wydają się warunki lokalowe – własny pokój w 

zamian za udzielaną opiekę – które w zależności od potrzeb mogą uwzględniać partycypację  

w podstawowych kosztach utrzymania mieszkania. 



3. Układ będzie atrakcyjny dla obu stron wówczas, gdy zaistnieje potrzeba opieki po stronie 

wynajmującego lokal oraz potrzeba własnego lokum w przypadku osoby świadczącej opiekę. 

4. Należy pamiętać o różnicy pokoleń, różnicach osobowościowych i innych. Dlatego ważna jest 

cierpliwość każdej ze stron i w miarę możliwości wcześniejsza weryfikacja zapobiegająca 

ewentualnym problemom wynikającym z niewłaściwej koegzystencji. 

5. Jakkolwiek może się wydawać, iż po stronie osoby młodszej, deklarującej sprawowanie opieki, 

może istnieć mniej barier, tak po stronie osób starszych – przełamanie się i zamieszkanie z obcą 

osobą może być trudne. 

6. Jednym z najważniejszych czynników redukujących bariery po stronie seniorów jest poręczenie za 

opiekuna ze strony osoby/instytucji cieszącej się autorytetem i zaufaniem społecznym. 

7. Wzajemny układ, aby przetrwał i był atrakcyjny dla obu stron, wymaga określenia sfery 

prywatności, własnej przestrzeni dla opiekuna i seniora. 

Case study dotyczące nieformalnego wsparcia osób starszych na obszarach wiejskich – 

samodzielne małżeństwo  

 

 – osoba, której udzielane jest wsparcie 

 

Główny temat badania: opis funkcjonowania nieformalnego wsparcia osób starszych mieszkających 

na obszarach wiejskich 

 

Wstęp 

 

1. Proszę opowiedzieć o sobie.  

1.1.  Ile ma Pan(i) lat? Jak długo Pan(i) tutaj mieszka? Z kim Pan(i) mieszka?  

Rozmówcy to małżeństwo emerytowanych nauczycieli. Pani Wiesława ma 75 lat, Pan Kazimierz ma 76 

lat. W obecnym domu mieszkają do około 50 lat. Aktualnie mieszkają sami. Posiadają psa. 

 

1.2.  Czy utrzymuje Pan(i) kontakt z rodziną? Kto Pana(Panią) odwiedza? Jak często? 

Rozmówcy są w stałym kontakcie z dwójką dzieci. Dzwonią do siebie regularnie, kilka razy w tygodniu. 

Zdarza się również że rozmawiają ze sobą przy użyciu komunikatorów. Córka rozmówców odwiedza 

ich co około 2 miesiące ze względu na miejsce zamieszkania (250km od domu rodzinnego). Syn 

natomiast wyemigrował, osiadł na stałe w Stanach Zjednoczonych, gdzie założył rodzinę i do Polski 

przylatuje raz na 2-3 lata. Rozmówcy regularnie odwiedzają siostrę pani Wiesławy mieszkającą kilkaset 

metrów od ich domu. Zdarza się że wspólnie jedzą obiad lub chodzą razem do kościoła.  

 

1.3.  Czy ma Pan(i) znajomych/przyjaciół? Jak często się Pan(i) z nimi spotyka?  



Rozmówcy ze względu na wykonywany w przeszłości zawód, posiadają liczne grono znajomych, z 

którymi utrzymują kontakt. Zdarza się, że kilka razy w miesiącu przychodzą do nich znajomi na partię 

gier karcianych. Z całą pewnością rozmówcy do grona znajomych zaliczają również swoich byłych 

uczniów – rówieśników ich dzieci, z którymi razem się wychowywały. Obecnie w czasie gdy dzieci 

rozmówców są daleko od domu, pani Wiesława i pan Kazimierz mogą liczyć na pomoc zwłaszcza 

dwójki z wychowanków.  

 

1.4.  Czy przynależy Pan(i) do jakichś grup formalnych (klubów, kół?)? Jakich? Jaką funkcję 

Pan(i) pełni?  

Pani Wiesława czynnie działa przykościelnym kole różańcowym – jest jego główną organizatorką. Pan 

Kazimierz jeszcze kilka lat temu należał do lokalnego koła wędkarskiego, jednak ze względu na swój 

wiek, zakończył w nim swoją działalność. Zaznaczyć jednak należy, że do tej pory zdarza mu się 

uczestniczyć kilka razy w roku w różnego rodzaju zawodach i imprezach wędkarskich.  

 

1.5.  Czy samodzielnie wychodzi Pan(i) z domu? Jak często? Gdzie Pan(i) wychodzi? 

Rozmówcy przemieszczają się samodzielnie – posiadają swój samochód, jednak używają go głównie 

do dojazdu do kościoła i większego sklepu. Rozmówcy twierdzą, że nie czują się już zbyt pewnie za 

kierownicą podczas dalszych wyjazdów. Z domu starają się wychodzić codziennie – przynajmniej na 

półgodzinne spacery, niezależnie od pogody.  

 

1.6.  Czy samodzielnie dba Pan(i) o miejsce, w którym mieszka? Proszę powiedzieć, czy żyje się 

Panu(Pani) tutaj dobrze? Co sprawia, że żyje się Panu(Pani) dobrze?  

Pani Wiesława część obowiązków domowych wykonuje samodzielnie – pomocy potrzebuje jednak przy 

cięższych pracach wymagających większej sprawności fizycznej i siły, np. mycie okien, zmiana firanek, 

przygotowywanie przetworów na zimę. Pan Kazimierz stara się pomagać żonie w obowiązkach 

domowych oraz stara się wykonywać prace koło domu – jednak ze względu na wiek potrzebuje pomocy 

na przykład przy koszeniu trawy czy rąbaniu drewna i wnoszeniu węgla do kotłowni.  

Rozmówcy lubią swój dom – mieszkają tutaj przez większość życia, nie chcieliby się przenosić. 

Uważają za duży plus to, ze znają okolicę, sąsiadów iż zwyczaje panujące w ich miejscowości. Uważają 

że wpisują się bardzo dobrze w lokalną społeczność, a ponieważ część ich uczniów mieszka w 

sąsiedztwie, nie czują się samotni mimo wyjazdu dzieci.  

 

2. Proszę teraz opowiedzieć o swoim stanie zdrowia. 

2.1.  Jak ocenia Pan(i) stan swojego zdrowia?  

Oboje uważają, że jak na swój wiek czują się zdrowi, jednak widzą, że z biegiem lat, szczególnie w 

ostatnim czasie brakuje im sił do wykonywania niektórych zajęć. Między innymi dlatego pan Kazimierz 



zrezygnował z regularnego łowienia ryb. Jak twierdzi, nie służyły mu długie godziny spędzone nad 

wodą.  

 

2.2. Czy ma Pan(i) dolegliwości przewlekłe? 

Rozmówcy rzadko skarżą się na jakieś dolegliwości. Pani Wiesława sporadycznie miewa bóle głowy 

(w młodości cierpiała z powodu migreny), a panu Kazimierzowi dokucza ból stawów – jak twierdzi, 

zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym i przy zmianie pogody.  

 

2.3. Czy choruje Pan(i) na choroby przewlekłe? 

Pani Wiesława 3 lata temu przeszła operację usunięcia jaskry. Obecnie jest w stanie czytać książki bez 

okularów. Wie jednak, że musi być pod stałą opieką okulisty i nie może nadmiernie nadwyrężać oczu. 

Pan Kazimierz od wielu lat  ma problemy ze stawami, jest pod stałą opieką lekarza i przyjmuje leki. 

 

 

2.4.  Czy uprawia Pan(i) sport (ćwiczy)? W jaki sposób (regularnie, okazjonalnie, jak 

intensywnie)? 

Rozmówcy każdego dnia spacerują przynajmniej przez 30 minut. Wcześniej regularnie jeździli na 

rowerach, jednak z obawy przed upadkiem i wzmożonym ruchem samochodów na ulicach zrezygnowali 

z tej formy aktywności.  

 

Część zasadnicza – zakres i forma wsparcia 

 

3. Czy są organizacje lub osoby, które wspierają Pana(Panią) w jakimś wymiarze życia? (np. 

pomoc przy utrzymaniu domu, robienie zakupów, przynoszenie listów z poczty, pomoc 

incydentalna przy usterkach domowych, wsparcie finansowe, wsparcie w sprawach 

administracyjnych, wspólne spędzanie czasu, pielęgnacja, itd.)? Co to są za osoby/organizacje? 

Rozmówcy regularnie utrzymują kontakt z dwójką byłych uczniów (którzy są w wieku ich dzieci) i 

mogą liczyć na ich pomoc. Kontakt ten tak naprawdę utrzymywany jest już od kilkudziesięciu lat, ze 

względu na to, ze z tymi osobami wychowywały się ich dzieci i w naturalny sposób relacja ta przerodziła 

się w większą zażyłość. Osoby te wielokrotnie same deklarowały chęć pomocy przy różnego rodzaju 

czynnościach. Pani Wiesława, choć samodzielna, korzysta z oferowanej pomocy – np. przy myciu okien, 

trzepaniu dywanów, większych zakupach. Pan Kazimierz potrzebuje pomocy w ogrodzie – przy 

koszeniu trawy czy rąbaniu drewna. W zimie również przy odśnieżaniu podwórka. 

 

4. Proszę opowiedzieć o osobie, która Pana(Panią) wspiera oraz o samym wsparciu.  

4.1.  Kim jest ta osoba dla Pana(Pani)? 



Pomagający to byli uczniowie rozmówców – Aleksandra i Wojciech, którzy są małżeństwem. Mieszkają 

w odległości kilku domów od rozmówców.  

 

4.2.  Od jak dawna ta osoba wspiera Pana(Panią)? 

Regularna pomoc zaczęła się około 5 lat temu, gdy wzrok pani Wiesławy się pogorszył. Nie można 

jednak określić konkretnej daty rozpoczęcia pomocy, gdyż relacja z pomagającymi jest wieloletnia i 

dość zażyła.  

 

4.3.  Jak zaczęło się to, że ta osoba udziela wsparcia?  

Ponieważ rozmówcy znają osoby pomagające prawie od ich dzieciństwa świadczenie pomocy 

wyniknęło naturalnie. Pomagający wiedzieli, ze dzieci rozmówców zamieszkały w znacznej odległości 

i sami oferowali swoją pomoc przy zwykłych codziennych obowiązkach.  

 

4.4. Dlaczego Pan(Pani) zdecydował(a) się na rozpoczęcie takiej formy wsparcia?  

Rozmówcy zdają sobie sprawę, że z wiekiem maleje ich sprawność i że niektórych prac nie są w stanie 

wykonywać samodzielnie oraz że naciskając na samodzielne wykonywanie pewnych prac mogą narazić 

się na uszkodzenie ciała czy utratę zdrowia, co wszystkim przysporzyłoby dodatkowych, 

niepotrzebnych kłopotów.  

 

4.5.  Dlaczego ta osoba zdecydowała się na udzielenie wsparcie dla Pana(Pani)? 

Pomagający przez wiele lat spotykali się z rozmówcami – bawiąc się i wychowując z ich dziećmi a 

swoimi rówieśnikami. Relacja jest dość zażyła, można powiedzieć, że pomagający traktują rozmówców 

trochę jak członków rodziny. 

 

4.6.  Na czym polega to wsparcie?  

Wsparcie polega na odciążeniu rozmówców z wykonywania cięższych prac w domu i wokół domu, a 

którymi ze względu na wiek i stan zdrowia sobie nie radzą samodzielnie, a także na zwykłym wspólnym 

spędzaniu czasu np. przy herbacie. 

 

4.7.  Czy jest to wsparcie ciągłe, czy okazjonalne? Jaki jest wymiar czasowy tego wsparcia? 

Wsparcie trwa do wielu lat – jego intensywność zależy od aktualnych potrzeb rozmówców – zwykle nie 

jest to więcej niż 2-3 godziny tygodniowo.  

 

4.8.  W jaki sposób zorganizowane jest to wsparcie? 

Rozmówcy i pomagający są w stałym kontakcie – mieszkają blisko siebie, w razie konieczności dzwonią 

do siebie lub rozmawiają spotykając się na ulicy na przykład podczas codziennego spaceru rozmówców.  

 



5. Co najbardziej ceni Pan(Pani) sobie w tym wsparciu?  

Najważniejsze dla rozmówców jest to, że nie muszą przed sobą i przed pomagającymi udawać, że ze 

wszystkimi sprawami radzą sobie sami. Długotrwała znajomość sprzyja również śmiałości – rozmówcy 

nie wstydzą się prosić o pomoc, co nie byłoby prawdopodobnie dla nich komfortowe, gdyby pomocy 

udzielała osoba postronna.  

 

6. Jakie są Pana(Pani) doświadczenia w zakresie otrzymywanego wsparcia poza tym, o którym 

Pan(Pani) opowiedział(a)? 

Poza otrzymywanym od Aleksandry i Wojtka wsparciu rozmówcy wspominają o pomocy dzieci – w 

załatwianiu formalności, urzędowych sprawunków czy opłacaniu rachunków. Cenią również fakt, że 

zostali zaznajomieni z funkcjami komputera oraz komunikatorów, dzięki czemu mogą być w stałym 

kontakcie z dziećmi.  

 

7. Czy oprócz otrzymywanego wsparcia od tej osoby potrzebuje Pan(Pani) wsparcia w innym 

zakresie? Czego dotyczyłoby to wsparcie? Dlaczego ta osoba nie oferuje wsparcia również w tym 

zakresie? 

Rozmówcy w obecnym czasie nie potwierdzili, że potrzebują pomocy w innym zakresie niż ta, którą 

otrzymują.  

 

8. Jak we wsparcie dla Pana(Pani) włączają się jeszcze inni opiekunowie niż do tej pory opisani? 

Pani Wiesława wspomina o ofercie pomocy ze strony parafii, koleżanek z kółka różańcowego w razie 

potrzeby. Na tą chwilę jednak nie potrzebuje więcej niż to, co otrzymuje od pomagających i rodziny i 

nie planuje korzystać z dodatkowej pomocy.  

 

Zakończenie 

 

9. Czy jest Pan(Pani) zadowolony(a) z tego wsparcia, które otrzymuje Pan(Pani) od tej osoby? 

Rozmówcy są zadowoleni z otrzymywanego wsparcia. Istotny jest dla nich fakt, że mają do kogo 

zwrócić się o pomoc i są spokojni o to, że ją otrzymają. 

 

10. Co w przyszłości mogłoby się zmienić, żeby był(a) Pan(Pani) jeszcze bardziej zadowolona  

z otrzymywanego ze wsparcia?  

Rozmówcy cieszyliby się, gdyby ich dzieci mieszkały bliżej – wiedzą jednak, że nie jest to możliwe, 

chyba, że za jakiś czas zdecydują się zamieszkać bliżej córki.  

 

  



Case study dotyczące nieformalnego wsparcia osób starszych na obszarach wiejskich – 

samodzielne małżeństwo 2 

– osoba udzielająca wsparcia 

 

Wstęp 

 

1. Proszę opowiedzieć o sobie.  

1.1.  Ile Pan(i) ma lat? Jak długo Pan(i) tutaj mieszka? Z kim Pan(i) mieszka?  

Pani Aleksandra 50 lat, pan Wojciech ma 52 lata. Urodzili się tutaj, znają się od dzieciństwa, od 25 lat 

są małżeństwem. Mają dwóch dorosłych synów. Mieszkają kilka domów od pani Wiesławy i pana 

Kazimierza.  

1.2.  Czy osoba, którą się Pan(i) opiekuje utrzymuje kontakt z rodziną? Kto i jak często z rodziny 

odwiedza tę osobę?   

Osoby, którym rozmówcy udzielają wsparcia mają kontakt z rodziną – z córką, która mieszka kilkaset 

kilometrów do domu i odwiedza rodziców raz na kilak tygodni oraz rzadszy kontakt z synem, który 

założył rodzinę w Stanach Zjednoczonych i z tego względu odwiedza rodziców raz na kilka lat. 

Kontaktują się jednak dość regularnie za pośrednictwem komunikatorów internetowych oraz 

telefonicznie. 

1.3.   Czy podopieczny(a) ma znajomych/przyjaciół? Jak często się z nimi spotyka? Gdzie się 

spotyka? 

Pani Wiesława ma znajomych w kościele – zwłaszcza w kółku różańcowym, a Pan Kazimierz spotyka 

się czasem z kolegami z klubu wędkarskiego, do którego należał przez większość życia. 

1.4. Czy podopieczny(a)  przynależy do jakichś grup formalnych (klubów, kół?)? Jakich? Jaką 

pełni tam funkcję?  

Pani Wiesława jest przewodniczącą kółka różańcowego. Pan Kazimierz obecnie nie należy do żadnej 

grupy/klubu – utrzymuje kontakt z członkami klubu wędkarskiego do którego należał.  

1.5.  Czy podopieczny(a) samodzielnie wychodzi z domu? Jak często? Gdzie wychodzi? 

Podopieczni są dość aktywni – wychodzą samodzielnie z domu, codziennie spacerują. Sporadycznie i 

w wyjątkowych okazjach przemieszczają się samochodem, jednak nie na większe odległości.  

1.6. Czy podopieczny(a) samodzielnie dba o miejsce, w którym mieszka?  

Podopieczni sami dbają o swój dom wykonując większość obowiązków osobiście. Pomocy wymagają 

przy cięższych pracach wymagających większej sprawności oraz siły jak na przykład mycie okien, 

zmiana firanek, koszenie trawy czy rąbanie drewna. 

1.7. Proszę powiedzieć, czy żyje się Panu(i) tutaj dobrze? Co sprawia, że żyje się Panu(i) dobrze?  

Rozmówcy lubią miejsce, w którym mieszkają od urodzenia. Znają każdy zakątek, mają przyjaciół i 

rodzinę w niewielkiej odległości. Rozmówcy cenią sobie ciszę, spokój, świeże powietrze, a także sporą 

odległość od zgiełku większego miasta.  



2. Proszę teraz opowiedzieć o swoim stanie zdrowia. 

2.1.  Jak ocenia Pan(i) stan swojego zdrowia?  

Rozmówcy oceniają stan swojego zdrowia jako dobry.  

2.2. Czy ma Pan(i) dolegliwości przewlekłe? 

Pani Aleksandra ma nawracający katar sienny oraz kaszel, Pan Wojciech nie odczuwa żadnych 

uciążliwych dolegliwości.  

2.3. Czy choruje Pan(i) na choroby przewlekłe? 

Pani Aleksandra jest alergikiem, jest uczulona na pyłek brzozy, w związku z czym na wiosnę nasilają 

się objawy.  

2.4.  Czy uprawia Pan/i sport/ ćwiczy? W jaki sposób (regularnie, okazjonalnie, jak 

intensywnie)? 

Rozmówcy często jeżdżą na rowerze – starają się raz na jakiś czas wyjechać na kilka dni w góry, gdzie 

chętnie spacerują po łatwiejszych szlakach.  

 

Część zasadnicza – zakres i forma wsparcia 

 

3. Jakie były motywy podjęcia wsparcia dla osoby/osób starszych? 

Osoby pomagające znają starsze małżeństwo już kilkadziesiąt lat, od najmłodszych lat. Ponieważ 

wiedzieli że ich dzieci wyjechały i nie są w stanie pomagać swoim rodzicom w codziennych 

sprawach postanowili zaoferować swój czas. Jak twierdzą „jakoś samo tak wyszło” bo kiedyś oni 

ich uczyli w szkole a teraz oni mogą im w taki sposób podziękować. Pan Wojciech wspomina 

również, że jeszcze do czasów licealnych kolegował się z dziećmi starszego małżeństwa i nawet 

teraz co jakiś czas do siebie dzwonią.  

4. Jak Pan(i) radzi sobie z tym wsparciem? Czy są jakieś trudności, przeszkody w wypełnianiu 

czynności wspierających? 

Pomaganie nie jest nazbyt absorbujące czasowo, wszystko da się pogodzić. Ponieważ osoby którym 

pomagają są jeszcze w miarę sprawne, największe trudności sprawiają im zajęcia wymagające 

większych nakładów siły. Dla rozmówców nie ma żadnych trudności w oferowanej pomocy. Dobrze 

zorganizowany czas pozwala na pogodzenie wszystkich obowiązków.  

5. Kim jest osoba, której udziela Pan(i) wsparcia? Skąd Pan(i) ją zna? Dlaczego zdecydował(a) 

się Pan(i) wspierać właśnie tę osobę? 

Osobami którym udzielana jest pomoc to małżeństwo nauczycieli, znają się od czasów szkoły w której 

pracowali. Znali się nie tylko ze szkoły ale również prywatnie ponieważ dzieci nauczycieli są 

rówieśnikami pana Wojciecha i pani Aleksandry i razem spędzali czasy młodzieńcze. Byli również 

gośćmi w ich domu. Ze względu na to, że dzieci nauczycieli wyjechały z rodzinnej miejscowości, nie 

ma tutaj nikogo innego kto by mógł pomóc na co dzień. Nie było jednak jednego dnia o którym można 

powiedzieć że od niego zaczęła się pomoc. Jest to raczej proces i ewaluacja wieloletniej znajomości. 



Pośrednio dzieci państwa nauczycieli poprosili swoich znajomych żeby w ramach swoich możliwości, 

wolnego czasu i chęci pomogli ich rodzicom.   

 

6. Proszę opowiedzieć o tej osobie, którą Pan(i) wspiera oraz o samym wsparciu. 

6.1.  Kim jest ta osoba dla Pana(i)?  

Podopieczni są byłymi nauczycielami rozmówców a także rodzicami kolegów z klasy, z którymi 

spędzili większość dzieciństwa i młodości. 

 

6.2.  Od jak dawna wspiera Pan(i) tę osobę? 

Nie można określić dokładnie kiedy rozpoczęło się wsparcie. Rozmówcy i podopieczni znają się od lat, 

z biegiem czasu i w miarę rosnących potrzeb podopiecznych wsparcie stało się wyraźniejsze. Ważnym 

momentem była choroba wzroku pani Wiesławy, która do czasu operacji i w okresie rekonwalescencji 

wymagała większej uwagi.  

 

6.3.   Jak zaczęło się to, że tej osobie udziela Pan(i) wsparcia?  

Rozmówcy spotykali się z podopiecznymi początkowo podczas wizyt ich dzieci, z którymi przyjaźnią 

się od czasów szkolnych – później zaoferowali swoją pomoc w czasie, gdy dzieci podopiecznych nie 

mogą pojawić się u rodziców codziennie.  

6.4.  Dlaczego Pan(i) zdecydował(a) się na rozpoczęcie takiej formy wsparcia?  

Pomoc była naturalną koleją rzeczy – z podopiecznymi rozmówcy znają się od dzieciństwa, relacja z 

biegiem lat staje się coraz bardziej zażyła. Rozmówcy pomagając czują się również potrzebni, co 

dodatkowo sprawia im radość.  

 

6.5.  Na czym polega to wsparcie?  

Wsparcie polega głównie na pomocy przy domowych obowiązkach, na które podopieczni nie są dość 

sprawni i silni – mycie okien, koszenie trawy czy rąbanie drewna. Rozmówcy są również otwarci na 

inne potrzeby podopiecznych – często pytają, w czym mogą jeszcze pomóc – robią większe zakupy czy 

spacerują z podopiecznymi.  

 

6.6.  Czy jest to wsparcie ciągłe, czy okazjonalne? Jaki jest wymiar czasowy tego wsparcia? 

Na wsparcie rozmówcy poświęcają około 2-3 godziny tygodniowo, nie jest to dla nich obciążenie a 

raczej przyjemność, ponieważ chętnie spotykają się z podopiecznymi. Ilość udzielanego wsparcia zależy 

od aktualnych potrzeb podopiecznych. 

 

6.7.   W jaki sposób zorganizowane jest to wsparcie? 

Rozmówcy są w stałym kontakcie z podopiecznymi – mieszkają w odległości kilku domów, widują się 

na ulicy na przykład podczas spacerów. Mogą kontaktować się również telefonicznie.  



 

7. Co najbardziej Pan(i) ceni sobie w tym wsparciu?  

Rozmówcy dobrze wspominają podopiecznych z czasów dzieciństwa – są im wdzięczni za trud włożony 

w nauczanie i wychowanie. Pomagając rozmówcy odwdzięczają się podopiecznym. Jest to również dla 

nich ważne, ze względu na fakt iż dorosłe dzieci rozmówców wyprowadziły się z domu, a dzięki pomocy 

udzielanej pani Wiesławie i panu Kazimierzowi rozmówcy czują się potrzebni oraz pozostają w stałych 

kontaktach z sąsiadami. 

 

8. Jakie są Pana(i) doświadczenia w zakresie udzielanego wsparcia poza tym, o którym Pan(i) 

opowiedział(a)?  

Poza wychowaniem własnych dzieci rozmówcy sporadycznie pomagają przy organizowaniu różnego 

rodzaju imprez lub akcji charytatywnych.  

 

9. Czy oprócz udzielanego wsparcia dla tej osoby udziela Pan(i) wsparcia w innym zakresie? 

Czego dotyczy to wsparcie?  

Rozmówcy pomagają od czasu do czasu przy organizowanych imprezach lub akcjach pomocowych 

polegających na organizacji paczek świątecznych dla ubogich lub wigilii dla osób starszych.  

 

10. Czy współpracuje Pan(i) z instytucjami formalnymi w zakresie udzielanego wsparcia? Jakimi, 

na czym ta współpraca polega? 

Rozmówcy nie współpracują z instytucjami, pomoc organizowana jest oddolnie własnymi siłami i 

datkami od firm i osób prywatnych.   

11. Jak we wsparcie osoby starszej włączają się inni opiekunowie, np. rodzina, sąsiedzi, 

znajomi/przyjaciele, opiekunowie z formalnych instytucji? 

Dzieci pomagają starszemu małżeństwu jak tylko do nich przyjeżdżają. Pomoc polega na 

przeprowadzeniu jakiś większych remontów, zakupie mebli lub sprzętów. Ponadto rozmówcy wiedzą 

że dzieci starają się prawie codziennie rozmawiać z rodzicami, i jak to jest możliwe pomagać im zdalnie 

np. poprzez opłacanie niektórych rachunków. Rozmówcy widują też siostrę pani Wiesławy z którą 

małżeństwo chodzi na spacery. 

 

Część zasadnicza – trudności opiekunów w sprawowaniu opieki nad osobami starszymi 

 

12. Czy w zależności od stopnia niesprawności osoby starszej zmieniają się potrzeby wsparcia 

opiekunów nieformalnych? W jaki sposób? Jakie z tego wynikają trudności? 

Na pewno widać to w ostatnim czasie, gdy pani Wiesława i pan Kazimierz nie mają już na tyle sił 

co kiedyś. Kiedyś spotkania polegały bardziej na rozmowie i zjedzeniu ciasta, natomiast teraz coraz 

bardziej są one wykorzystywane aby zrobić nawet jakieś drobne rzeczy w ich domu z którymi sobie 



do tej pory radzili. Nie przysparza to jakiś większych trudności, jednak nieco zmienił się charakter 

odwiedzin.  

 

13. Na jakie wsparcie mogą liczyć opiekunowie nieformalni, tacy jak Pan(i) ze strony instytucji 

formalnych? 

Rozmówcy nie wiedzą, nigdy się tym nie interesowali ponieważ pomagają ze względu na swoją 

wewnętrzną potrzebę. 

14. Jak ocenia Pan(i) otrzymywane wsparcie od instytucji formalnych? 

--- 

15. Jakie są kluczowe problemy i wyzwania, z którymi borykają się nieformalni opiekunowie osób 

starszych? 

Rozmówcy trochę obawiają się, co może być za kilka lat gdy starsi państwo poważniej się rozchorują. 

Jednak są uspokajani przez ich córkę która deklaruje że jeżeli jej rodzice będą wymagali większej opieki 

postara się albo zorganizować regularną odpłatną pomoc lub zabierze rodziców do swojego domu.  

16. Jakiego rodzaju wsparcie ze strony środowiska lokalnego, samorządów, byłoby najbardziej 

potrzebne?  

Na pewno widać potrzebę zwiększenia uwrażliwienia społeczności lokalnej na potrzeby osób które 

mieszkają w najbliższym sąsiedztwie a potrzebują pomocy. Rozmówcy sugerują, że można to osiągnąć 

np. poprzez organizację wspólnych wigilii lub imprez w których te osoby uczestniczą. Pomoże to poznać 

potrzeby i zorientować się i czego potrzebuje w normalnej rozmowie a nie na blankietach składanych w 

urzędach.  

Zakończenie 

17. Czy jest Pan(i) zadowolony(a) ze wsparcia, które udziela Pan(i) tej osobie? 

Rozmówcy uważaj, że starają się zapewnić najlepszą pomoc na jaką ich stać jednocześnie nie 

narzucając się i nie wchodząc zbytnio w życie osób którymi się opiekują.  

18. Co w przyszłości mogłoby się zmienić, żeby był(a) Pan(i) jeszcze bardziej zadowolona  

z udzielanego wsparcia? 

Pan Wojciech stwierdził że dla niego taką nagrodą byłoby to, gdyby się dowiedział że w ich 

miejscowości taka pomoc stała się czymś naturalnym i że osoby potrzebujące nie wstydzą się poprosić 

o pomoc.  

 

 

Wnioski: 

 

1. Niezwykle ważne jest aby świadczona pomoc była niewymuszona i wynikała naturalnie z obycia 

osób które ją świadczą. Nie można dopuścić do sytuacji że oferowana pomoc jest na siłę narzucana 

bez zachowania prywatności drugiej strony. 



2. Osoby starsze niezwykle cenią sobie pomoc jakiej udzielają im inne osoby szczególnie w 

czynnościach z którymi sami sobie nie radzą. Natomiast jest im łatwiej o taką pomoc poprosić tych, 

których znają od dłuższego czasu. 

3. Należy pamiętać, że taka pomoc może być świadczona nieformalnie jednak nie może w żaden 

sposób zastąpić pomocy zorganizowanej lub tej którą powinna zapewnić najbliższa rodzina. 

Powinno się ją raczej traktować jako doraźną.  

4. Wypracowanie niektórych rozwiązań jest bardzo płynne i potrzeba czasu aby były zaakceptowane 

przez obie strony. Trzeba także wziąć pod uwagę, iż im osoby są starsze tym wymagają pomocy w 

coraz szerszym zakresie i pomoc sąsiedzka może być niewystarczająca.  

5. Zaufanie to podstawa w relacjach z osobami starszymi, w wielu przypadkach to zaufanie jest 

budowane przez wieloletnią znajomość. Wydaje się konieczne aby oferowana pomoc była 

efektywna, czyli trafiała w realne potrzeby podopiecznych.  

  



Zestawienie wniosków i rekomendacji 

WNIOSKI INNOWACJE SPOŁECZNE: 

 Społeczność lokalna została zaktywizowana, mieszkańcy cieszą się, że na ich terenie znajduje się 

Dzienny Dom i chętnie się tym chwalą. Społeczność lokalna jest bardzo chętna do uczestnictwa w 

organizowanych przez Dzienny Dom przedsięwzięciach.  

 Dzienny Dom stanowi „miejsce akcji”, miejsce gdzie dzieją się ciekawe inicjatywy zrzeszające 

okoliczną społeczność. Mieszkańcy widzą, że nawet w wieku podeszłym można działać aktywnie  

i czynnie spędzać czas. W początkowym etapie realizacji zadania, Dzienny Dom był postrzegany 

jako miejsce gdzie Seniorzy będą tylko siedzieli i odpoczywali, miejsca „nudnego” oraz 

przygnębiającego.  

 Jednakże, inicjatywny jakie na jego rzez organizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Kluczach pokazują że nawet w wieku podeszłym można robić ciekawe rzeczy, śmiać się i naprawdę  

ciekawie spędzać czas.  

 Społeczność lokalna jest zaciekawiona tym co dzieje się w „Pustynnej Oazie”, tym jak oraz jakie 

inicjatywny są realizowane w ramach tej działalności. Ewidentnie widać, że każda inicjatywa jest 

lokalnie obserwowana i komentowana, co wyraźnie cieszy osoby odpowiedzialne za prowadzenie 

Domu Seniora „Pustynna Oaza”.  

 Kadra – profesjonalna, nastawiona na rozwój, empatyczna i odnajdująca się w specyfice społeczno-

kulturowej beneficjentów innowacji 

 Kooperacja – wieloaspektowa, zarówno horyzontalna jak i wertykalna, oparta o budowanie nie 

pojedynczych relacji, a całego systemu opartego zarówno o instytucje 

(rządowe/samorządowe/pozarządowe) jak i przedsiębiorstwa i jednostki (rodziny, bliskich, 

przyjaciół i mieszkańców społeczności lokalnej) 

 Kultura – jako podstawa do nawiązania relacji i budowania wspólnoty opartej o zaufanie, 

solidarność i odpowiedzialność za siebie wzajemnie. Transmisja kulturowa odgrywa ważną rolę w 

przełamywaniu barier związanych ze zmianą miejsca zamieszkania, nowymi rolami społecznymi i 

nowym okresem w życiu osób, które trafiają do ośrodków 

 Kontekst – wiejskość zarówno umiejscowienia DSS „Św. Barbara”, jak i samych mieszkańców 

placówki jest ważna w budowaniu relacji zaufania i możliwości podejmowania różnorakich działań. 

Z jednej strony wejście do dość hermetycznej społeczności lokalnej jest trudne, jednak wspólne 

doświadczenia i kultura umożliwiają taki kontakt, który z czasem przeradza się w jeden organizm 

wzajemnych powiązań. Z drugiej strony sami mieszkańcy, którzy przyzwyczajeni sią do życia na 

wsi – często w gospodarstwach rolnych – również oczekują od swojego nowego miejsca życia, aby 

to nie ograniczało ich i dawało możliwość dalszej pracy, budowania poczucia podmiotowości, 

sprawczości i względnej niezależności, którą rolnicy cenią.  

 Zamysł projektu był oddolną inicjatywą osoby niepełnosprawnej (niewidomej), która we 

współpracy z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętach, pomogła 

doprecyzować i zdefiniować istniejącą lukę na miejscowym rynku usług. Osoba zgłaszająca 

propozycję realizacji działania na rzecz osób niepełnosprawnych posługiwała się swoim 

doświadczeniem życiowym. Sama, będąc w USA korzystała z podobnych rozwiązań, które 

ułatwiały jej samodzielne wykonywanie zakupów. Zdobywanie doświadczeń międzynarodowych 

jest ważnym źródłem inspiracji do wdrażania innowacji społecznych. Należy jednak pamiętać, że 

różnice międzykulturowe mogą stanowić istotną przeszkodę w automatycznym powielaniu i 

wdrażaniu pomysłów. W omawianym przypadku, niemożliwe było całościowe i literalne 

przełożenie projektu, który w USA zakładał wykorzystanie Internetu do samodzielnego 



wykonywania zakupów. W tym względzie, zarówno ograniczenia infrastrukturalne, jak i 

kompetencyjne zaważyły o ostatecznym kształcie innowacji realizowanej w Kętach. 

 Niewątpliwą zaletą zrealizowanego projektu i opracowanego rozwiązania jest możliwość 

upowszechnienia innowacji bez generowania dużych kosztów i dodatkowych regulacji prawnych. 

Opracowane rozwiązanie zostało przygotowane z udziałem najbardziej zainteresowanych stron, 

które realnie wdrażają innowację. Zarówno niepełnosprawni, jak i przedstawiciele sklepów, które 

wdrożyły to rozwiązanie mieli wpływ na ostateczny kształt rozwiązania. Włączenie tych aktorów 

w proces tworzenia innowacji było kluczowe dla realności implementacji i jej funkcjonowania. Jak 

pokazuje historia omawianego przykładu, wygenerowana innowacja została wykorzystana poza 

miejscem jej realizacji (Kęty), co jest najlepszym przykładem dobrze rozpoznanych potrzeb, 

efektywności rozwiązania i prostoty w jego implementacji.  

 Innowacja nie musi oznaczać rewolucyjnych zmian wymagających dużych zasobów – przykład 

zainstalowanego dzwonka przed wejściem do sklepu pokazuje, że w podejmowaniu i wdrażaniu 

projektów innowacyjnych nie należy wpadać w pułapkę zbyt abstrakcyjnego myślenia. Projekty, 

które w sposób efektywny oddziałują na potrzeby grup docelowych mogą w sposób zupełnie 

nieinwazyjny, niewielki i niewymagający adaptacji, zmian regulacji prawnych, czy nawyków ludzi. 

Innowacja nie musi oznaczać zaawansowanych technologicznie, „niestworzonych” wynalazków, 

czy usług. Najważniejsze jest, aby pomysł skutecznie realizował zasadniczy cel jego wdrażania.  

 Innowacje nie wymagające znaczących ingerencji normatywnych i aksjologicznych oraz nie 

generujące dużych kosztów mogą być łatwo powielane i upowszechniane. Opracowanie takiego 

projektu jest trudniejsze, gdyż wymaga znajomości istniejących regulacji i dostosowania tego 

rozwiązania do nich. Jest to jednak znaczący przyczynek do tego, aby innowacja zadziałała, została 

wdrożona i powielona. 

 Projekty innowacyjne są tym skuteczniejsze im bardziej wynikają z realnych potrzeb osób chcących 

podjąć działania na rzecz zmiany. Wymyślone innowacje „odgórne”, mogą nie być przystającymi 

do realiów lokalnych, kontekstu kulturowego, czy układu więzi społecznych w danej społeczności. 

„Oddolne” inicjatywy doskonale odpowiadają na te uwarunkowania, angażując jednocześnie 

dostępne zasoby do realizacji działania. Oznacza to, że nie tylko innowacja oddolna ma większe 

szanse na powodzenie, gdyż uwzględnia lokalny kontekst, ale również może wymagać 

zdecydowanie mniej zasobów zewnętrznych (finansowych, ludzkich, etc.), ponieważ sam pomysł 

oparty będzie na dostępne możliwości realnej odpowiedzi na zdefiniowany problem. 

 Wdrażanie innowacji społecznej z definicji niesie za sobą określony ciężar ryzyka jej 

niedoskonałości. Wdrażany projekt, nawet jeśli jedynie w niewielkim stopniu wprowadza jakąś 

zmianę, jest nowy. Oczywiście należy podejmować szereg działań diagnostycznych, 

konsultacyjnych i eksperckich, aby wyeliminować możliwość niedopatrzeń czy pomyłek we 

wdrażaniu tego typu rozwiązań – do tego służą między innymi opisy dobrych praktyk. Jednak to 

„życie” weryfikuje skuteczność i efektywność przyjętych rozwiązań, dlatego każdorazowo w 

projektach innowacyjnych ważne jest, aby po pierwsze przeprowadzić fazę testów/pilotażu, w 

którym w praktyce owe inicjatywy zostaną sprawdzone, a następnie dobrze opisane i usprawnione. 

Po drugie, podejście progresywne do innowacji powinno zapewnić możliwość jej stałego 

udoskonalania i elastycznego zmieniania w zależności od sytuacji i potrzeb. To oznacza, że zarówno 

na poziomie działań jak i monitoringu i ewaluacji należy przyjąć zasadę „innowacji dostosowanej”, 

która będzie ewoluowała wraz z rozwojem projektu, czy zmianami w potrzebach i kontekście jej 

funkcjonowania. 

 W ramach podejmowanych innowacji społecznych nie należy pomijać i oddzielać inwestycji tzw. 

„miękkich” od „twardych” – infrastrukturalnych. Opisywany przykład pokazuje jak bardzo oba typy 

projektów/działań są powiązane. W programach grantowych i dokumentach strategicznych te dwa 



aspekty nie powinny być oddzielane. Wręcz przeciwnie, premiowane powinny być infrastrukturalne 

rozwiązania, które efektywnie oddziałują na problemy społeczne, a które włączają społeczność do 

ich opracowania. Na przykładzie gospodarstw opiekuńczych warto zastanowić się, czy w ramach 

niebezpośredniego wsparcia dla ich powstawania można byłoby uruchomić mechanizm 

finansowania innowacji infrastrukturalnych w gospodarstwach, które dostosowywałyby je do 

uczestników gospodarstwa opiekuńczego. Takie rozwiązania mogłyby być następnie 

implementowane w kolejnych tego typu obiektach. 

 Do innowacji społecznej warto podchodzić jednostkowo, gdyż nieuwzględnienie lokalnego 

kontekstu, specyfiki podmiotu i relacji społecznych może uniemożliwić jej realizację. Równie 

jednak ważne wydaje się być kryterium upowszechniające stosowane innowacyjne rozwiązania. W 

istniejących kryteriach oceny innowacyjności premiowane są pomysły, które wprowadzają zmianę 

w danej instytucji, czy społeczności. Dużo bardziej efektywne i użyteczne wydaje się jednak 

wspieranie innowacji, które mogłyby przyczynić się do rozwoju nie tylko jednego 

podmiotu/społeczności, ale wielu – w całym kraju. 

 W ramach opisywanego projektu wyróżniono specyficzne potrzeby w zależności od rodzaju i 

stopnia niepełnosprawności. Stało się to fundamentem dla dobrze przeprowadzonej diagnozy i 

opracowania konkretnych rozwiązań. Takie podejście należy uznać za dobrą praktykę i w ramach 

tworzenia modelu gospodarstw opiekuńczych należy przeprowadzić podobną analizę ze względu 

na różne etapy starości. 

 W projekcie „Zakupy bez barier” ustalono listę kompetencji ogólnych i szczegółowych, jakie 

personel obsługujący niepełnosprawnych klientów powinien posiada. Ważne w tym aspekcie 

wydają się trzy kwestie. Po pierwsze, zwrócono uwagę, że istotnym elementem powodzenia 

innowacji jest pewność i powtarzalność jej realizacji. Osoba niepełnosprawna musi być przekonana 

o tym, że na miejscu nie spotka jej przykra niespodzianka, tzn. że innowacja działa w sposób 

niesystematyczny. Po drugie, wyszczególniono zakres kompetencji dla personelu wraz z 

rekomendacjami szkoleń dla niego. Po trzecie, to sami niepełnosprawni przy współudziale 

moderatorów ustalili zakres swoich potrzeb, dzięki czemu lista kompetencji została opracowana 

maksymalnie szczegółowo i kompletnie. Co więcej opisane kompetencje dotyczyły zarówno 

warstwy emocjonalnej, jak i komunikacyjnej, psychologicznej, a także funkcjonalnej kontaktu 

personelu z klientem. W przypadku gospodarstw opiekuńczych wydaje się zasadne powielenie tego 

modelu. 

 Promocja wprowadzonej w ramach innowacji społecznej zmiany jest ważnym elementem realizacji 

projektu. Zarówno osoby będące grupą docelową w projekcie, jak i pozostali członkowie 

społeczności /instytucji , w której realizowana jest innowacyjność mogą czuć obawy przed 

nieznanym rozwiązaniem lub zwyczajnie mogą nie chcieć zmieniać swoich dotychczasowych 

nawyków, uczyć się nowości. W związku z tym niezbędnym elementem przekładającym się na 

skuteczność wprowadzanych rozwiązań jest ich wypromowanie tak w grupie bezpośrednich 

odbiorców jak i pośrednich, których zmiana nie dotyczy wprost, ale są jej ciekawymi 

obserwatorami. Dodatkowo, to wspomniani pośredni beneficjenci mogą stać się pomocni w samym 

funkcjonowaniu innowacji. Jak pokazuje analizowany przykład zakupów bez barier, to osoby 

pełnosprawne zaczęły pomagać osobom niepełnosprawnym w zakupach, ponieważ zauważyli 

wprowadzoną usługę świadczoną przez personel. Innymi słowy, uzyskali pewien schemat 

poznawczy, który przełożył się na ich zachowania względem niepełnosprawnych. 

 Realizacja projektu z zakresu innowacji społecznej wymaga przeprowadzenia szczegółowej 

diagnozy. Diagnoza powinna konkretnie wskazywać m.in. grupę odbiorców. Im bardziej konkretnie 

sprecyzowana jest grupa docelowa, tym bardziej precyzyjne działania można zaplanować. Co 

więcej, jeśli grupa docelowa jest wskazana uwzględniając kilka zmiennych demograficznych (lub 



innych cech ze względu na poruszany problem) to większa szansa na trafienie do rzeczywiście 

potrzebujących osób. Jeśli kategoria jest zbyt ogólna, np. seniorzy, wówczas istnieje ryzyko 

związane z tym, że realizacja innowacji trafi jedynie do najbardziej zainteresowanych i najbardziej 

sprawnych seniorów, a nie rzeczywiście tych, których udział w projekcie byłby najbardziej 

potrzebny z punktu widzenia zakładanych celów podejmowanych działań.  

 Aby było możliwe wskazanie maksymalnie konkretnej grupy odbiorców należy przewartościować 

sposób monitoringu i ewaluacji innowacji społecznych. Rozliczanie realizatora projektu z 

ilościowych wskaźników liczby osób biorących udział w projekcie stoi w sprzeczności z 

precyzyjnym definiowaniem grup docelowych.  

 Realizacja projektów partnerskich daje duże możliwości wzbogacenia i zróżnicowania zakresu 

podejmowanych działań. Zarówno instytucjonalne wsparcie, jak i wykorzystywanie kapitału 

społecznego wnoszonego do realizacji zadań przez wszystkie zaangażowane strony sprzyja 

efektywności działań. Partnerskie projekty realizowane przez LGD zarówno w ramach LSR jak i 

poza wdrażaniem dokumentu strategicznego pokazują ponadto, że takie podejście zapewnia 

możliwości szerzej zakrojonych działań, skierowanych do większej liczby uczestników. 

Sieciowanie partnerów do realizacji projektów innowacyjnych powinno być domeną działań 

podejmowanych przez operatorów finansowych takich działań. 

 Tendencje wzrostowe liczby mieszkańców miast i wsi w grupie wiekowej określanej jako 

„seniorzy” zarysowane w prognozach demograficznych wskazują, że intensyfikowanie działań na 

jej rzecz będzie nabierało na znaczeniu. Szczególnie dynamiczna jest prognoza dla obszarów 

wiejskich, których specyfika powinna być uwzględniana w programowaniu działań systemowych. 

Opieka zdrowotna, więzi społeczne, mobilność, dostęp do kultury, dostęp do Internetu, czy samo 

rolnictwo to obszary, które radykalnie różnią się na wsi i mieście. W związku z tym, realizacja 

projektów innowacyjnych musi odpowiadać na tą specyfikę, a projekty nie mogą być po prostu 

przenoszone z „miasta na wieś”.  

 Stereotypowe postrzeganie placówek typu „Mar-Kot” jako miejsca dla osób dotkniętych patologią 

– bezdomnych, alkoholików, z kryminalną przeszłością i innych. W ostatnich latach struktura 

beneficjentów zmienia się. W ośrodkach pojawiają się również osoby biedne, porzucone, a wśród 

nich są osoby starsze. 

 Jednym z kluczowym czynników warunkujących powodzenie przedsięwzięcia, to znaczy 

uruchomienie nowej placówki, są negocjacje przeprowadzane z władzami gminy, na terenie której 

planowana jest lokalizacja ośrodka. Po zakończeniu negocjacji są przeprowadzane konsultacje 

społeczne z mieszkańcami mające na celu wyjaśnienie wszystkich wątpliwych kwestii. 

 Kolejną determinantą warunkującą powodzenie przedsięwzięcia jest pozyskanie odpowiedniego 

kierownika, który jest jedynym przedstawicielem Stowarzyszenia i jest osobą odpowiedzialną za 

nawiązanie i podtrzymywanie kontaktów ze społecznością i przedstawicielami lokalnych władz. 

 Ważnym elementem funkcjonowania Stowarzyszenia i prowadzonego przez tę organizację 

placówek „Mar-Kot”, jest klarowna struktura oraz zabezpieczenie kontroli na każdym etapie 

powstawania, a później działania danego domu. 

 Słabą stroną ośrodków „Mar-Kot” jest znikome wsparcie, na które mogą liczyć osoby kierujące 

Stowarzyszeniem. Co innego akceptacja ze strony władz w zakresie funkcjonowania placówek,  

a co innego konkretna pomoc, zwłaszcza materialna. 

 Ludzie wymagający wsparcia są od dziesięcioleci przyzwyczajeni do tego, że istnieją miejsca, gdzie 

za wyżywienie i dach nad głową nie będą musieli płacić. Takim przykładem są domy „Mar-Kot”, 

kontynuujące programowe założenia polityki Marka Kotańskiego. Takie idee, w praktyce,  

w dużym stopniu utrudniają prowadzenie ośrodków, które same muszą zabiegać  

o pokrywanie tego deficytu. 



 Stereotypowe postrzeganie wiejskiej społeczności lokalnej jako relatywnie zamkniętej na wpływy 

z zewnątrz oraz nowych mieszkańców, nie potwierdziły się w przypadku najnowszej lokalizacji 

„Mar-Kot” w Kalinowie-Czosnowie. Tamtejsza społeczność jest otwarta na beneficjentów ośrodka. 

 Stowarzyszenie „Mar-Kot” korzysta z częściowej refundacji ze środków z zakresu pomocy 

społecznej za pobyt podopiecznych w swoich ośrodkach. Warto rozważyć w rekomendacjach 

projektu GROWiD założenie fundacji i wypracowanie rozwiązania, które dałoby możliwość  

korzystania przez rolników zakładających gospodarstwa opiekuńcze ze wsparcia z udziałem 

środków przeznaczonych na opiekę społeczną. 

 Uruchamianie gospodarstwa opiekuńczego należy traktować jak innowację na wsi, która wymaga 

przygotowania mieszkańców do zmiany społecznej. Należy wykorzystać potencjał lokalnych 

organizacji pozarządowych, zadbać o lobbing różnych organizacji, które pomogą zaistnieć 

gospodarstwu opiekuńczemu w danej przestrzeni społecznej. 

 W perspektywie ośrodków „Mar-Kot” i wypracowanej, sprawdzonej metody działania w zakresie 

zakorzeniania się danej placówki w lokalnej społeczności, ważna jest właściwa osoba zajmująca się 

gospodarstwem opiekuńczym. Nie może ona koncentrować się jedynie na codziennym 

funkcjonowaniu  gospodarstwa, lecz powinna zadbać o właściwe relacje swoje i swoich 

podopiecznych ze społecznością lokalną, jak również podtrzymywać kontakty z przedstawicielami 

samorządu lokalnego. 

 Odnosząc się do doświadczeń Stowarzyszenia „Mar-Kot”, należy zapewnić, proceduralnie  

i organizacyjnie, kontrolę i ewaluację powstających i funkcjonujących gospodarstw opiekuńczych, 

aby wyeliminować brak profesjonalizmu ze strony gospodarzy, jak również zapewnić 

beneficjentom należyty poziom oferowanych usług. 

 W planowaniu przedsięwzięciu, jakim są gospodarstwa opiekuńcze należy uwzględnić fakt, że 

starsze osoby nie są skłonne do wydawania pieniędzy na cele, które ich zdaniem są niezbędnie 

konieczne. W ten sposób mogą podchodzić do oferowanych im przez gospodarstwo opiekuńcze 

usług. Ponadto, rolnicy wspomagani od lat poprzez dotacje państwa i programy unijne, będą 

oczekiwać stosownego wsparcia finansowego przy zakładaniu i funkcjonowaniu gospodarstwa 

opiekuńczego. 

WNIOSKI NIEFORMALNA OPIEKA 

 Niezwykle ważne jest aby świadczona pomoc była niewymuszona i wynikała naturalnie z obycia 

osób które ją świadczą. Nie można dopuścić do sytuacji że oferowana pomoc jest na siłę narzucana 

bez zachowania prywatności drugiej strony. 

 Osoby starsze niezwykle cenią sobie pomoc jakiej udzielają im inne osoby szczególnie w 

czynnościach z którymi sami sobie nie radzą. Natomiast jest im łatwiej o taką pomoc poprosić tych, 

których znają od dłuższego czasu. 

 Należy pamiętać, że taka pomoc może być świadczona nieformalnie jednak nie może w żaden 

sposób zastąpić pomocy zorganizowanej lub tej którą powinna zapewnić najbliższa rodzina. 

Powinno się ją raczej traktować jako doraźną.  

 Wypracowanie niektórych rozwiązań jest bardzo płynne i potrzeba czasu aby były zaakceptowane 

przez obie strony. Trzeba także wziąć pod uwagę, iż im osoby są starsze tym wymagają pomocy w 

coraz szerszym zakresie i pomoc sąsiedzka może być niewystarczająca.  

 Zaufanie to podstawa w relacjach z osobami starszymi, w wielu przypadkach to zaufanie jest 

budowane przez wieloletnią znajomość. Wydaje się konieczne aby oferowana pomoc była 

efektywna, czyli trafiała w realne potrzeby podopiecznych.  



 Dla osób starszych, które nie są zmuszone korzystać z całodobowej opieki, atrakcyjnym 

rozwiązaniem jest obecność osoby, która zamieszkując u niej, może zająć się opieką według 

ustalonych warunków. 

 Dla potencjalnego opiekuna najbardziej atrakcyjne wydają się warunki lokalowe – własny pokój w 

zamian za udzielaną opiekę – które w zależności od potrzeb mogą uwzględniać partycypację  

w podstawowych kosztach utrzymania mieszkania. 

 Układ będzie atrakcyjny dla obu stron wówczas, gdy zaistnieje potrzeba opieki po stronie 

wynajmującego lokal oraz potrzeba własnego lokum w przypadku osoby świadczącej opiekę. 

 Należy pamiętać o różnicy pokoleń, różnicach osobowościowych i innych. Dlatego ważna jest 

cierpliwość każdej ze stron i w miarę możliwości wcześniejsza weryfikacja zapobiegająca 

ewentualnym problemom wynikającym z niewłaściwej koegzystencji. 

 Jakkolwiek może się wydawać, iż po stronie osoby młodszej, deklarującej sprawowanie opieki, 

może istnieć mniej barier, tak po stronie osób starszych – przełamanie się i zamieszkanie z obcą 

osobą może być trudne. 

 Jednym z najważniejszych czynników redukujących bariery po stronie seniorów jest poręczenie za 

opiekuna ze strony osoby/instytucji cieszącej się autorytetem i zaufaniem społecznym. 

 Wzajemny układ, aby przetrwał i był atrakcyjny dla obu stron, wymaga określenia sfery 

prywatności, własnej przestrzeni dla opiekuna i seniora. 

 Wykonywanie usług pomocy/opieki drugiemu człowiekowi jest specyficzne i nie sposób uniknąć 

nawiązywania się głębokich relacji między osobami udzielającymi opieki i otrzymującymi pomoc. 

Nieformalne kontakty i wsparcie, jakie pojawia się w trakcie wykonywania obowiązków 

służbowych oparte jest na budowie głębokich, emocjonalnych relacji między osobami. Tworząc 

formalny model funkcjonowania placówki pomocowej/opiekuńczej, należy uwzględnić ten fakt 

wielopoziomowo. Osoby, które będą zaangażowane w pracę na rzecz osób potrzebujących pomocy 

muszą być wyjątkowo empatyczne i posiadać odpowiednie umiejętności „miękkie” do pracy z 

drugim człowiekiem. Dodatkowo, praca na rzecz tych osób często wykracza poza formalne ramy 

czasowe i zakres zakontraktowanej opieki. 

 Należy zadbać zarówno o bezpieczeństwo i komfort pracy beneficjentów jak i prowadzących 

instytucje opiekuńcze. Nieformalnie prowadzona pomoc/opieka przez pracowników instytucji 

zajmującej się opieką nad ludźmi dotyczy zarówno działań w samej instytucji, jak i poza nią. W 

zakres najczęściej podejmowanej pomocy wchodzi robienie zakupów, wysyłanie listów, pomoc w 

obsłudze urządzeń elektronicznych (np. telefon), a także zwyczajne spędzanie czasu z drugą osobą. 

Najważniejszą funkcją nieformalnej opieki jest zaspokojenie potrzeby kontaktu z drugim 

człowiekiem, nawiązania relacji towarzyskich i chęci rozmowy. Emocjonalne zaangażowanie 

pracowników w życie pacjentów stanowi istotne wyzwanie dla osób, które wiążą się w nieformalne 

relacje opiekuńcze. W związku z tym rekomenduje się, żeby niezależnie od grupy docelowej do 

jakiej skierowana jest pomoc w danej instytucji, instytucje te współpracowały z psychologami, 

którzy na miejscu mogłyby pomóc zarówno samym beneficjentom, jak i osobom prowadzącym te 

instytucje.  

 Zaangażowanie najbliższych (rodziny, znajomych) w opiekę nad osobami zależnymi jest 

wyjątkowo ważne. Rodzina spełniając „obowiązek” zapewnienia opieki seniorowi wyłącza się 

często z podtrzymywania relacji i pomocy dla tej osoby. Relacje przyjacielskie/sąsiedzkie są w 

takich wypadkach ważniejsze, co pokazuje jak ważne jest prowadzenie działalności opiekuńczej 

możliwie najbliżej środowiska społecznego pacjenta.  

 Zarówno pacjenci jak i pracownicy wskazują, że kontakt pomiędzy samymi pacjentami niezwykle 

rzadko można uznać za skutecznie zaspokajający potrzebę nawiązywania głębokich więzi. 

Zapewnienie seniorom przestrzeni do tego, aby mogli sami spędzać ze sobą czas wolny nie 



rozwiązuje problemu potrzeby kontaktów społecznych. Dlatego w ramach prowadzonych usług, nie 

można ograniczyć się do udostępnienia świetlicy. 

 W działaniach mających na celu włączenie nieformalnych sieci wsparcia w model funkcjonowania 

gospodarstw opiekuńczych należy zadbać, aby to interes (potrzeby) samych seniorów był 

zabezpieczony. W sytuacji, kiedy sami seniorzy nie mają możliwości podmiotowego działania, 

może zdarzyć się, że inne – np. ekonomiczne, albo czysto pragmatyczne – przesłanki będą 

regulowały model funkcjonowania gospodarstwa opiekuńczego. 

 Postuluje się, aby w gospodarstwach opiekuńczych zadbać o sprawny model komunikacji między 

samymi seniorami, właścicielami gospodarstwa, instytucjami zaangażowanymi oraz rodziną i 

innymi środowiskami nieformalnego wsparcia, które mogą być zaangażowane w działalność 

gospodarstwa. Jak widać, interesariuszy skupionych wokół gospodarstwa jest wielu i każdy z nich 

realizuje inne cele. Ich pogodzenie wymaga dialogu oraz monitorowania. 

 Działalność na rzecz seniorów w niektórych środowiskach lokalnych oraz działających lokalnie 

NGO może nie być domyślną działalnością. Taka sytuacja może dotyczyć zwłaszcza obszarów 

wiejskich, gdzie nadal to rodzina zapewnia opiekę i wsparcie dla seniorów. W związku z tym, należy 

podjąć działania na rzecz po pierwsze wzmacniania tego modelu, ale także pomocy tym rodzinom, 

które ze względów kulturowych mogą nie mieć odwagi przekazania seniora pod opiekę instytucji 

zewnętrznej. Duża rola w tym procesie powinna spoczywać nie tylko na samym gospodarstwie, 

które musi zyskać zaufanie swoich beneficjentów oraz uczestników, ale także instytucji 

samorządowych i NGO, które w zakresie swoich działań powinny uwzględniać działalność na rzecz 

seniorów. 

 Należy podjąć systemowe działania, kampanie społeczne oraz inne formy edukacji ukierunkowane 

na pokazanie korzyści płynących z pracy z (na rzecz) seniorów. Są to zarówno korzyści 

indywidualne jak i mikro i makro społeczne (ekonomiczne).  

 W funkcjonowaniu gospodarstw opiekuńczych na obszarach wiejskich należy uwzględnić 

powszechne wsparcie ze strony rodzin seniorów. W związku z tym w projektowaniu usług 

opiekuńczych należy uwzględnić również perspektywę opieki wytchnieniowej, nie tylko samego 

seniora.  

 Ważnym aspektem działalności nieformalnego wsparcia dla seniorów jest pewna akcyjność, 

podczas której ludzie intensyfikują swoją działalność na rzecz drugiej osoby, a czasem w ogóle 

zaczynają myśleć o innych. Tego typu sytuacją była powszechna izolacja społeczna wywołana 

COVID-19. Podjęte altruistyczne działania miały szeroko zakrojone oddziaływanie, jednak 

mechanizmy pomocy nie zostały utrwalone, a zawarte relacje społeczne, zostały zerwane. Podczas 

projektowania włączenia nieformalnego wsparcia na rzecz seniorów w działalności gospodarstw 

opiekuńczych należy uwzględnić obie perspektywy – krótką, akcyjną oraz strategiczną, 

długookresową. Obie perspektywy powinny być ze sobą powiązane w celu uzyskania efektu 

synergii.  

 W związku ze specyfiką funkcjonowania rodzin wiejskich (zwłaszcza rolniczych) polegającą na 

opiekowaniu się seniorami rodziny przez młodsze pokolenia, system dotarcia do nich poprzez 

instytucje pomocowe (np. DPS) nie jest efektywny. W domach, gdzie seniorzy są zaopiekowani 

przez swoją rodzinę nie nawiązuje się współpracy z instytucjami opieki formalnej, a co za tym idzie 

zarówno rodziny jak i sami seniorzy „wymykają” się systemowi. Jakakolwiek chęć nawiązania 

komunikacji z nimi poprzez te instytucje może okazać się nieefektywna. Instytucje te, które często 

mają niedobory kadrowe nie docierają również do tych mieszkańców, którzy tej pomocy najbardziej 

potrzebują i nie zgłaszają się sami do instytucji zewnętrznej. W związku z tym postuluje się, mocną 

integrację gospodarstwa społecznego ze środowiskiem lokalnym, zarówno z instytucjami 

formalnymi jak i NGO, środowiskami wsparcia i innymi, które pracują w środowiskach lokalnych. 



 

 

 

 

 

 

  



Aneks – narzędzia badawcze 

Kwestionariusze wykorzystane w badaniu „Badanie opinii wśród trzech pokoleń mieszkańców 

obszarów wiejskich na terenie całego kraju” 

 

OPINIE TRZECH POKOLEŃ MIESZKAŃCÓW WSI NA TEMAT STAROŚCI 

 

Kwestionariusz dla średniego pokolenia 

 

Szanowna Pani/ Szanowny Panie 

Badania nasze prowadzone są przez Biuro Badań Społecznych OBSERWATOR na obszarach 

wiejskich całego kraju, na zlecenie Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zasadniczym ich 

celem jest zebranie opinii na temat cech charakterystycznych procesu starzenia się mieszkańców wsi w 

opinii trzech pokoleń: wnuków-rodziców-dziadków/babć. Zwracamy się zatem do Pani/Pana jako 

mieszkańca/nki wsi z prośbą o współpracę z nami w procesie zebrania wartościowych oraz 

wiarygodnych informacji. Zdajemy się na Pani/Pana szczere i wyczerpujące opinie i odpowiedzi. Nasze 

badania mają charakter naukowy, a wszelkie informacje będą wykorzystane jedynie w zbiorczych 

zestawieniach statystycznych. Gwarantujemy pełną anonimowość indywidualnych opinii i wypowiedzi. 

Zwracamy się z gorącą prośbą o pełną współpracę i pomoc dla naszych ankieterów, którzy będą z 

Panią/Panem przeprowadzać rozmowę  

Serdecznie dziękujemy za współpracę. Jeśli ma Pan/Pani jakieś dodatkowe pytania dotyczące tych 

badań prosimy o kontakt z nami pod numerem 12 398 38 10 

Biuro Badań Społecznych OBSERWATOR 

Kraków 2019 

 

R1. Województwo:  

Dolnośląskie 

Kujawsko-pomorskie 

Lubelskie 

Lubuskie 

Łódzkie 

Małopolskie 

Mazowieckie 

Opolskie 

Podkarpackie 

Podlaskie 

Pomorskie 

Śląskie 

Świętokrzyskie 

Warmińsko-mazurskie 

Wielkopolskie 



Zachodniopomorskie 

 

R2. Powiat: _______________________  R3. Miejscowość: _______________________ 

P1. Czy Pana/i zdaniem w polskim społeczeństwie szanuje się osoby starsze? 

1. Zdecydowanie tak 

2. Raczej tak 

3. Trudno powiedzieć 

4. Raczej nie 

5. Zdecydowanie nie 

P2. Czy był/a Pan/Pani świadkiem złego lub gorszego traktowania osób starszych?  

1. Tak    2. Nie  

P3. Czy życie ludzi starszych mieszkających na wsi różni się od życia mieszkających w mieście? 

1. Tak. Na wsi osobom starszym żyje się trudniej 

2. Tak. Na wsi osobom starszym żyje się łatwiej 

3. Nie ma żadnej różnicy między nimi 

4. Nie wiem/trudno powiedzieć (nie wiem jak w mieście żyje się ludziom po 60 roku życia) 

P4. Co zawdzięcza Pan/i dziadkom? [PROSZĘ WYBRAĆ MAKS. 3 ODPOWIEDZI]  

ANK. ODCZYTAJ:  

1. Przekazali mi zasady moralne  

2. Dali mi poczucie bycia kochanym(ą)  

3. Nauczyli mnie ważnych umiejętności przydatnych w życiu codziennym 

4. Oni w największym stopniu wpłynęli na moje życie zawodowe (np. przekazali gospodarstwo 

rolne, zachęcili do pracy w określonym zawodzie)  

5. Przekazali swój majątek, udzielili wsparcia finansowego  

6. Nic nie zawdzięczam swoim dziadkom 

7. Nie znałem swoich dziadków 

8. Inne 

………………………………………………………………………………………………… 

P5. Czy uważa Pan/i, że starość Pana/i rodziców jest szczęśliwa? 

1. Zdecydowanie tak 

2. Raczej tak 

3. Trudno powiedzieć 

4. Raczej nie 

5. Zdecydowanie nie 

P6. Proszę wskazać te określenia, które najlepiej opisują starość: [PROSZĘ WSKAZAĆ 

MAKSYMALNIE 4 ODPOWIEDZI] ANKIETER, ODCZYTAJ:  

1. Starość to czas kiedy człowiek nigdzie nie musi się spieszyć 



2. Starość to czas kiedy człowiek jest niedołężny fizycznie lub psychicznie 

3. Starość to czas odpoczynku, zabawy z wnukami, kiedy można cieszyć się życiem 

4. Starość to zły okres w życiu człowieka 

5. Starość to kolejny etap w życiu człowieka 

6. Starość to  nieporadność; często towarzyszy jej samotność i choroba 

7. Starość jest wtedy, kiedy wygląd się zmienia 

8. Starość to czas przejścia na emeryturę 

9. Starość to czas samorealizacji; spełnienia swoich marzeń 

10. Starość to zależność od innych osób; niezdolność do samoobsługi 

11. Starość to mądrość życiowa pozwalająca zachować właściwy dystans wobec różnych spraw 

12. Starość to okres w życiu w którym ma się dużo czasu na spotkania ze znajomymi 

i przyjaciółmi. 

 

P7. Jakie cechy charakteru ceni Pan/i przede wszystkim u osób starszych? [PROSZĘ WSKAZAĆ 

MAKSYMALNIE 3 ODPOWIEDZI]  

1. Doświadczenie życiowe  

2. Otwartość na innych ludzi  

3. Pogodę ducha 

4. Wyrozumiałość i życzliwość  

5. Poczucie humoru 

6. Wrażliwość na krzywdę innych osób 

7. Inne ………………………………………………… 

 

P8. Jakie cechy charakteru najbardziej przeszkadzają Panu/i u osób starszych? [PROSZĘ 

WSKAZAĆ MAKSYMALNIE 3 ODPOWIEDZI] 

1. Powolność  

2. Konserwatyzm  

3. Skłonność do narzekania  

4. Konfliktowość 

5. Nadmierna koncentracja na własnych problemach 

6. Nic mi nie przeszkadza  

7. Inne …………………………………………………..  

P9. Jakie są według Pana/i główne powody wykluczenia ludzi starszych we współczesnym 

społeczeństwie? [PROSZĘ WSKAZAĆ MAKSYMALNIE 3 ODPOWIEDZI] 

1. zły stan zdrowia  

2. niedostateczne wykształcenie 

3. skłonność do konfliktów  

4. bariery architektoniczne  

5. wartości podzielane przez osoby starsze są współcześnie niepopularne 

6. nie dysponują cenionymi umiejętnościami 

7. niskie dochody  

8. źle działająca sieć lokalnej komunikacji publicznej (brak możliwości dojazdu środkami 

transportu publicznego) 

9. młodzi ludzie nastawieni są tylko na własne potrzeby, nastąpiła indywidualizacja życia 

10. Inne 



11. Nie ma żadnych barier wykluczających ludzi starszych 

P10. Czy uważa Pan/i, że Pan/i rodzice czują się kochani i darzeni szacunkiem przez najbliższych? 

1. Zdecydowanie tak 

2. Raczej tak 

3. Trudno powiedzieć 

4. Raczej nie 

5. Zdecydowanie nie 

P11. Czy słyszał Pan/i od swoich rodziców, że czują się osamotnieni? 

 

1. Zdecydowanie tak 

2. Raczej tak 

3. Trudno powiedzieć 

4. Raczej nie 

5. Zdecydowanie nie 

P12. Ile osób Pan/i zdaniem można zaliczyć do grona przyjaciół Pana/i rodziców? 

………………………. 

 

P13. Która z poniższych opinii jest Panu/i bliższa? 

1. To, co w życiu najlepsze, mam już raczej za sobą  

2. W moim życiu jeszcze wiele dobrego może się zdarzyć  

3. Trudno powiedzieć 

P14. Jak Pan/i ocenia warunki materialne gospodarstwa domowego swoich rodziców? Czy są one:  

1. złe, 2. raczej złe, 3. ani dobre, ani złe, 4. raczej dobre, 5. dobre 

P15. Czy Pana/i rodzice mają obecnie do spłacenia pożyczki lub kredyty? 

1. Tak  

2. Nie  

3. Nie wiem 

 

P16. Osoby w starszym wieku czasami mają trudności z wykonywaniem samodzielnie niektórych 

codziennych czynności, na przykład takich, jak: załatwianie spraw w urzędach, robienie zakupów, 

sprzątanie, przygotowywanie posiłków, ubieranie się, higiena osobista. Czy Pana/i rodzice lub jakaś 

starsza osoba, którą zna Pan/i osobiście ma takie problemy?  

1. Moi rodzice potrzebują tego typu pomocy 

2. Znam osobiście starszą osobę, która potrzebuję tego typu pomocy 

3. Moi rodzice nie potrzebują tego typu pomocy i nie znam takich osób → przejdź do pytania 18 

P17. Jaka pomoc jest przede wszystkim potrzebna Pana/i rodzicom lub znanej osobiście starszej 

osobie? [MAKSYMALNIE 5 ODPOWIEDZI] 

1. pomoc w załatwianiu spraw u lekarza, w urzędzie, banku itp. 

2. udzielanie porad w ważnych sprawach 

3. pomoc w prowadzeniu gospodarstwa domowego (zakupy, sprzątanie, pranie, 

przygotowywanie posiłków) 



4. pomoc finansowa 

5. pielęgnacja w chorobie 

6. dotrzymanie towarzystwa (w domu, na spacerze, w kościele) 

7. pomoc w czynnościach związanych z higieną osobistą (mycie, kąpiele) i ubieraniem się 

8. inna pomoc ………………………………………………………………………  

P18. Kto powinien pomagać osobom starszym, które mają trudności z wykonywaniem 

samodzielnie niektórych codziennych czynności w Pana/i środowisku?  

MAKSYMALNIE 5 ODPOWIEDZI. 

ANKIETER, nie czytaj, zaznacz:  

 

1. dzieci  

2. sąsiedzi 

3. współmałżonka/współmałżonek  

4. wnuki  

5. ktoś z grona przyjaciół 

6. ktoś z grona znajomych 

7. rodzeństwo 

8. dalsza rodzina  

9. opiekunka z pomocy społecznej  

10. płatna opiekunka  

11. pielęgniarka środowiskowa 

12. ktoś z parafii lub organizacji religijnej 

13. przedstawiciele organizacji pozarządowych (fundacji, stowarzyszeń, itp.) 

14. ktoś inny ………………….. 

15. Nie wiem  

 

P19. Czy Pan/i rodzice kiedykolwiek korzystali z jakiejś formy pomocy społecznej świadczonej 

przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej lub inną instytucję rządową lub samorządową? 

1. jeden raz 

2. co najmniej raz w miesiącu.  

3. kilka razy w roku.  

4. raz na kilka lat.  

5. nie wiem – przejdź do P20 

6. nigdy – przejdź do P20 

P19A. Czego dotyczyła ta pomoc? 

1. Była to pomoc finansowa 

2. Była to pomoc rzeczowa 

3. Inna 

P20. Jak Pan/i uważa, kto powinien udzielać w pierwszej kolejności pomocy osobom starszym? 

[PROSZĘ WSKAZAĆ max 3 ODPOWIEDZI] 

1. mąż/żona 

2. dzieci 

3. rodzice 

4. wnuki 

5. rodzeństwo  

6. sąsiedzi 

7. przyjaciele  

8. znajomi 



9. instytucje państwowe do tego powołane 

10. instytucje prywatne zajmujące się tego typu sprawami 

11. inne osoby………………………………………………. 

12. inne instytucje ………………………………………….. 

 

P21. Jak często widuje się Pan/i z: 

Jak często widuje się 

Pan(i) z: 

 

co 

najmniej 

raz w 

tygodniu 

co 

najmniej 

raz w 

miesiącu 

kilka 

razy 

w 

roku 

raz 

w 

roku 

raz 

na 

kilka 

lat 

nie 

widziałe(a)m 

ich co 

najmniej 

pięć lat 

Nie 

dotyczy 

(zmarli 

lub nie 

miał(a) 

A. Rodzicami 1 2 3 4 5 6 - 

B. Wnukami 1 2 3 4 5 6 96 

C. dorosłymi 

dziećmi 

mieszkającymi 

osobno 

1 2 3 4 5 6 96 

D. teściami 1 2 3 4 5 6 96 

E. przyjaciółmi,  1 2 3 4 5 6 96 

F. bliskimi 

znajomymi 

1 2 3 4 5 6 96 

G. swoim 

rodzeństwem 

1 2 3 4 5 6 96 

H. dziadkami 1 2 3 4 5 6 96 

I. rodzeństwem 

współmałżonka  

1 2 3 4 5 6 96 

J. innymi Pana(i) 

krewnymi  

1 2 3 4 5 6 96 

K. innymi 

krewnymi 

współmałżonka 

1 2 3 4 5 6 96 

 

P22. Które z poniższych określeń najlepiej charakteryzuje Pana/i rodzinę (najbliższa Rodzina - 

rodzice, teściowie, dzieci, moje rodzeństwo, rodzeństwo współmałżonka, dziadkowie, wnuki)? 

1. Większość członków mojej najbliższej rodziny mieszka stosunkowo blisko siebie, w jednej 

miejscowości, gminie lub w różnych miejscowościach, ale niezbyt od siebie odległych 

(codzienne wizyty są możliwe) 



2. Większość członków mojej najbliższej rodziny mieszka w jednym województwie lub innych 

przylegających województwach, ale w znacznej odległości od siebie (codzienne wizyty nie są 

możliwe) 

3. Moja najbliższa rodzina jest rozproszona po całej Polsce  

4. Moja najbliższa rodzina jest rozproszona po świecie  

5. Nie mam rodziny 

 

P23. Czy czuje się Pan/i bezpiecznie w swoim miejscu zamieszkania?  

1. Tak    2. Nie   3. Trudno powiedzieć 

P24. Czy pomiędzy Panem/ią a rodzicami jest konflikt pokoleń, rozbieżność poglądów? 

1. Tak      2. Nie   3. Trudno powiedzieć 

P25. Jak ocenia Pan/Pani stan zdrowia Pana/i rodziców / teściów?  

 A. Mamy  B. Taty  C. Teścia  D. Teściowej 

bardzo dobrze,  1 1 1 1 

dobrze,  2 2 2 2 

tak sobie,  3 3 3 3 

źle,  4 4 4 4 

bardzo źle 5 5 5 5 

Nie mam/nie żyje 6 6 6 6 

 

  



P26. Czy któryś z Pana/i rodziców / teściów cierpi na przewlekłe choroby?  

 A. Mama  B. Tata  C. Teść D. Teściowa 

Tak  1 1 1 1 

Nie 2 2 2 2 

Trudno powiedzieć 3 3 3 3 

Nie mam/nie żyje 4 4 4 4 

 

P27. Chcielibyśmy się dowiedzieć więcej o stanie zdrowia Pana/i rodziców. 

 Tak  Nie Trudno 

powiedzieć 

A. Czy któryś z Pana/i rodziców ma trudności w przejściu 500 metrów 

samodzielnie (bez używania sprzętów takich jak laska czy balkonik) 

1 2 96 

B. Czy któryś z Pana/i rodziców bierze regularnie lekarstwa przepisane 

przez lekarza? 

1 2 96 

C. Czy któryś z Pana/i rodziców posiada stopień niepełnosprawności i 

jego prawne potwierdzenie?  

1 2 96 

D. Czy któryś z Pana/i rodziców nosi okulary lub szkła kontaktowe? 1 2 96 

E. Czy któryś z Pana/i rodziców korzysta z aparatu słuchowego? 1 2 96 

F. Czy któryś z Pana/i rodziców w ostatnim miesiącu palił/a tytoń?  1 2 96 

G. Czy któryś z Pana/i rodziców w ostatnich 24 miesiącach przebywał/a 

w sanatorium?  

1 2 96 

H. Czy któryś z Pana/i rodziców ma problemy z kładzeniem się i 

wstawaniem z łóżka lub siadaniem i wstawaniem z krzesła? 

1 2 96 

I. Czy któryś z Pana/i rodziców ma problemy z kąpaniem lub myciem 

się pod prysznicem? 

1 2 96 

J. Czy któryś z Pana/i rodziców ma problemy z ubieraniem się i 

rozbieraniem? 

1 2 96 

K. Czy któryś z Pana/i rodziców ma problemy z korzystaniem z toalety 

(WC)? 

1 2 96 

L. Czy któryś z Pana/i rodziców przynajmniej raz w życiu miał/a 

wykonane badania pod kontem nowotworów?  

1 2 96 

M. Czy któryś z Pana/i rodziców w ciągu ostatnich 24 miesięcy 

przebywał/a w szpitalu? Jeśli tak to jak długo?  

N. Wpisz liczbę dni:……………………………………………… 

1 2 – 

przejdź 

do O 

96 



 Tak  Nie Trudno 

powiedzieć 

O. Czy któryś z Pana/i rodziców w przeciągu ostatnich 12 miesięcy był/a 

lekarza pierwszego kontaktu? Jeśli tak to jak często?  

P. Wpisz liczbę: ………………………………………………… 

1 2 – 

przejdź 

do Q 

96 

Q. Czy któryś z Pana/i rodziców w przeciągu ostatnich 12 miesięcy był/a 

lekarza specjalisty?  

1 2 96 

P28. Czy któryś z Pana/i rodziców korzysta z Internetu?  

1. Codziennie 

2. Kilka razy w tygodniu 

3. Kilka razy w miesiącu 

4. Kilka razy w roku lub rzadziej 

5. Nie korzystam z Internetu w ogóle – przejdź do P29 

P28A. W jakim celu korzysta z Internetu?  

1. w celu znalezienia potrzebnych informacji  

2. korzystanie z bankowości internetowej  

3. korzystanie z portali społecznościowych 

4. korzystanie z Internetu w celu zakupu lub sprzedaży towarów lub usług 

5. korzystanie z usług administracji publicznej przez Internet 

6. w celu porozmawiania z członkami rodziny (SKYPE, WhatsApp, itp.) 

7. inny, jaki …………………………….. 

P29. Czy któryś z Pana/i rodziców powinien brać udział w zajęciach organizowanych dla seniorów 

w Pana/i miejscu zamieszkania? 

1. Nie, nie powinien brać udziału w takich zajęciach – Przejdź do P31 

2. Tak, powinien brać udział w takich zajęciach:  

 

P30. Jakie to powinny być zajęcia? 

1. hobbystyczno-artystyczne,  

2. edukacyjne,  

3. kulturalne,  

4. sportowo-rekreacyjne,  

5. turystyczne 

6. innych, jakich ……………………………………………………. 

P31. Czy byłby/aby Pan/i gotów/owa zapłacić z własnego budżetu opłatę za uczestnictwo Pana/i 

rodziców w zajęciach dla seniorów? 

1. Tak   2. Nie  3. Trudno powiedzieć 

 

P32. Czy Pana/i rodzice / teściowie głosowali w ostatnich wyborach samorządowych w 2018 roku?  

 A. Mama B. Tata C. Teść D. Teściowa 



Tak 1 1 1 1 

Nie 2 2 2 2 

Nie wiem  3 3 3 3 

Nie mam/nie żyje 4 4 4 4 

 

 

P33. Przeczytam teraz dwie opinie. Proszę wybrać tę, która jest bliższa Pana/i poglądom. 

 

Ogólnie rzecz biorąc, większości ludzi można ufać. 1 

W kontaktach z ludźmi ostrożności nigdy za wiele. 2 

(Trudno powiedzieć) 8 

 

P34. A która z tych opinii jest bliższa Pana/i poglądom?  

 

Działając wspólnie z innymi ludźmi można więcej osiągnąć niż samemu. 1 

Współpraca z innymi ludźmi rzadko przynosi pożądane efekty. 2 

(Trudno powiedzieć) 8 

 

 

P35. Jak chciał(a)by Pan/i zorganizować swoje życie na stare lata, kiedy będzie Pan/i 

potrzebował(a) pomocy? Czy przede wszystkim chciał(a)by Pan/i:  

(PROSZĘ WYBRAĆ TYLKO jedną odpowiedź)  

1. mieszkać we własnym mieszkaniu, korzystając z doraźnej pomocy osób bliskich 

– rodziny, przyjaciół, sąsiadów 

2. mieszkać we własnym mieszkaniu, mając zapewnioną opłaconą przez siebie 

stałą pomoc osób zajmujących się opieką nad ludźmi starymi 

3. mieszkać we własnym mieszkaniu, mając zapewnioną bezpłatną stałą pomoc, 

np. opieki społecznej, Czerwonego Krzyża, Caritasu lub innych wolontariuszy  

4. dzielić mieszkanie z dziećmi, wnukami lub dalszą rodziną 

5. wynająć komuś obcemu pokój lub część mieszkania w zamian za opiekę 

6. mieszkać wspólnie z innymi starszymi ludźmi w celu wzajemnego wspomagania 

się 

7. zamieszkać w prywatnym domu spokojnej starości 

8. zamieszkać w państwowym domu spokojnej starości  

9. inne rozwiązanie, …………………………………………………………………  

10. nie wiem, nie zastanawiałem(am) się nad tym 

 

 

 



  



P36. Przeczytam Panu/i dwa stwierdzenia dotyczące starości. Na skali, proszę ocenić które jest 

bliższe Pana/i poglądom. (ankieter pokaż skalę respondentowi, odczytaj stwierdzenia). 

Zdecydowanie się zgadzam       

 Zdecydowanie się zgadzam 

1 2 3 4 5 6 7 8 9       10 

Każdy żyje własnym życiem, 

w związku z tym osoby 

starsze winny żyć w domach 

seniora/opieki, to zadanie 

państwa i jego instytucji. 

 

 

 

P37. A teraz przeczytam P. kilka stwierdzeń dotyczących Pana/i życia codziennego i zwyczajów. 

Chciałbym/abym zapytać, jak często… ODCZYTAĆ… 
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1  ogląda P. telewizję 01 02 03 04 05 06 07 

2  zajmuje się P. swoim hobby 01 02 03 04 05 06 07 

3  odwiedza P. rodzinę 01 02 03 04 05 06 07 

4  robi P. jakieś rzeczy społecznie 01 02 03 04 05 06 07 

5  chodzi P. do restauracji na obiad z rodziną 01 02 03 04 05 06 07 

6  czyta gazety 01 02 03 04 05 06 07 

7  rekreacyjnie uprawia P. jakiś sport 01 02 03 04 05 06 07 

8  chodzi P. do dentysty 01 02 03 04 05 06 07 

9  przeprowadza P. okresowe badania zdrowotne 01 02 03 04 05 06 07 

10  spożywa P. na obiad ryby 01 02 03 04 05 06 07 

11  słucha P. muzyki poważnej 01 02 03 04 05 06 07 

12  chodzi P. do teatru 01 02 03 04 05 06 07 

13  przyjmuje P. znajomych w domu 01 02 03 04 05 06 07 

Zgodnie z tradycją, to dorosłe 

dzieci i wnuki zobowiązane 

są do świadczenia usług 

opiekuńczych w stosunku do 

własnych rodziców lub 

dziadków. 
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14  rozmawia P. z sąsiadami przed domem 01 02 03 04 05 06 07 

15  czyta P. książki 01 02 03 04 05 06 07 

16  przegląda P. wiadomości lokalne w Internecie 01 02 03 04 05 06 07 

17  chodzi P. do kina 01 02 03 04 05 06 07 

18  Wyjeżdża P. w celach wypoczynkowych lub 

turystycznych na co najmniej 2 dni? Chodzi o wyjazdy 

z co najmniej jednym noclegiem. 

01 02 03 04 05 06 07 

19  Uczestniczy P. w nabożeństwach lub spotkaniach 

religijnych? 
01 02 03 04 05 06 07 

20  korzysta P. z poczty elektronicznej (e-mail) 01 02 03 04 05 06 07 

21 odwiedza P. sąsiadów 01 02 03 04 05 06 07 

22 odwiedzają P. sąsiedzi 01 02 03 04 05 06 07 

Na koniec chciałbym/abym P. poprosić o podanie niektórych informacji o sobie, członkach P. 

gospodarstwa domowego oraz rodzicach. Posłużą one do zbadania, czy opinie naszego społeczeństwa 

różnią się w zależności od płci, wieku, wykształcenia i innych charakterystyk, a także od obecnego 

środowiska rodzinnego i środowiska, w którym się wychowywali.  

M1. PŁEĆ (Nie pytać, zaznaczyć) 

1. Mężczyzna   2. Kobieta 

M2. W KTÓRYM ROKU PAN/I SIĘ URODZIŁ? ……………………………………….. 

M2A. W PRZYPADKU ODMOWY ODPOWIEDZI POPROŚ O WSKAZANIE GRUPY 

WIEKOWEJ: 

1. 31-39 lat   2. 40-49 lat   3. 50 lat i więcej 

M3. JAKI JEST PANA/I STAN CYWILNY? 

1. żonaty/zamężna      4. wdowiec/wdowa 

2. pozostaję w stałym związku nieformalnym  5. kawaler/panna 

3. w separacji      6. Inna sytuacja (jaka?) 

…………………… 



M4. CZY MA PAN/I DZIECI?  

1. Tak,  2. Nie – przejdź do pytania M5 

M4A ILE MA PAN/I DZIECI?  

Wpisz liczbę:……………….. 

M5. JAKIE JEST PANA/I WYKSZTAŁCENIE? 

1. niepełne podstawowe lub podstawowe   4. średnie   

   

2. gimnazjalne      5. pomaturalne  

3. zasadnicze zawodowe     6. ukończone studia licencjackie 

7. ukończone studia magisterskie 

M6. JAKA JEST PANA/I SYTUACJA ZAWODOWA? 

1. Kadra kierownicza, specjaliści z 

wyższym wykształceniem  

2. Średni personel, technicy  

3. Pracownicy administracyjno-biurowi  

4. Pracownicy usług  

5. Robotnicy wykwalifikowani  

6. Robotnicy niewykwalifikowani  

7. Rolnicy  

8. Pracujący na własny rachunek  

9. Bezrobotni 

10. Emeryci. Jaki był ostatnio 

wykonywany przez Pana/ią zawód? 

………………………. 

11. Renciści. Jaki był ostatnio 

wykonywany przez Pana/ią zawód? 

………………………. 

12. Uczniowie i studenci  

13. Gospodynie domowe i inni  

M7. CZY PRACUJE PAN/I W GOSPODARSTWIE ROLNYM? 

1. Nie  2. Tak, ale dorywczo   3. Tak, stale  

M8. JAKIE SĄ DOCHODY NA JEDNĄ OSOBĘ W PANA/I GOSPODARSTWIE DOMOWYM? 

1. Do 899 zł  

2. Od 900 zł do 1299 zł  

3. Od 1300 zł do 1799 zł  

4. Od 1800 zł do 2499 zł  

5. 2500 zł i więcej  

6. Odmowa 

M9. JAKI JEST PANA/I STOSUNEK DO WIARY? 

1. Jestem wierzący(a) i stosuję się do wskazań Kościoła  

2. Jestem wierzący(a) na swój własny sposób  

3. Jestem niewierzący(a) 

4. Odmowa 

M10. JAK CZĘSTO UCZESTNICZY PAN/I W PRAKTYKACH RELIGIJNYCH? 

1. Kilka razy w tygodniu 

2. Raz w tygodniu 



3. 1–2 razy w miesiącu 

4. Kilka razy w roku  

5. W ogóle nie uczestniczę  

M11. CZY NALEŻY PAN/I DO RÓŻY RÓŻAŃCOWEJ? 

1. Tak  2. Nie 

 

 

M12. JAKIE SĄ PANA/I POGLĄDY POLITYCZNE?  

1. Lewicowe 

2. Centrowe 

3. Prawicowe 

4. Odmowa 



 

M13. OD KIEDY ZAMIESZKUJE PAN/I W TEJ MIEJSCOWOŚCI?  

od urodzenia 1 

dłużej niż 10 lat 2 

krócej niż 10 lat 3 

 

 

M14. CZY POZA PANEM/IĄ MIESZKA W TYM DOMU/MIESZKANIU KTOŚ INNY?  

 Mieszkam sam/a 1 

Mieszkam tylko z małżonkiem/partnerem 2 

Mieszkam z rodziną lub innymi krewnymi 
3 

Mieszkam z małżonkiem/partnerem lub/i dziećmi oraz z rodzicami lub innymi 

krewnymi 

      Mieszkam z osobami obcymi 

4 

 

 

5 

Inna sytuacja WPISAĆ_______________________________________ 6 

M15. ILE OSÓB ŁĄCZNIE Z PANEM/IĄ MIESZKA W TYM GOSPODARSTWIE 

DOMOWYM?  

……………… 

M16. CZY PAN/I JEST PRAWNYM WŁAŚCICIELEM DOMU/MIESZKANIA, W KTÓRYM 

MIESZKA?  

 

1. Tak    2. Nie   3. Trudno powiedzieć 

M17. Z ILU POKOI, NIE LICZĄC KUCHNI, SKŁADA SIĘ PANA/I MIESZKANIA ORAZ ILE 

M² MA CAŁY DOM/MIESZKANIE? 

Mieszkanie ma …………..  pokoi a ogólna powierzchnia użytkowa mieszkania zajmowanego przez 

gosp. domowe to: ...........……. m²  

 

  



M18. CZY W PANA/I GOSPODARSTWIE DOMOWYMJEST?  

  Tak Nie 

1 komputer z dostępem do Internetu 1 2 

2 telefon stacjonarny lub telefon komórkowy bez Internetu 1 2 

3 telefon komórkowy z Internetem  1 2 

4 samochód osobowy 1 2 

5 woda z sieci wodociągowej 1 2 

6 podpięcie do sieci kanalizacyjnej lub przydomowa oczyszczalnia ścieków 1 2 

7 system centralnego ogrzewania 1 2 

8 gaz z sieci gazowniczej (nie z butli) 1 2 

9 telewizja satelitarna lub kablowa 1 2 

10 łazienka z wanną lub prysznicem i ciepłą wodą 1 2 

11 pralka automatyczna 1 2 

12 zmywarka do naczyń 1 2 

13 ustęp spłukiwany wodą bieżącą 1 2 

 



M19. CHCIAŁBYM PANA/IĄ ZAPYTAĆ, W JAKIM STOPNIU KAŻDA Z NIŻEJ 

WYMIENIONYCH SFER JEST DLA PANA/I WAŻNA. PROSZĘ POSŁUŻYĆ SIĘ SKALĄ OD 

JEDNEGO DO SIEDMIU, GDZIE:  

„1” oznacza, że dana kwestia jest dla Pana/i w ogóle nieważna, a „7” oznacza, że jest bardzo ważna. 

   

1. Własna rodzina i dzieci  1 2 3 4 5 6 7  

2. Praca zawodowa   1 2 3 4 5 6 7  

3. Czas wolny i wypoczynek  1 2 3 4 5 6 7  

4. Przyjaciele i znajomi   1 2 3 4 5 6 7  

5. Krewni    1 2 3 4 5 6 7  

6. Religia i Kościół   1 2 3 4 5 6 7  

7. Państwo    1 2 3 4 5 6 7  

8. Społeczność lokalna    1 2 3 4 5 6 7  

9. Polityka i życie publiczne  1 2 3 4 5 6 7 

10. Zdrowie    1 2 3 4 5 6 7 

 

Dziękujemy za udział w badaniu. 

K1. Czy na koniec chciał(a)by Pan(i) coś dodać? ……………………………………………………… 

K2. Proszę o cenić trudność odpowiedzi na pytania w tej ankiecie:  

1 – Bardzo trudne 2 3 4 5 6 7 8 9  Bardzo łatwe – 10 

Telefon w celu weryfikacji pracy ankietera: _______________________ 

 

ANKIETER: odczytaj:  

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 

r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych, dalej RODO, Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119), informujemy, że Administratorem Pana/i 

danych osobowych jest Biuro Badań Społecznych Obserwator sp. j., z siedzibą w Krakowie, przy al. 

Słowackiego 6/13, 30-037 Kraków (tel. 012 398 38 10, e-mail: bbs@obserwator.com.pl).  

Pana/i dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres realizacji badania. Podanie przez Panią 

/ Pana danych osobowych jest dobrowolne. 



OPINIE TRZECH POKOLEŃ MIESZKAŃCÓW WSI NA TEMAT STAROŚCI 

 

Kwestionariusz dla młodego pokolenia (wnuków) 

Szanowna Pani/ Szanowny Panie 

Badania nasze prowadzone są przez Biuro Badań Społecznych OBSERWATOR na obszarach 

wiejskich całego kraju, na zlecenie Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zasadniczym ich 

celem jest zebranie opinii na temat cech charakterystycznych procesu starzenia się mieszkańców wsi w 

opinii trzech pokoleń: wnuków-rodziców-dziadków/babć. Zwracamy się zatem do Pani/Pana jako 

mieszkańca/nki wsi z prośbą o współpracę z nami w procesie zebrania wartościowych oraz 

wiarygodnych informacji. Zdajemy się na Pani/Pana szczere i wyczerpujące opinie i odpowiedzi. Nasze 

badania mają charakter naukowy, a wszelkie informacje będą wykorzystane jedynie w zbiorczych 

zestawieniach statystycznych. Gwarantujemy pełną anonimowość indywidualnych opinii i wypowiedzi. 

Zwracamy się z gorącą prośbą o pełną współpracę i pomoc dla naszych ankieterów, którzy będą z 

Panią/Panem przeprowadzać rozmowę  

Serdecznie dziękujemy za współpracę. Jeśli ma Pan/Pani jakieś dodatkowe pytania dotyczące tych 

badań prosimy o kontakt z nami pod numerem 12 398 38 10.  

Biuro Badań Społecznych OBSERWATOR 

Kraków 2019 

R1. Województwo:  

Dolnośląskie 

Kujawsko-pomorskie 

Lubelskie 

Lubuskie 

Łódzkie 

Małopolskie 

Mazowieckie 

Opolskie 

Podkarpackie 

Podlaskie 

Pomorskie 

Śląskie 

Świętokrzyskie 

Warmińsko-mazurskie 

Wielkopolskie 

Zachodniopomorskie 



R2. Powiat: _________________________ R3. Miejscowość:__________________________ 

P1. Czy Pana/i zdaniem w polskim społeczeństwie szanuje się osoby starsze? 

6. Zdecydowanie tak 

7. Raczej tak 

8. Trudno powiedzieć 

9. Raczej nie 

10. Zdecydowanie nie 

P2. Czy był/a Pan/Pani świadkiem złego lub gorszego traktowania osób starszych?  

2. Tak    2. Nie  

P3. Czy życie ludzi starszych mieszkających na wsi różni się od życia mieszkających w mieście? 

5. Tak. Na wsi osobom starszym żyje się trudniej 

6. Tak. Na wsi osobom starszym żyje się łatwiej 

7. Nie ma żadnej różnicy między nimi 

8. Nie wiem/trudno powiedzieć (nie wiem jak w mieście żyje się ludziom po 60 roku życia) 

P4. Co w największym stopniu zawdzięcza Pan/i dziadkom? [PROSZĘ WYBRAĆ TYLKO 

JEDNĄ ODPOWIEDŹ]  

9. Przekazali mi zasady moralne  

10. Dali mi poczucie bycia kochanym(ą)  

11. Nauczyli mnie ważnych umiejętności przydatnych w życiu codzienne 

12. Oni w największym stopniu wpłynęli na moje życie zawodowe (np. przekazali gospodarstwo 

rolne, zachęcili do pracy w określonym zawodzie)  

13. Przekazali swój majątek, udzielili wsparcia finansowego  

14. Nic nie zawdzięczam swoim dziadkom 

15. Nie znałem swoich dziadków 

16. Inne 

………………………………………………………………………………………………… 

P5. Proszę wskazać te określenia, które najlepiej opisują starość: [PROSZĘ WSKAZAĆ 

MAKSYMALNIE 4 ODPOWIEDZI]  

1. Starość to czas kiedy człowiek nigdzie nie musi się spieszyć 

2. Starość to czas kiedy człowiek jest niedołężny: fizycznie, psychicznie 

3. Starość to czas odpoczynku, zabawy z wnukami, kiedy można cieszyć się życiem 

4. Starość to zły okres w życiu człowieka 

5. Starość to kolejny etap w życiu człowieka 

6. Starość to  nieporadność; często towarzyszy jej samotność i choroba 

7. Starość jest wtedy, kiedy wygląd się zmienia 

8. Starość to czas przejścia na emeryturę 

9. Starość to czas samorealizacji; spełnienia swoich marzeń 

10. Starość to zależność od innych osób; niezdolność do samoobsługi 



11. Starość to mądrość życiowa pozwalająca zachować właściwy dystans wobec różnych spraw 

12. Starość to okres w życiu w którym ma się dużo czasu na spotkania ze znajomymi i przyjaciółmi. 

P6. Czy uważa Pan/i, że starość Pana/i dziadków jest szczęśliwa? 

6. Zdecydowanie tak 

7. Raczej tak 

8. Trudno powiedzieć 

9. Raczej nie 

10. Zdecydowanie nie 

P7. Jakie cechy charakteru ceni Pan/i przede wszystkim u osób starszych? [PROSZĘ WSKAZAĆ 

MAKSYMALNIE 3 ODPOWIEDZI]  

8. Doświadczenie życiowe  

9. Otwartość na innych ludzi  

10. Pogodę ducha 

11. Wyrozumiałość i życzliwość  

12. Poczucie humoru 

13. Wrażliwość na krzywdę innych osób 

14. Inne ………………………………………………… 

 

P8. Jakie cechy charakteru najbardziej przeszkadzają Panu/i u osób starszych? [PROSZĘ 

WSKAZAĆ MAKSYMALNIE 3 ODPOWIEDZI] 

8. Powolność  

9. Konserwatyzm  

10. Skłonność do narzekania  

11. Konfliktowość 

12. Nadmierną koncentrację na własnych problemach 

13. Nic mi nie przeszkadza  

14. Inne …………………………………………………..  

P9. Jakie są według Pana/i główne powody wykluczenia ludzi starszych we współczesnym 

społeczeństwie? [PROSZĘ WSKAZAĆ MAKSYMALNIE 3 ODPOWIEDZI] 

12. zły stan zdrowia  

13. niedostateczne wykształcenie 

14. skłonność do konfliktów  

15. bariery architektoniczne  

16. wartości podzielane przez osoby starsze są współcześnie niepopularne 

17. nie dysponują cenionymi umiejętnościami 

18. niskie dochody  

19. źle działająca sieć lokalnej komunikacji publicznej (brak możliwości dojazdu środkami 

transportu publicznego) 

20. młodzi ludzie nastawieni są tylko na własne potrzeby, nastąpiła indywidualizacja życia 

21. Inne 

22. Nie ma żadnych barier wykluczających ludzi starszych 

 



P10. Czy uważa Pan/i, że Pan/i dziadkowie czują się kochani i darzeni szacunkiem przez 

najbliższych? 

6. Zdecydowanie tak 

7. Raczej tak 

8. Trudno powiedzieć 

9. Raczej nie 

10. Zdecydowanie nie 

P11. Czy słyszał Pan/i od swoich dziadków, że czują się osamotnieni? 

 

6. Zdecydowanie tak 

7. Raczej tak 

8. Trudno powiedzieć 

9. Raczej nie 

10. Zdecydowanie nie 

P12. Ile osób Pan/i zdaniem można zaliczyć do grona przyjaciół Pan/i dziadków? ………………… 

 

P13. Jak Pan/i ocenia warunki materialne gospodarstwa domowego swoich dziadków? Czy są one:  

2. złe, 2. raczej złe, 3. ani dobre, ani złe, 4. raczej dobre, 5. dobre 

P14. Czy Pan/i dziadkowie mają obecnie do spłacenia pożyczki lub kredyty? 

4. Tak  

5. Nie  

6. Nie wiem 

 

P15. Osoby w starszym wieku czasami mają trudności z wykonywaniem samodzielnie niektórych 

codziennych czynności, na przykład takich, jak: załatwianie spraw w urzędach, robienie zakupów, 

sprzątanie, przygotowywanie posiłków, ubieranie się, higiena osobista. Czy Pan/i dziadkowie lub 

jakaś starsza osoba, którą zna Pan/i osobiście ma takie problemy? 

4. Moi dziadkowie potrzebują tego typu pomocy 

5. Znam osobiście starszą osobę, która potrzebuję tego typu pomocy 

6. Moi dziadkowie nie potrzebują tego typu pomocy i nie znam takich osób → przejdź do 

pytania 17 

P16. Jaka pomoc jest przede wszystkim potrzebna Pana/i dziadkom lub znanej osobiście starszej 

osobie? [MAKSYMALNIE 5 ODPOWIEDZI] 

9. pomoc w załatwianiu spraw u lekarza, w urzędzie, banku itp. 

10. udzielanie porad w ważnych sprawach 

11. pomoc w prowadzeniu gospodarstwa domowego (zakupy, sprzątanie, pranie, 

przygotowywanie posiłków) 

12. pomoc finansowa 

13. pielęgnacja w chorobie 

14. dotrzymanie towarzystwa (w domu, na spacerze, w kościele) 

15. pomoc w czynnościach związanych z higieną osobistą (mycie, kąpiele) i ubieraniem się 

16. inna pomoc ………………………………………………………………………  



 

P17. Kto powinien pomagać osobom starszym, które mają trudności z wykonywaniem 

samodzielnie niektórych codziennych czynności, w Pana/i środowisku?  

MAKSYMALNIE 5 ODPOWIEDZI. 

ANKIETER, nie czytaj, zaznacz:  

 

16. dzieci  

17. sąsiedzi 

18. współmałżonka/współmałżonek  

19. wnuki  

20. ktoś z grona przyjaciół 

21. ktoś z grona znajomych 

22. rodzeństwo 

23. dalsza rodzina  

24. opiekunka z pomocy społecznej  

25. płatna opiekunka  

26. pielęgniarka środowiskowa 

27. ktoś z parafii lub organizacji religijnej 

28. przedstawiciele organizacji pozarządowych (fundacji, stowarzyszeń, itp.) 

29. ktoś inny ………………….. 

30. Nie wiem  

 

P18. Czy Pan/i dziadkowie kiedykolwiek korzystali z jakiejś formy pomocy społecznej 

świadczonej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej lub inną instytucję rządową lub 

samorządową? 

7. jeden raz  

8. co najmniej raz w miesiącu.  

9. kilka razy w roku.  

10. raz na kilka lat.  

11. nie wiem – przejdź do P19 

12. nigdy – przejdź do P19 

P18A. Czego dotyczyła ta pomoc? 

4. Była to pomoc finansowa 

5. Była to pomoc rzeczowa 

6. Inna 

P19. Jak Pan/i uważa, kto powinien udzielać w pierwszej kolejności pomocy osobom starszym? 

[PROSZĘ WSKAZAĆ max 3 ODPOWIEDZI] 

13. mąż/żona 

14. dzieci 

15. rodzice 

16. wnuki 

17. rodzeństwo  

18. sąsiedzi 

19. przyjaciele  

20. znajomi 

21. instytucje państwowe do tego powołane 

22. instytucje prywatne zajmujące się tego typu sprawami 

23. inne osoby………………………………………………. 



24. inne instytucje ………………………………………….. 

 

P20. Jak często widuje się Pan/i z: 

Jak często widuje się 

Pan(i) z: 

 

co 

najmniej 

raz w 

tygodniu 

co 

najmniej 

raz w 

miesiącu 

kilka 

razy 

w 

roku 

raz 

w 

roku 

raz 

na 

kilka 

lat 

nie 

widziałe(a)m 

ich co 

najmniej 

pięć lat 

Nie 

dotyczy 

(zmarli 

lub nie 

miał(a) 

L. rodzicami 1 2 3 4 5 6 96 

M. teściami 1 2 3 4 5 6 96 

N. przyjaciółmi,  1 2 3 4 5 6 96 

O. bliskimi 

znajomymi 

1 2 3 4 5 6 96 

P. swoim 

rodzeństwem 

1 2 3 4 5 6 96 

Q. dziadkami 1 2 3 4 5 6 96 

R. rodzeństwem 

współmałżonka  

1 2 3 4 5 6 96 

S. innymi Pana(i) 

krewnymi  

1 2 3 4 5 6 96 

 

P21. Które z poniższych określeń najlepiej charakteryzuje Pana/i rodzinę (najbliższa Rodzina - 

rodzice, teściowie, dzieci, moje rodzeństwo, rodzeństwo współmałżonka, dziadkowie, wnuki)? 

6. Większość członków mojej najbliższej rodziny mieszka stosunkowo blisko siebie, w jednej 

miejscowości, gminie lub w różnych miejscowościach, ale niezbyt od siebie odległych 

(codzienne wizyty są możliwe) 

7. Większość członków mojej najbliższej rodziny mieszka w jednym województwie lub innych 

przylegających województwach, ale w znacznej odległości od siebie (codzienne wizyty nie są 

możliwe) 

8. Moja najbliższa rodzina jest rozproszona po całej Polsce  

9. Moja najbliższa rodzina jest rozproszona po świecie  

10. Nie mam rodziny 

P22. Czy czuje się Pan/i bezpiecznie w swoim miejscu zamieszkania?  

1. Tak    2. Nie   3. Trudno powiedzieć 

P23. Czy pomiędzy Panem/ią a dziadkami jest konflikt pokoleń, rozbieżność poglądów? 

1. Tak     2. Nie   3. Trudno powiedzieć 

  



P24. Jak ocenia Pan/Pani stan zdrowia Pana/i dziadków?  

 A. Mama 

mamy  

B. Taty 

mamy 

C. Mama 

taty  

D. Tata 

taty 

bardzo dobrze,  1 1 1 1 

dobrze,  2 2 2 2 

tak sobie,  3 3 3 3 

źle,  4 4 4 4 

bardzo źle 5 5 5 5 

Nie mam/nie żyją 6 6 6 6 

 

P25. Czy któryś z Pana/i dziadków korzysta z Internetu?  

6. Codziennie 

7. Kilka razy w tygodniu 

8. Kilka razy w miesiącu 

9. Kilka razy w roku lub rzadziej 

10. Nie korzystam z Internetu w ogóle – przejdź do P27 

P26. W jakim celu korzysta z Internetu?  

8. w celu znalezienia potrzebnych informacji  

9. korzystanie z bankowości internetowej  

10. korzystanie z portali społecznościowych 

11. korzystanie z Internetu w celu zakupu lub sprzedaży towarów lub usług 

12. korzystanie z usług administracji publicznej przez Internet 

13. w celu porozmawiania z członkami rodziny (SKYPE, WhatsApp, itp.) 

14. inny, jaki …………………………….. 

P27. Czy któryś z Pana/i dziadków powinien brać udział w zajęciach organizowanych dla 

seniorów w Pana/i miejscu zamieszkania? 

3. Nie, nie powinien brać udziału w takich zajęciach – Przejdź do 29 

4. Tak, powinien brać udział w takich zajęciach:  

P27A. Jakie to powinny być zajęcia? 

7. hobbystyczno-artystyczne,  

8. edukacyjne,  

9. kulturalne,  

10. sportowo-rekreacyjne,  

11. turystyczne 

12. innych, jakich ……………………………………………………. 

P28. Czy byłby/aby Pan/i gotów/owa zapłacić z własnego budżetu opłatę za uczestnictwo Pana/i 

dziadków w zajęciach dla seniorów? 

2. Tak   2. Nie 



  



P29. Od których dziadków dostawał Pan/i więcej prezentów? 

 

1. Od dziadków ze strony mamy 

2. Od dziadków ze strony taty 

3. Nie dostawałem prezentów od dziadków 

4. Trudno powiedzieć 

 

 P30. Przeczytam teraz dwie opinie. Proszę wybrać tę, która jest bliższa Pana/i poglądom. 

 

Ogólnie rzecz biorąc, większości ludzi można ufać. 1 

W kontaktach z ludźmi ostrożności nigdy za wiele. 2 

(Trudno powiedzieć) 8 

 

P31. A która z tych opinii jest bliższa Pana/i poglądom?  

 

Działając wspólnie z innymi ludźmi można więcej osiągnąć niż samemu. 1 

Współpraca z innymi ludźmi rzadko przynosi pożądane efekty. 2 

(Trudno powiedzieć) 8 

 

P32. Jak chciał(a)by Pan/i zorganizować swoje życie na stare lata, kiedy będzie Pan/i 

potrzebował(a) pomocy? Czy przede wszystkim chciał(a)by Pan/i:  

(PROSZĘ WYBRAĆ TYLKO jedną odpowiedź)  

11. mieszkać we własnym mieszkaniu, korzystając z doraźnej pomocy osób bliskich 

– rodziny, przyjaciół, sąsiadów 

12. mieszkać we własnym mieszkaniu, mając zapewnioną opłaconą przez siebie 

stałą pomoc osób zajmujących się opieką nad ludźmi starymi 

13. mieszkać we własnym mieszkaniu, mając zapewnioną bezpłatną stałą pomoc, 

np. opieki społecznej, Czerwonego Krzyża, Caritasu lub innych wolontariuszy  

14. dzielić mieszkanie z dziećmi, wnukami lub dalszą rodziną 

15. wynająć komuś obcemu pokój lub część mieszkania w zamian za opiekę 

16. mieszkać wspólnie z innymi starszymi ludźmi w celu wzajemnego wspomagania 

się 

17. zamieszkać w prywatnym domu spokojnej starości 

18. zamieszkać w państwowym domu spokojnej starości  

19. inne rozwiązanie, …………………………………………………………………  

20. nie wiem, nie zastanawiałem(am) się nad tym 

 

 

 

P33. Przeczytam Panu/i dwa stwierdzenia dotyczące starości. Na skali, proszę ocenić które jest 

bliższe Pana/i poglądom. (ankieter pokaż skalę respondentowi, odczytaj stwierdzenia). 

Zdecydowanie się zgadzam       

 Zdecydowanie się zgadzam 



1 2 3 4 5 6 7

 8 9 10  

Każdy żyje własnym życiem, 

w związku z tym osoby 

starsze winny żyć w domach 

seniora/opieki, to zadanie 

państwa i jego instytucji. 

 

 

 

P34. A teraz przeczytam P. kilka stwierdzeń dotyczących Pana/i życia codziennego i zwyczajów. 

Chciałbym/abym zapytać, jak często… ODCZYTAĆ… 
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1  ogląda P. telewizję 01 02 03 04 05 06 07 

2  zajmuje się P. swoim hobby 01 02 03 04 05 06 07 

3  odwiedza P. rodzinę 01 02 03 04 05 06 07 

4  robi P. jakieś rzeczy społecznie 01 02 03 04 05 06 07 

5  chodzi P. do restauracji na obiad z rodziną 01 02 03 04 05 06 07 

6  czyta gazety 01 02 03 04 05 06 07 

7  rekreacyjnie uprawia P. jakiś sport 01 02 03 04 05 06 07 

8  chodzi P. do dentysty 01 02 03 04 05 06 07 

9  przeprowadza P. okresowe badania zdrowotne 01 02 03 04 05 06 07 

10  spożywa P. na obiad ryby 01 02 03 04 05 06 07 

11  słucha P. muzyki poważnej 01 02 03 04 05 06 07 

12  chodzi P. do teatru 01 02 03 04 05 06 07 

13  przyjmuje P. znajomych w domu 01 02 03 04 05 06 07 

Zgodnie z tradycją, to dorosłe 

dzieci i wnuki zobowiązane 

są do świadczenia usług 

opiekuńczych w stosunku do 

własnych rodziców lub 

dziadków. 
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14  rozmawia P. z sąsiadami przed domem 01 02 03 04 05 06 07 

15  czyta P. książki 01 02 03 04 05 06 07 

16  przegląda P. wiadomości lokalne w Internecie 01 02 03 04 05 06 07 

17  chodzi P. do kina 01 02 03 04 05 06 07 

18  Wyjeżdża P. w celach wypoczynkowych lub 

turystycznych na co najmniej 2 dni? Chodzi o 

wyjazdy z co najmniej jednym noclegiem. 

01 02 03 04 05 06 07 

19  Uczestniczy P. w nabożeństwach lub 

spotkaniach religijnych? 
01 02 03 04 05 06 07 

20  korzysta P. z poczty elektronicznej (e-mail) 01 02 03 04 05 06 07 

21 odwiedza P. sąsiadów 01 02 03 04 05 06 07 

22 odwiedzają P. sąsiedzi 01 02 03 04 05 06 07 

Na koniec chciałbym/abym P. poprosić o podanie niektórych informacji o sobie, członkach P. 

gospodarstwa domowego oraz rodzicach. Posłużą one do zbadania, czy opinie naszego społeczeństwa 

różnią się w zależności od płci, wieku, wykształcenia i innych charakterystyk, a także od obecnego 

środowiska rodzinnego i środowiska, w którym się wychowywali.  

M1. PŁEĆ (Nie pytać zaznaczyć) 

1. Mężczyzna   2. Kobieta 

M2. W KTÓRYM ROKU PAN/I SIĘ URODZIŁ? ……………………………………….. 

M2A. W PRZYPADKU ODMOWY ODPOWIEDZI POPROŚ O WSKAZANIE GRUPY 

WIEKOWEJ: 

1. 18-25 lat   2. 26-30 lat   3. 31-40 lat 

M3. JAKI JEST PANA/I STAN CYWILNY? 

1. żonaty/zamężna     4. wdowiec/wdowa 

2. pozostaję w stałym związku nieformalnym  5. kawaler/panna 



3. w separacji      6. Inna sytuacja (jaka?) 

…………………… 

M4. CZY MA PAN/I DZIECI?  

1. Tak,  2. Nie – przejdź do pytania M5 

M4A ILE MA PAN/I DZIECI?  

Wpisz liczbę:……………….. 

M5. JAKIE JEST PANA/I WYKSZTAŁCENIE? 

1. niepełne podstawowe lub podstawowe  4. średnie    

  

2. gimnazjalne      5. pomaturalne  

3. zasadnicze zawodowe     6. ukończone studia licencjackie 

7. ukończone studia magisterskie 

M6. JAKA JEST PANA/I SYTUACJA ZAWODOWA? 

14. Kadra kierownicza, specjaliści z wyższym wykształceniem  

15. Średni personel, technicy  

16. Pracownicy administracyjno-biurowi  

17. Pracownicy usług  

18. Robotnicy wykwalifikowani  

19. Robotnicy niewykwalifikowani  

20. Rolnicy  

21. Pracujący na własny rachunek  

22. Bezrobotni 

23. Emeryci. Jaki był ostatnio wykonywany przez Pana/ią zawód? ………………………. 

24. Renciści. Jaki był ostatnio wykonywany przez Pana/ią zawód? ………………………. 

25. Uczniowie i studenci  

26. Gospodynie domowe i inni  

M7. CZY PRACUJE PAN/I W GOSPODARSTWIE ROLNYM? 

2. Nie  2. Tak, ale dorywczo   3. Tak, stale  

M8. JAKIE SĄ DOCHODY NA JEDNĄ OSOBĘ W PANA/I GOSPODARSTWIE DOMOWYM? 

7. Do 899 zł  

8. Od 900 zł do 1299 zł  

9. Od 1300 zł do 1799 zł  

10. Od 1800 zł do 2499 zł  

11. 2500 zł i więcej  

12. Odmowa 

M9. JAKI JEST PANA/I STOSUNEK DO WIARY? 



5. Jestem wierzący(a) i stosuję się do wskazań Kościoła  

6. Jestem wierzący(a) na swój własny sposób  

7. Jestem niewierzący(a) 

8. Odmowa 

M10. JAK CZĘSTO UCZESTNICZY PAN/I W PRAKTYKACH RELIGIJNYCH? 

6. Kilka razy w tygodniu 

7. Raz w tygodniu 

8. 1–2 razy w miesiącu 

9. Kilka razy w roku  

10. W ogóle nie uczestniczę  

M11. CZY NALEŻY PAN/I DO RÓŻY RÓŻAŃCOWEJ? 

2. Tak  2. Nie 

 

M12. JAKIE SĄ PANA/I POGLĄDY POLITYCZNE?  

5. Lewicowe 

6. Centrowe 

7. Prawicowe 

8. Odmowa 

 

M13. OD KIEDY ZAMIESZKUJE PAN/I W TEJ MIEJSCOWOŚCI?  

od urodzenia 1 

dłużej niż 10 lat 2 

krócej niż 10 lat 3 

M14. CZY POZA PANEM/IĄ MIESZKA W TYM DOMU/MIESZKANIU KTOŚ INNY?  

 Mieszkam sam/a 1 

Mieszkam tylko z małżonkiem/partnerem 2 

Mieszkam z rodziną lub innymi krewnymi 
3 

Mieszkam z małżonkiem/partnerem lub/i dziećmi oraz z rodzicami lub innymi 

krewnymi 

      Mieszkam z osobami obcymi 

4 

 

 

5 

Inna sytuacja WPISAĆ_______________________________________ 6 

M15. ILE OSÓB ŁĄCZNIE Z PANEM/IĄ MIESZKA W TYM GOSPODARSTWIE 

DOMOWYM?  

……………… 

M16. CZY PAN/I JEST PRAWNYM WŁAŚCICIELEM DOMU/MIESZKANIA W KTÓRYM 

MIESZKA?  

 



1. Tak    2. Nie   3. Trudno powiedzieć 

M17. Z ILU POKOI, NIE LICZĄC KUCHNI, SKŁADA SIĘ PANA/I MIESZKANIA ORAZ ILE 

M² MA CAŁY DOM/MIESZKANIE? 

Mieszkanie ma …………..  pokoi a ogólna powierzchnia użytkowa mieszkania zajmowanego przez 

gosp. domowe to: ...........……. m²  

  



M18. CZY W PANA/I GOSPODARSTWIE DOMOWYM JEST?  

  Tak Nie 

1 komputer z dostępem do Internetu 1 2 

2 telefon stacjonarny lub telefon 

komórkowy bez Internetu 

1 2 

3 telefon komórkowy z Internetem  1 2 

4 samochód osobowy 1 2 

5 woda z sieci wodociągowej 1 2 

6 podpięcie do sieci kanalizacyjnej lub 

przydomowa oczyszczalnia ścieków 

1 2 

7 system centralnego ogrzewania 1 2 

8 gaz z sieci gazowniczej (nie z butli) 1 2 

9 telewizja satelitarna lub kablowa 1 2 

10 łazienka z wanną lub prysznicem i ciepłą 

wodą 

1 2 

11 pralka automatyczna 1 2 

12 zmywarka do naczyń 1 2 

13 ustęp spłukiwany wodą bieżącą 1 2 

 

M19. CHCIAŁBYM PANA/IĄ ZAPYTAĆ, W JAKIM STOPNIU KAŻDA Z NIŻEJ 

WYMIENIONYCH SFER JEST DLA PANA/I WAŻNA. PROSZĘ POSŁUŻYĆ SIĘ SKALĄ OD 

JEDNEGO DO SIEDMIU, GDZIE:  

„1” oznacza, że dana kwestia jest dla Pana/i w ogóle nieważna, a „7” oznacza, że jest bardzo ważna. 

   

1. Własna rodzina i dzieci  1 2 3 4 5 6 7  

2. Praca zawodowa   1 2 3 4 5 6 7  

3. Czas wolny i wypoczynek  1 2 3 4 5 6 7  

4. Przyjaciele i znajomi  1 2 3 4 5 6 7  

5. Krewni    1 2 3 4 5 6 7  

6. Religia i Kościół   1 2 3 4 5 6 7  

7. Państwo    1 2 3 4 5 6 7  

8. Społeczność lokalna   1 2 3 4 5 6 7  

9. Polityka i życie publiczne  1 2 3 4 5 6 7 

10. Zdrowie    1 2 3 4 5 6 7 



 

Dziękujemy za udział w badaniu. 

 

K1. Czy na koniec chciał(aby)by Pan(i) coś dodać? 

……………………………………………………… 

 

K2. Proszę o cenić trudność odpowiedzi na pytania w tej ankiecie 

1 – Bardzo trudne 2 3 4 5 6 7 8 9  Bardzo łatwe – 10 

 

Telefon w celu weryfikacji pracy ankietera: _______________________ 

 

ANKIETER: odczytaj:  

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 

r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych, dalej RODO, Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119), informujemy, że Administratorem Pana/i 

danych osobowych jest Biuro Badań Społecznych Obserwator sp. j., z siedzibą w Krakowie, przy al. 

Słowackiego 6/13, 30-037 Kraków (tel. 012 398 38 10, e-mail: bbs@obserwator.com.pl).  

Pana/i dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres realizacji badania. Podanie przez Panią 

/ Pana danych osobowych jest dobrowolne. 

 

 



OPINIE TRZECH POKOLEŃ MIESZKAŃCÓW WSI NA TEMAT STAROŚCI 

 

Kwestionariusz dla dziadków/babć 

Szanowna Pani/ Szanowny Panie 

Badania nasze prowadzone są przez Biuro Badań Społecznych OBSERWATOR na obszarach 

wiejskich całego kraju, na zlecenie Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zasadniczym ich 

celem jest zebranie opinii na temat cech charakterystycznych procesu starzenia się mieszkańców wsi w 

opinii trzech pokoleń: wnuków-rodziców-dziadków/babć. Zwracamy się zatem do Pani/Pana jako 

mieszkańca/nki wsi z prośbą o współpracę z nami w procesie zebrania wartościowych oraz 

wiarygodnych informacji. Zdajemy się na Pani/Pana szczere i wyczerpujące opinie i odpowiedzi. Nasze 

badania mają charakter naukowy, a wszelkie informacje będą wykorzystane jedynie w zbiorczych 

zestawieniach statystycznych. Gwarantujemy pełną anonimowość indywidualnych opinii i wypowiedzi. 

Zwracamy się z gorącą prośbą o pełną współpracę i pomoc dla naszych ankieterów, którzy będą z 

Panią/Panem przeprowadzać rozmowę  

Serdecznie dziękujemy za współpracę. Jeśli ma Pan/Pani jakieś dodatkowe pytania dotyczące tych 

badań prosimy o kontakt z nami pod numerem 12 398 38 10.  

Biuro Badań Społecznych OBSERWATOR,  

Kraków 2019 

 

R1. 

Województwo:  

Dolnośląskie 

Kujawsko-pomorskie 

Lubelskie 

Lubuskie 

Łódzkie 

Małopolskie 

Mazowieckie 

Opolskie 

Podkarpackie 

Podlaskie 

Pomorskie 

Śląskie 

Świętokrzyskie 

Warmińsko-mazurskie 

Wielkopolskie 

Zachodniopomorskie 

R2. Powiat: __________________ R3. Miejscowość: ____________________ 

  



P1. Czy Pana/i zdaniem w polskim społeczeństwie szanuje się osoby starsze? 

11. Zdecydowanie tak 

12. Raczej tak 

13. Trudno powiedzieć 

14. Raczej nie 

15. Zdecydowanie nie 

P2. Czy był/a Pan/Pani świadkiem lub osobiście doświadczyła złego lub gorszego traktowania osób 

starszych?  

3. Tak    2. Nie  

P3. Czy życie ludzi starszych mieszkających na wsi różni się od tych mieszkających w mieście? 

9. Tak. Na wsi osobom starszym żyje się trudniej 

10. Tak. Na wsi osobom starszym żyje się łatwiej 

11. Nie ma żadnej różnicy między nimi 

12. Nie wiem/trudno powiedzieć (nie wiem jak w mieście żyje się ludziom po 60 roku życia) 

P4. Co zawdzięcza Pan/i swoim dziadkom? [PROSZĘ WYBRAĆ MAKS. 3 ODPOWIEDZI]  

ANK. ODCZYTAJ:  

17. Przekazali mi zasady moralne  

18. Dali mi poczucie bycia kochanym(ą)  

19. Nauczyli mnie ważnych umiejętności przydatnych w życiu codzienne 

20. Oni w największym stopniu wpłynęli na moje życie zawodowe (np. przekazali gospodarstwo 

rolne, zachęcili do pracy w określonym zawodzie)  

21. Przekazali swój majątek, udzielili wsparcia finansowego  

22. Nic nie zawdzięczam swoim dziadkom 

23. Nie znałem swoich dziadków 

24. Inne 

………………………………………………………………………………………………… 

P5. Czy uważa Pan/i, że starość Pana/i jest szczęśliwsza niż Pana/i rodziców? 

11. Zdecydowanie tak 

12. Raczej tak 

13. Trudno powiedzieć 

14. Raczej nie 

15. Zdecydowanie nie 

P6. Jakie cechy charakteru ceni Pan/i przede wszystkim u osób starszych? [PROSZĘ WSKAZAĆ 

MAKSYMALNIE 3 ODPOWIEDZI]  

15. Doświadczenie życiowe  

16. Otwartość na innych ludzi  

17. Pogodę ducha 

18. Wyrozumiałość i życzliwość  

19. Poczucie humoru 



20. Wrażliwość na krzywdę innych osób 

21. Inne ………………………………………………… 

 

P7. Jakie cechy charakteru najbardziej przeszkadzają Panu/i u osób starszych? [PROSZĘ 

WSKAZAĆ MAKSYMALNIE 3 ODPOWIEDZI] 

15. Powolność  

16. Konserwatyzm  

17. Skłonność do narzekania  

18. Konfliktowość 

19. Nadmierna koncentrację na własnych problemach 

20. Nic mi nie przeszkadza  

21. Inne …………………………………………………..  

P8. Czy na ogół jest Pan/i zadowolony/a: 

Czy na ogół jest Pan(i) 

zadowolony(a): 

Bard

zo 

zado

wolo

ny(a) 

Racze

j 

zadow

olony(

a) 

Średnio 

zadowolo

ny(a) 

Racze

j 

niezad

owolo

ny(a) 

Bardz

o 

niezad

owolo

ny(a) 

Trudno 

powiedzieć

/odmowa 

odpowiedz

i 

Nie 

dotyc

zy 

A. ze swoich dzieci 5 4 3 2 1 96 95 

B. ze swojego małżeństwa / 

stałego związku 

5 4 3 2 1 96 95 

C. ze swoich przyjaciół, 

najbliższych znajomych 

5 4 3 2 1 96 95 

D. ze swojego miejsca 

zamieszkania  

5 4 3 2 1 96 95 

E. ze stanu swojego zdrowia 5 4 3 2 1 96 95 

F. ze swojego wykształcenia, 

kwalifikacji 

5 4 3 2 1 96 95 

G. z przebiegu pracy 

zawodowej 

5 4 3 2 1 96 95 

H. z materialnych warunków 

bytu – mieszkania, 

wyposażenia itp. 

5 4 3 2 1 96 95 

I. ze swoich perspektyw na 

przyszłość 

5 4 3 2 1 96 95 

J. ze swoich dochodów i 

sytuacji finansowej 

5 4 3 2 1 96 95 



K. ze swoich relacji z 

sąsiadami 

5 4 3 2 1 96 95 

 

 

P9. Jakie są według Pana/i główne powody wykluczenia ludzi starszych we współczesnym 

społeczeństwie? [PROSZĘ WSKAZAĆ MAKSYMALNIE 3 ODPOWIEDZI] 

23. zły stan zdrowia  

24. niedostateczne wykształcenie 

25. skłonność do konfliktów  

26. bariery architektoniczne  

27. wartości podzielane przez osoby starsze są współcześnie niepopularne 

28. nie dysponują cenionymi umiejętnościami 

29. niskie dochody  

30. źle działająca sieć lokalnej komunikacji publicznej (brak możliwości dojazdu środkami 

transportu publicznego) 

31. młodzi ludzie nastawieni są tylko na własne potrzeby, nastąpiła indywidualizacja życia 

32. Inne 

33. Nie ma żadnych barier wykluczających ludzi starszych 

P10. Czy czuje się Pan/i kochany i darzony zaufaniem? 

11. Zdecydowanie tak 

12. Raczej tak 

13. Trudno powiedzieć 

14. Raczej nie 

15. Zdecydowanie nie 

P11. Czy czuje się Pan/i osamotniony, mimo że tego nie chce? 

 

11. Zdecydowanie tak 

12. Raczej tak 

13. Trudno powiedzieć 

14. Raczej nie 

15. Zdecydowanie nie 

P12. Czy jako osoba starsza doświadczył/a Pan/i przemocy fizycznej lub psychicznej? 

1. Tak,   2. Nie, 

P13. Ile osób zalicza Pan/i do grona swoich przyjaciół? ………………………. 

 

P14. Jak silne dzisiaj jest Pana/i pragnienie życia? (proszę zakreślić kółko przy odpowiedniej cyfrze 

na poniższej skali)  

 

w ogóle nie chce mi się żyć    1  2  3  4   5   6    7  8    9  10   bardzo mocno chce mi się żyć  

 

P15. Która z poniższych opinii jest Panu/i bliższa? 

4. To, co w życiu najlepsze, mam już raczej za sobą  

5. W moim życiu jeszcze wiele dobrego może się zdarzyć  



6. Trudno powiedzieć 

P16. Czy otrzymuje Pan/i rentę lub emeryturę, niezależnie od tego, czy jest ona Pana/i głównym 

źródłem utrzymania czy też nie? 

1. Tak    2. Nie 

 

P17. Czy w ostatnich 12 miesiącach pracował/a Pan/i zawodowo?   

1. Tak   2. Nie – przejdź do pytania P18 

P17A. W jakim stosunku pracy? 

1. umowa o pracę 2. umowa zlecenie 3. umowa o dzieło 4. inne 

P18. Jak Pan/i ocenia obecne warunki materialne swojego gospodarstwa domowego? Czy są one:  

3. złe, 2. raczej złe, 3. ani dobre, ani złe, 4. raczej dobre, 5. dobre 

P19. Czy Pan/i posiada konto w banku? 

1. Tak  

2. Nie  

3. Nie wiem 

P20. Czy korzysta Pan/i przy płaceniu za zakupy z karty debetowej lub kredytowej? 

1. Tak    2. Nie 

P21. Czy Pan/i lub mąż/żona (partner/partnerka) mieszkająca(y) z Panem/ią w gospodarstwie 

domowym ma obecnie do spłacenia pożyczki lub kredyty? 

7. Tak  

8. Nie  

9. Nie wiem 

 

 

P22. Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy zdarzyło się w P. gospodarstwie domowym, że ... 

ANKIETER: ODCZYTAĆ… 

 Zdarzały się takie 

sytuacje 

Nie było takich 

sytuacji 

(Trudno 

powiedzieć) 

1 
… nie starczało pieniędzy na zakup żywności lub 

ubrań  
1 2 8 

2 

… nie starczało pieniędzy na pokrycie wydatków 

związanych z leczeniem i opieką lekarską członków 

gospodarstwa domowego 

1 2 8 

3 
… nie starczało pieniędzy na prezenty dla 

najbliższych 
1 2 8 



 Zdarzały się takie 

sytuacje 

Nie było takich 

sytuacji 

(Trudno 

powiedzieć) 

4 
… nie starczało pieniędzy na pokrycie świadczeń 

mieszkaniowych (czynsz, prąd, woda, gaz, itp.) 
1 2 8 

  



P24. Osoby w starszym wieku czasami mają trudności z wykonywaniem samodzielnie niektórych 

codziennych czynności, na przykład takich, jak: załatwianie spraw w urzędach, robienie zakupów, 

sprzątanie, przygotowywanie posiłków, ubieranie się, higiena osobista. Czy zna Pan/i osobiście kogoś 

starszego, kto ma takie problemy lub może sam(a) Pan/i jest w takiej sytuacji? 

7. Ja sam/a potrzebuję tego typu pomocy 

8. Znam osobiście starszą osobę, która potrzebuję tego typu pomocy 

9. Ja sam/a nie potrzebuję tego typu pomocy  

10. Nie potrzebuję tego typu pomocy i nie znam takich osób → przejdź do pytania 27 

 

P25. Jaka pomoc jest Panu/i lub znanej osobiście starszej osobie potrzebna? [MAKS. 5 ODP.] 

17. pomoc w załatwianiu spraw u lekarza, w urzędzie, banku itp. 

18. udzielanie porad w ważnych sprawach 

19. pomoc w prowadzeniu gospodarstwa domowego (zakupy, sprzątanie, pranie, 

przygotowywanie posiłków) 

20. pomoc finansowa 

21. pielęgnacja w chorobie 

22. dotrzymanie towarzystwa (w domu, na spacerze, w kościele) 

23. pomoc w czynnościach związanych z higieną osobistą (mycie, kąpiele) i ubieraniem się 

24. inna pomoc ………………………………………………………………………  

P26. Kto na ogół pomaga osobom starszym, które mają trudności z wykonywaniem samodzielnie 

niektórych codziennych czynności, w Pana/i środowisku?  

 

 Tak Nie 

A. dzieci  1 2 

B. sąsiedzi 1 2 

C. współmałżonka/współmałżonek  1 2 

D. wnuki  1 2 

E. ktoś z grona przyjaciół 1 2 

F. ktoś z grona znajomych 1 2 

G. rodzeństwo 1 2 

H. dalsza rodzina  1 2 

I. opiekunka z pomocy społecznej  1 2 

J. płatna opiekunka  1 2 

K. pielęgniarka środowiskowa 1 2 

L. ktoś z parafii lub organizacji religijnej 1 2 



M. przedstawiciele organizacji pozarządowych (fundacji, 

stowarzyszeń, itp.) 
1 2 

N. ktoś inny ………………….. 1 2 

 

P27. Czy kiedykolwiek korzystał Pan/i z jakiejś formy pomocy społecznej świadczonej przez 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej lub inną instytucję rządową lub samorządową? 

13. Jeden raz  

14. co najmniej raz w miesiącu.  

15. kilka razy w roku.  

16. raz na kilka lat.  

17. nigdy – przejdź do P28 

P27A. Czego dotyczyła ta pomoc? 

7. Była to pomoc finansowa 

8. Była to pomoc rzeczowa 

9. Inna 

P28. Czy kiedykolwiek korzystał Pan/i z jakiejś formy pomocy społecznej świadczonej przez 

prywatne krajowe lub zagraniczne instytucje (fundacje, stowarzyszenia, itp.)? 

1. Jeden raz 

2. co najmniej raz w miesiącu  

3. kilka razy w roku raz w roku  

4. raz na kilka lat 

5. nigdy 

P29. Czy kiedykolwiek korzystał Pan/i z jakiejś formy pomocy społecznej świadczonej przez 

religijne organizacje charytatywne (Caritas, itp.)? 

1. Jeden raz 

2. co najmniej raz w miesiącu  

3. kilka razy w roku raz w roku  

4. raz na kilka lat 

5. nigdy 

P30. Jak Pan/i uważa, kto powinien udzielać w pierwszej kolejności pomocy osobom starszym? 

[PROSZĘ WSKAZAĆ max 3 ODPOWIEDZI] 

25. mąż/żona 

26. dzieci 

27. rodzice 

28. wnuki 

29. rodzeństwo  

30. sąsiedzi 

31. przyjaciele  

32. znajomi 

33. instytucje państwowe do tego powołane 

34. instytucje prywatne zajmujące się tego typu sprawami 

35. inne osoby………………………………………………. 

36. inne instytucje ………………………………………….. 

P31. Jak często widuje się Pan/i z: 



Jak często widuje 

się Pan(i) z: 

 

co 

najmniej 

raz w 

tygodniu 

co 

najmniej 

raz w 

miesiącu 

kilka 

razy 

w 

roku 

raz w 

roku 

raz na 

kilka 

lat 

nie 

widziałe(a)m 

ich co 

najmniej 

pięć lat 

Nie 

dotyczy 

(zmarli 

lub nie 

miał(a) 

T. Rodzicami 1 2 3 4 5 6 96 

U. Wnukami 1 2 3 4 5 6 96 

V. dorosłymi 

dziećmi 

mieszkającymi 

osobno 

1 2 3 4 5 6 96 

W. teściami 1 2 3 4 5 6 96 

X. przyjaciółmi,  1 2 3 4 5 6 96 

Y. bliskimi 

znajomymi 

1 2 3 4 5 6 96 

Z. swoim 

rodzeństwem 

1 2 3 4 5 6 96 

AA. dziadkami 1 2 3 4 5 6 96 

BB. rodzeństwem 

współmałżonka  

1 2 3 4 5 6 96 

CC. innymi 

Pana(i) krewnymi  

1 2 3 4 5 6 96 

DD. innymi 

krewnymi 

współmałżonka 

1 2 3 4 5 6 96 

P32. Które z poniższych określeń najlepiej charakteryzuje Pana/i rodzinę (najbliższa Rodzina - 

rodzice, teściowie, dzieci, moje rodzeństwo, rodzeństwo współmałżonka, dziadkowie, wnuki)? ANK. 

ODCZYTAJ:  

11. Większość członków mojej najbliższej rodziny mieszka stosunkowo blisko siebie, w jednej 

miejscowości, gminie lub w różnych miejscowościach, ale niezbyt od siebie odległych 

(codzienne wizyty są możliwe) 

12. Większość członków mojej najbliższej rodziny mieszka w jednym województwie lub innych 

przylegających województwach, ale w znacznej odległości od siebie (codzienne wizyty nie są 

możliwe) 

13. Moja najbliższa rodzina jest rozproszona po całej Polsce  

14. Moja najbliższa rodzina jest rozproszona po świecie  

15. Nie mam rodziny 

P33. Czy czuje się Pan/i bezpiecznie w swoim miejscu zamieszkania?  



1. Tak    2. Nie   3. Trudno powiedzieć 

P34. Czy odwiedza Pan/i sąsiadów?  

1. Nigdy 2. Czasami, rzadko 3. Prawie codziennie 4. Raz, dwa razy w tygodniu

 5. Co parę tygodni  

P35. Czy sąsiedzi odwiedzają Pana/ią? 

1. Nigdy 2. Czasami, rzadko 3. Prawie codziennie 4. Raz, dwa razy w tygodniu 5. Co 

parę tygodni 

P36. Czy pomiędzy Panem/ią a wnukami jest konflikt pokoleń, rozbieżność poglądów? 

1. tak     2. Nie  3. trudno powiedzieć 

 

P37. Jak ocenia Pan/i swoje samopoczucie? 

1. bardzo dobre,  

2. dobre,  

3. takie sobie,  

4. złe,  

5. bardzo złe 

P38. Jak ocenia Pan/Pani swój stan zdrowia?  

1. bardzo dobrze,  

2. dobrze,  

3. tak sobie,  

4. źle,  

5. bardzo źle 

 

P40. Czy cierpi Pan/Pani na przewlekłe choroby?  

1.Tak, 

2. Nie  

3. Trudno powiedzieć 

P41. Chcielibyśmy się dowiedzieć więcej, o P. stanie zdrowia. 

 Tak  Nie 

R. Czy ma Pan/Pani trudności w przejściu 500 metrów samodzielnie (bez używania sprzętów 

takich jak laska czy balkonik) 

1 2 

S. Czy bierze Pan/Pani regularnie lekarstwa przepisane przez lekarza? 1 2 

T. Czy posiada Pan/Pani stopień niepełnosprawności i jego prawne potwierdzenie?  1 2 



 Tak  Nie 

U. Czy nosi Pan/Pani okulary lub szkła kontaktowe? 1 2 

V. Czy korzysta Pan/Pani z aparatu słuchowego? 1 2 

W. Czy w ostatnim miesiącu palił/a Pan/Pani tytoń?  1 2 

X. Czy w ostatnich 24 miesiącach przebywał/a Pan/Pani w sanatorium?  1 2 

Y. Czy kładzenie się i wstawanie z łóżka lub siadanie i wstawanie z krzesła sprawiają 

Pani/Panu problem? 

1 2 

Z. Czy kąpanie lub mycie się pod prysznicem sprawia Pani/Panu problem? 1 2 

AA. Czy ubieranie się i rozbieranie sprawia Pani/Panu problem? 1 2 

BB. Czy korzystanie z toalety (WC) sprawia Pani/Panu problem? 1 2 

CC. Czy przynajmniej raz w życiu miał/a Pan/Pani wykonane badania pod kątem 

nowotworów?  

1 2 

DD. Czy w ciągu ostatnich 24 miesięcy przebywał/a Pan/Pani w szpitalu? Jeśli tak to 

jak długo?  

EE. Wpisz liczbę dni:………………………………………………………..  

1 2 – 

przejdź 

do O 

FF. Czy w przeciągu ostatnich 12 miesięcy był/a Pan/Pani u lekarza pierwszego kontaktu? 

Jeśli tak to jak często?  

GG. Wpisz liczbę: ………………………………………………………….. 

1 2 – 

przejdź 

do Q 

HH. Czy w przeciągu ostatnich 12 miesięcy był/a Pan/Pani u lekarza specjalisty?  1 2 

 

P42. Jak często korzysta Pan/i z komputera?  

1. Codziennie 

2. Kilka razy w tygodniu 

3. Kilka razy w miesiącu 

4. Kilka razy w roku lub rzadziej 

5. Nie korzystam z komputera w ogóle – przejdź do P45  

 

P43. Ja często korzysta Pan/i z Internetu?  

11. Codziennie 

12. Kilka razy w tygodniu 

13. Kilka razy w miesiącu 

14. Kilka razy w roku lub rzadziej 

15. Nie korzystam z Internetu w ogóle – przejdź do P45 

P44. W jakim celu korzysta Pan/i z komputera i Internetu?  

15. w celu znalezienia potrzebnych informacji  

16. korzystanie z bankowości internetowej  



17. korzystanie z portali społecznościowych 

18. korzystanie z Internetu w celu zakupu lub sprzedaży towarów lub usług 

19. korzystanie z usług administracji publicznej przez Internet 

20. w celu porozmawiania z członkami rodziny (SKYPE, WhatsApp, itp.) 

21. inny, jaki …………………………….. 

P45. Jakie seriale najczęściej Pan/Pani ogląda?  

1. Nie oglądam seriali 

Wpisz nazwę serialu 1: ……………….. 

Wpisz nazwę serialu 2: ……………….. 

Wpisz nazwę serialu 3: ……………….. 

P46. Czy działa Pan/i w organizacjach społecznych?  

1. Tak,  

2. Nie – przejdź do P47 

P46A. W jakich organizacjach społecznych? 

Org1 ……………………………. 

Org2 ……………………………. 

Org3 ……………………………. 

P47. Czy w ciągu ostatnich dwóch lat zdarzyło się, że angażował się Pan/i w działania na rzecz 

społeczności lokalnej (gminy, osiedla, miejscowości, w najbliższym sąsiedztwie)? 

1. Tak,  

2. Nie 

P47A. Czy brał Pan/i udział w ostatnich 12 miesiącach w zajęciach organizowanych dla seniorów 

w Pana/i miejscu zamieszkania? 

5. Nie, nie brałem udziału w takich zajęciach – Przejdź do P47C 

6. Tak, brałem udział w zajęciach:  

P47B. Jakie to były zajęcia? 

13. hobbystyczno-artystyczne,  

14. edukacyjne,  

15. kulturalne,  

16. sportowo-rekreacyjne,  

17. turystyczne 

18. innych, jakie?  ……………………………………………………. 

P47C. Czy byłby/byłaby Pan/i gotów/owa przeznaczyć własne pieniądze na uczestnictwo w 

zajęciach dla seniorów  

3. Tak   2. Nie 



P48. Czy interesuje się Pan/i tym co dzieje się z dziedzictwem kulturowym w Pana/i najbliższej 

okolicy? ( „dziedzictwo kulturowe” rozumiemy jako: materialne i niematerialne dobra kulturowe 

odziedziczone po wcześniejszych pokoleniach) 

1. Tak, bardzo  

2. Tak ale umiarkowanie  

3. Ani jestem/ani nie jestem zainteresowany/a  

4. Nie, nie jestem tym zbyt zainteresowany/a  

5. W ogóle się tym nie interesuję 

6. Trudno powiedzieć 

 

P49. Czy zna Pan/i jakiś zwyczaj lokalny/tradycję w najbliższej okolicy, w której Pan/i mieszka? 

 

1. Tak,  

2. Nie – przejdź do P50 

3. Nie wiem, trudno powiedzieć – przejdź do P50 

 

P49A. Jaki to zwyczaj? 

 

 

………………………….. 

 

P50. Czy głosował Pan/i w ostatnich wyborach samorządowych w 2018 roku?  

1.Tak    2. Nie    3. Nie pamiętam  

 

P51. Przeczytam teraz dwie opinie. Proszę wybrać tę, która jest bliższa Pana/i poglądom. 

 

Ogólnie rzecz biorąc, większości ludzi można ufać. 1 

W kontaktach z ludźmi ostrożności nigdy za wiele. 2 

(Trudno powiedzieć) 8 

 

P52. A która z tych opinii jest bliższa Pana/i poglądom?  

 

Działając wspólnie z innymi ludźmi można więcej osiągnąć niż samemu. 1 

Współpraca z innymi ludźmi rzadko przynosi pożądane efekty. 2 

(Trudno powiedzieć) 8 

 

P53. Jak chciał(a)by Pan/i zorganizować swoje życie na stare lata, kiedy będzie Pan/i 

potrzebował(a) pomocy? Czy przede wszystkim chciał(a)by Pan/i:  

(PROSZĘ WYBRAĆ TYLKO jedną odpowiedź)  

21. mieszkać we własnym mieszkaniu, korzystając z doraźnej pomocy osób bliskich 

– rodziny, przyjaciół, sąsiadów 

22. mieszkać we własnym mieszkaniu, mając zapewnioną opłaconą przez siebie 

stałą pomoc osób zajmujących się opieką nad ludźmi starymi 

 



23. mieszkać we własnym mieszkaniu, mając zapewnioną bezpłatną stałą pomoc, 

np. opieki społecznej, Czerwonego Krzyża, Caritasu lub innych wolontariuszy  

24. dzielić mieszkanie z dziećmi, wnukami lub dalszą rodziną 

25. wynająć komuś obcemu pokój lub część mieszkania w zamian za opiekę 

26. mieszkać wspólnie z innymi starszymi ludźmi w celu wzajemnego wspomagania 

się 

27. zamieszkać w prywatnym domu spokojnej starości 

28. zamieszkać w państwowym domu spokojnej starości  

29. inne rozwiązanie, …………………………………………………………………  

30. nie wiem, nie zastanawiałem(am) się nad tym 

 

 

 

 

P54. A teraz przeczytam P. kilka stwierdzeń dotyczących Pana/i życia codziennego i zwyczajów. 

Chciałbym/abym zapytać, jak często… ODCZYTAĆ… 
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1  ogląda P. telewizję 01 02 03 04 05 06 07 

2  zajmuje się P. swoim hobby 01 02 03 04 05 06 07 

3  odwiedza P. rodzinę 01 02 03 04 05 06 07 

4  robi P. jakieś rzeczy społecznie 01 02 03 04 05 06 07 

5  chodzi P. do restauracji na obiad z rodziną 01 02 03 04 05 06 07 

6  czyta gazety 01 02 03 04 05 06 07 

7  rekreacyjnie uprawia P. jakiś sport 01 02 03 04 05 06 07 

8  chodzi P. do dentysty 01 02 03 04 05 06 07 

9  przeprowadza P. okresowe badania zdrowotne 01 02 03 04 05 06 07 

10  spożywa P. na obiad ryby 01 02 03 04 05 06 07 

11  słucha P. muzyki poważnej 01 02 03 04 05 06 07 

12  chodzi P. do teatru 01 02 03 04 05 06 07 
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13  przyjmuje P. znajomych w domu 01 02 03 04 05 06 07 

14  rozmawia P. z sąsiadami przed domem 01 02 03 04 05 06 07 

15  czyta P. książki 01 02 03 04 05 06 07 

16  przegląda P. wiadomości lokalne w Internecie 01 02 03 04 05 06 07 

17  chodzi P. do kina 01 02 03 04 05 06 07 

18  Wyjeżdża P. w celach wypoczynkowych lub 

turystycznych na co najmniej 2 dni? Chodzi o wyjazdy 

z co najmniej jednym noclegiem. 

01 02 03 04 05 06 07 

19  Uczestniczy P. w nabożeństwach lub spotkaniach 

religijnych? 
01 02 03 04 05 06 07 

20  korzysta P. z poczty elektronicznej (e-mail) 01 02 03 04 05 06 07 

21 odwiedza P. sąsiadów 01 02 03 04 05 06 07 

22 odwiedzają P. sąsiedzi 01 02 03 04 05 06 07 

Na koniec chciałbym/abym P. poprosić o podanie niektórych informacji o sobie, członkach P. 

gospodarstwa domowego oraz rodzicach. Posłużą one do zbadania, czy opinie naszego społeczeństwa 

różnią się w zależności od płci, wieku, wykształcenia i innych charakterystyk, a także od obecnego 

środowiska rodzinnego i środowiska, w którym się wychowywali.  

M1. PŁEĆ (Nie pytać zaznaczyć) 

1. Mężczyzna   2. Kobieta 

M2. W KTÓRYM ROKU PAN/I SIĘ URODZIŁ? ……………………………………….. 

M2A. W PRZYPADKU ODMOWY ODPOWIEDZI POPROŚ O WSKAZANIE GRUPY 

WIEKOWEJ: 

1. 18-39 lat   2. 40-59 lat   3. 60 lat i więcej 

M3.  KTÓRE Z PONIŻSZYCH STWIERDZEN NAJLEPIEJ OPISUJE PANA/I SYTUACJĘ? 

(Zaznaczyć jedną odpowiedź) 



Urodziłem/am  się w tej gminie i mieszkam w niej całe życie.  1 

Urodziłem/am się w tej gminie, ale mieszkałem/am także gdzie indziej. Obecnie mieszkam tutaj. 2 

Nie urodziłem/am się w tej gminie, ale teraz mieszkam tutaj.  3 

Inna sytuacja (Jaka?)  ……………………………………………… 4 

M4. JAKI JEST PANA/I STAN CYWILNY? 

1. żonaty/zamężna     4. wdowiec/wdowa 

2. pozostaję w stałym związku nieformalnym  5. kawaler/panna 

3. w separacji      6. Inna sytuacja (jaka?) 

…………………… 

M5. CZY MA PAN/I DZIECI?  

1. Tak,  2. Nie – przejdź do pytania M6 

M5A ILE MA PAN/I DZIECI?  

Wpisz liczbę:……………….. 

M6. JAKIE JEST PANA/I WYKSZTAŁCENIE? 

1. niepełne podstawowe lub podstawowe  4. średnie    

  

2. gimnazjalne      5. pomaturalne  

3. zasadnicze zawodowe     6. ukończone studia licencjackie 

7. ukończone studia magisterskie 

  



M7. JAKA JEST PANA/I SYTUACJA ZAWODOWA? 

27. Kadra kierownicza, specjaliści z wyższym wykształceniem  

28. Średni personel, technicy  

29. Pracownicy administracyjno-biurowi  

30. Pracownicy usług  

31. Robotnicy wykwalifikowani  

32. Robotnicy niewykwalifikowani  

33. Rolnicy  

34. Pracujący na własny rachunek  

35. Bezrobotni 

36. Emeryci. Jaki był ostatnio wykonywany przez Pana/ią zawód? ………………………. 

37. Renciści. Jaki był ostatnio wykonywany przez Pana/ią zawód? ………………………. 

38. Uczniowie i studenci  

39. Gospodynie domowe i inni  

M8. CZY PRACUJE PAN/I W GOSPODARSTWIE ROLNYM? 

3. Nie  2. Tak, ale dorywczo   3. Tak, stale  

M9. JAKIE SĄ DOCHODY NA JEDNĄ OSOBĘ W PANA/I GOSPODARSTWIE DOMOWYM? 

13. Do 899 zł  

14. Od 900 zł do 1299 zł  

15. Od 1300 zł do 1799 zł  

16. Od 1800 zł do 2499 zł  

17. 2500 zł i więcej  

18. Odmowa 

M10. JAKI JEST PANA/I STOSUNEK DO WIARY? 

9. Jestem wierzący(a) i stosuję się do wskazań Kościoła  

10. Jestem wierzący(a) na swój własny sposób  

11. Jestem niewierzący(a) 

12. Odmowa 

M11. JAK CZĘSTO UCZESTNICZY PAN/I W PRAKTYKACH RELIGIJNYCH? 

11. Kilka razy w tygodniu 

12. Raz w tygodniu 

13. 1–2 razy w miesiącu 

14. Kilka razy w roku  

15. W ogóle nie uczestniczę  

M12. CZY NALEŻY PAN/I DO RÓŻY RÓŻAŃCOWEJ? 

3. Tak  2. Nie 

 

M13. JAKIE SĄ PANA/I POGLĄDY POLITYCZNE?  

9. Lewicowe 

10. Centrowe 

11. Prawicowe 



12. Odmowa 

 

M14. OD KIEDY ZAMIESZKUJE PAN/I W TEJ MIEJSCOWOŚCI?  

od urodzenia 1 

dłużej niż 10 lat 2 

krócej niż 10 lat 3 

M15. CZY POZA PANEM/IĄ MIESZKA W TYM DOMU/MIESZKANIU KTOŚ INNY?  

 Mieszkam sam/a 1 

Mieszkam tylko z małżonkiem/partnerem 2 

Mieszkam z rodziną lub innymi krewnymi 
3 

Mieszkam z małżonkiem/partnerem lub/i dziećmi oraz z rodzicami lub innymi 

krewnymi 

      Mieszkam z osobami obcymi 

4 

 

 

5 

Inna sytuacja WPISAĆ_______________________________________ 6 

M16. ILE OSÓB ŁĄCZNIE Z PANEM/IĄ MIESZKA W TYM GOSPODARSTWIE 

DOMOWYM?  

……………… 

M17. CZY PAN/I JEST PRAWNYM WŁAŚCICIELEM DOMU/MIESZKANIA W KTÓRYM 

MIESZKA?  

 

1. Tak    2. Nie   3. Trudno powiedzieć 

M18. Z ILU POKOI, NIE LICZĄC KUCHNI, SKŁADA SIĘ PANA/I MIESZKANIA ORAZ ILE 

M² MA CAŁY DOM/MIESZKANIE? 

Mieszkanie ma …………..  pokoi a ogólna powierzchnia użytkowa mieszkania zajmowanego przez 

gosp. domowe to: ...........……. m²  

M19. CZY W STOSUNKU DO SYTUACJI SPRZED DWÓCH LAT WARUNKI 

MIESZKANIOWE PANA/I GOSPODARSTWA DOMOWEGO: 

 

1. Poprawiły się   2. Pogorszyły się  3. Nie zmieniły się 

 

 

 

M20. CZY W PANA/I GOSPODARSTWIE DOMOWYMJEST?  

  Tak Nie 



1 komputer z dostępem do Internetu 1 2 

2 telefon stacjonarny lub telefon 

komórkowy bez Internetu 

1 2 

3 telefon komórkowy z Internetem  1 2 

4 samochód osobowy 1 2 

5 woda z sieci wodociągowej 1 2 

6 podpięcie do sieci kanalizacyjnej lub 

przydomowa oczyszczalnia ścieków 

1 2 

7 system centralnego ogrzewania 1 2 

8 gaz z sieci gazowniczej (nie z butli) 1 2 

9 telewizja satelitarna lub kablowa 1 2 

10 łazienka z wanną lub prysznicem i ciepłą 

wodą 

1 2 

11 pralka automatyczna 1 2 

12 zmywarka do naczyń 1 2 

13 ustęp spłukiwany wodą bieżącą 1 2 

 

M21. CHCIAŁBYM PANA/IĄ ZAPYTAĆ, W JAKIM STOPNIU KAŻDA Z NIŻEJ 

WYMIENIONYCH SFER JEST DLA PANA/I WAŻNA. PROSZĘ POSŁUŻYĆ SIĘ SKALĄ OD 

JEDNEGO DO SIEDMIU, GDZIE:  

„1” oznacza, że dana kwestia jest dla Pana/i w ogóle nieważna, a „7” oznacza, że jest bardzo ważna.  

        

1. Własna rodzina i dzieci  1 2 3 4 5 6 7  

2. Praca zawodowa   1 2 3 4 5 6 7  

3. Czas wolny i wypoczynek  1 2 3 4 5 6 7  

4. Przyjaciele i znajomi  1 2 3 4 5 6 7  

5. Krewni    1 2 3 4 5 6 7  

6. Religia i Kościół   1 2 3 4 5 6 7  

7. Państwo    1 2 3 4 5 6 7  

8. Społeczność lokalna   1 2 3 4 5 6 7  

9. Polityka i życie publiczne  1 2 3 4 5 6 7 

10. Zdrowie    1 2 3 4 5 6 7 

 



M22. NA KONIEC PRZEJDŹMY NA CHWILĘ DO PANA/I RODZICÓW, RODZEŃSTWA, 

INNYCH CZŁONKÓW RODZINY. CZY SĄ LUB BYŁY WŚRÓD NICH OSOBY, KTÓRE 

WYKONYWAŁY ZAWÓD ROLNIKA? MOŻE KTOŚ Z PANA/I RODZINY JEST LUB BYŁ 

ROLNIKIEM? PROSZĘ POKRÓTCE OPOWIEDZIEĆ O NICH.   

1. Tak,  

 

2. Nie – zakończ 

M22A. KTO W RODZINIE BYŁ LUB JEST ROLNIKIEM? 

1. Ja sam 

2. Moja żona / Mój mąż 

3. Brat/Siostra 

4. Tata/ Mama 

5. Dziadek/ babcia 

6. Pradziadek/ prabacia 

7. Dzieci 

8. Wnuki 

9. Kuzyni 

10. Ktoś inny, kto?………………….. 

 

Dziękujemy za udział w badaniu. 

 

K1. Czy na koniec chciałby Pan coś dodać? 

 

……………………………………………………… 

 

 

K2. Proszę o cenić trudność odpowiedzi na pytania w tej ankiecie 

1 – Bardzo trudne 2 3 4 5 6 7 8 9  Bardzo łatwe – 10 

Telefon w celu weryfikacji pracy ankietera: ___________________________________ 

 

ANKIETER: odczytaj:  

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 

r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych, dalej RODO, Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119), informujemy, że Administratorem Pana/i 



danych osobowych jest Biuro Badań Społecznych Obserwator sp. j., z siedzibą w Krakowie, przy al. 

Słowackiego 6/13, 30-037 Kraków (tel. 012 398 38 10, e-mail: bbs@obserwator.com.pl).  

Pana/i dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres realizacji badania. Podanie przez Panią 

/ Pana danych osobowych jest dobrowolne. 

  



Scenariusz badania IDI w Gminnych Ośrodkach Pomocy Społecznej (GOPS) z osobami 

odpowiedzialnymi za politykę senioralną 

CZĘŚĆ ZASADNICZA  

Scenariusz wywiadu z  przedstawicielami Ośrodków Pomocy Społecznej (wywiady przeprowadzamy 

niekoniecznie z kierownictwem, raczej z osobami, które pracują w terenie z osobami starszymi 

(seniorami 60+), rzeczywiście wychodzą do ludzi i mają do czynienia z ich potrzebami, problemami, 

aspiracjami i możliwościami). 

Nazywam się XXX i chciał(a)bym porozmawiać z Panem/Panią na temat osób starszych na obszarach 

wiejskich. O tym jak wygląda ich życie, jakie mają potrzeby i jak sobie radzą w życiu codziennym. 

Interesuje mnie Pana/Pani opinia oparta na wiedzy i doświadczeniu wyniesionych z Pana/Pani 

codziennej pracy. Naszą rozmowę chciał(a)bym nagrywać, ponieważ Pana/Pani odpowiedzi posłużą 

nam do opracowań zbiorczych, które wykorzystamy do analizy na potrzeby prowadzonego  

w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego projektu finansowanego z Narodowego Centrum 

Badań i Rozwoju. 

I W pierwszej kolejności chciał(a)bym porozmawiać o codziennym życiu osób starszych mieszkających 

w gminie, w której Pan/i pracuje. 

1.Dzisiaj dużo mówi się o starzeniu się społeczeństwa, czy w gminie w której Pan/i pracuje również 

obserwuje się to zjawisko? 

2.Odwołując się do swojego doświadczenia, czy potrafi Pan/i opisać „typowy” rozkład dnia osoby 

starszej mieszkającej w gminie, w której Pan/i pracuje? Chciał(a)bym dowiedzieć się więcej na temat 

tego, co starsi ludzie tutaj mieszkający robią w ciągu dnia. 

a./Jeśli potrafi, zadajemy pytanie/: (1) Czy da się wyodrębnić jeden taki model, czy raczej trzeba kilka 

„typowych” dni? (2) Jak taki „typowy” dzień może wyglądać? Jakie aktywności ta osoba podejmuje od 

momentu kiedy wstaje rano, do momentu, kiedy kładzie się spać. /Jeśli, respondent wskaże, że jest kilka 

modeli, wówczas pytamy o te wszystkie modele/ 

Dopytujemy, jakie jeszcze aktywności podejmują osoby starsze w ciągu dnia? Z jakich instytucji i usług 

korzystają? Jak spędzają wolny czas?  

b./Jeśli respondent odpowie, że jest kilka modeli typowego dnia, to zadajemy pytanie:/ Co wpływa na 

różnice w warunkach codziennego życia osób starszych w tej gminie? 

3.Odwołując się tego, co Pan/i powiedziała na temat życia osób starszych mieszkających w tej gminie, 

proszę zastanowić się z jakimi problemami na co dzień spotykają się te osoby i w jakich sytuacjach? 

Interesują mnie problemy zarówno infrastrukturalne, jak i społeczne, kulturowe, finansowe, prawne, 



zdrowotne, oraz inne, które przychodzą Panu/i do głowy. /jeśli respondent powiedział o kilku modelach, 

to o jakich problemach specyficznych możemy mówić w każdym z tych typów/.  

4.Jakie instytucje pomagają osobom starszym mieszkającym na w tej gminie w ich problemach? 

a. W jakim zakresie i jakie instytucje tej pomocy udzielają? 

b. Jakie działania podejmuje GOPS w ramach prowadzonej polityki senioralnej?  

c. Z jakimi instytucjami współpracuje GOPS, w którym Pan/i pracuje w zakresie działań na rzecz 

seniorów? /ważne, żeby dopytać o instytucje międzynarodowe, krajowe, regionalne, lokalne, rządowe/ 

samorządowe/ prywatne/ NGO/ 

Na czym polega współpraca z tymi instytucjami? Jakie działania wspólne są podejmowane?  

d. Jakie działania aktywizujące osoby starsze prowadzą instytucje działające w te gminie? 

5. Czy spotkał/a się Pan/i z sytuacją, w której osobie starszej mieszkającej w gminie, w której Pan/i 

pracuje pomocy udzielała rodzina/znajomi/sąsiedzi? /dopytać o każdą grupę osobno/?  

a. Czy, a jeśli tak to w jaki sposób taka pomoc udzielana przez rodzinę/znajomych/sąsiadów jest 

wspierana przez instytucje pomocy/gminę? 

b. W jakim zakresie osobom starszym pomagają ich znajomi?  

c. W jakim zakresie osobom starszym pomaga ich rodzina? Kto z rodziny osoby starszej jest 

zaangażowany w pomoc: dzieci, wnuki, rodzeństwo, kuzyni? 

d. W jakim zakresie osobom starszym pomagają ich sąsiedzi? 

e. A czy oprócz już wymienionych, funkcjonują jakieś inne nieformalne sieci pomocy w 

społecznościach lokalnych w tej gminie? (np. harcerze, pomoc organizowana przez lokalnych liderów, 

pomoc od przedsiębiorców) 

II Chciał(a)bym teraz przejść do tego, jak osoby starsze mieszkające na obszarach wiejskich są 

traktowane przez innych mieszkańców wsi oraz instytucje działające na obszarach wiejskich. 

1. Na ile osoby starsze mają wpływ na zmiany np. w życiu społecznym, gospodarczym, kulturze, 

krajobrazie  zachodzące w tej gminie? /należy dopytać o każdy wymiar osobno/ 

2. Jak Pan/i uważa, czy osoby starsze są zintegrowane ze społecznością lokalną? Co powoduje, że osoby 

starsze są/nie są zintegrowane ze społecznością lokalną? 



3. W jakim stopniu osoby starsze są reprezentowane w organach decyzyjnych  NGO i samorządu tej 

gminy?  

4. Jakie są bariery uniemożliwiające skuteczną pomoc starszym osobom w tej gminie?  

5. Co należałoby zmienić, żeby pomoc niesiona starszym osobom w tej gminie była efektywniejsza? /w 

pytaniu odwołujemy się do problemów, które we wcześniejszych pytaniach respondent wskazał jako 

problemy z którymi osoby starsze spotykają się pyt.I.3) 

Koniec wywiadu 

  



Narzędzia badawcze wykorzystane w realizacji case study z zakresu implementacji innowacji 

społecznych 

Scenariusz wywiadu – case study dot. innowacyjności społecznych – beneficjent projektu 

 

Główny temat badania: Czynniki warunkujące implementację innowacji społecznej na obszarach 

wiejskich 

Wstęp 

W pierwszej kolejności, proszę opowiedzieć o projekcie w którym Pan/i brał/a udział.  

9. Czego dotyczył projekt? Jakie miał cele i działania do ich osiągnięcia? Kto był adresatem tych 

działań? 

10. Dlaczego zdecydował/a się Pan/i na udział w tym projekcie? 

11. Jak długo brał/a Pan/i udział w tym projekcie (pojedyncze spotkanie, czy dłuższy okres)? 

12. Jaki był Pana/i udział w projekcie? W jakich działaniach brał/a Pan/i udział? Jakie obowiązki 

wynikały z tego? Jakie zadania miał/a Pan/i do zrealizowania? Jak Pan/i myśli, jakie efekty miały 

przynieść te działania dla Pana/i? Jak Pan/i myśli, jakie efekty miały przynieść te działania dla 

społeczeństwa? 

13. Czy Pana/i indywidualne założenia na temat tego co Pan/i chce osiągnąć poprzez udział w tym 

projekcie były takie same, jak zakładane efekty przez realizatorów?* 

*/jeśli respondent nie wie jakie były, odwołujemy się do zgromadzonej wiedzy i podpowiadamy 

respondentowi/ 

Część zasadnicza – ocena efektów realizacji projektu 

Chciał/a/bym teraz przejść do pytań dotyczących Pana/i opinii na temat efektów realizacji projektu.  

14. Co dał Panu/i udział w projekcie? Co Pan/i wyniósł/wyniosła z udziału w nim? Co udział w tym 

projekcie zmienił w Pana/i życiu? Czy finalne efekty, które może Pan/i ocenić już po zakończeniu 

projektu są takie, jakie Pan/i zakładał/a kiedy decydował/a się Pan/i na udział w projekcie? Dotyczy 

to zarówno tych efektów zakładanych przez realizatorów, jak i Pana/i indywidualnych. 

15. Jeśli są różnice, to proszę zastanowić się na czym one polegają? Czy rozbieżności dotyczą aspektów 

ilościowych czy jakościowych zakładanych efektów podjętych działań w projekcie? 

16. Co Pana/i zdaniem przyczyniło się do tego, że finalne efekty projektu są /nie są takie, jak zakładane 

przez realizatorów i/lub indywidualnie zakładane przez Pana/nią? 

17. Jak Pan/i sądzi, na ile istotny wpływ na efektywność działania w projekcie miał fakt, że był on 

realizowany na wsi/obszarach wiejskich? 

Część zasadnicza – identyfikacja czynników warunkujących efektywność realizacji projektu 

Chciał/a/bym, aby Pan/i zastanowiła się nad różnymi czynnikami, które mogą wpływać na przebieg 

realizacji i efektywność działań na obszarach wiejskich. Proszę zastanowić się na ile poszczególne 

czynniki i w jaki sposób miały wpływ na realizację i efektywność projektu. To co jest istotne, to fakt, 

że czynniki wpływające na ludzkie działania możemy podzielić na takie, które są specyficzne dla danego 

obszaru, np. gminy i takie, które są właściwe dla szerszej populacji, np. dla całego województwa, kraju, 

czy nawet całego świata.  

W pierwszej kolejności chciał/a/bym zapytać o te lokalne uwarunkowania. 

18. Czy i jeśli tak, to w jaki sposób wpływ na efektywność realizacji projektu miały czynniki 

specyficzne dla tego regionu, w którym realizowany był projekt** /dopytać o każdy z 

wymienionych/ 



a. Obowiązujące lokalnie obyczaje, poglądy, normy społeczne, wierzenia 

b. Obowiązujące lokalnie podziały społeczne, hierarchie, układy polityczne, liderzy społeczni, 

ludzie którzy tu mieszkają i relacje między nimi 

c. Działające lokalnie instytucje społeczne, samorządowe, pozarządowe, grupy nieformalne 

d. Lokalne uwarunkowania demograficzne jak struktura wieku, płci, wykształcenia, 

zawodowa 

e. Lokalne media tradycyjne i internetowe  

f. Jakie inne lokalne czynniki miały jeszcze wpływ na efektywność oddziaływania innowacji 

społecznej? 

Teraz przejdźmy do tych czynników, które nie są specyficzne lokalnie. 

19. Czy i jeśli tak, to w jaki sposób wpływ na efektywność realizacji projektu miały czynniki o 

charakterze narodowym/globalnym?** /dopytać o każdy z wymienionych/ 

a. Obyczaje, poglądy, normy społeczne, wierzenia  

b. Podziały społeczne, hierarchie, układy polityczne, liderzy społeczni 

c. Instytucje społeczne, rządowe, pozarządowe, grupy nieformalne 

d. Uwarunkowania demograficzne jak struktura wieku, płci, wykształcenia, zawodowa 

e. Media tradycyjne i internetowe  

f. Jakie inne czynniki miały jeszcze wpływ na efektywność oddziaływania innowacji 

społecznej? 

** /pamiętajmy, że kiedy pytamy o efektywność, to jeśli respondent wskazał swoje indywidualnie 

zdefiniowane cele udziału w projekcie, musimy każdorazowo dopytać o efektywność założeń 

wynikających z samego projektu oraz tych indywidualnych 

Zakończenie 

Na koniec proszę zastanowić się z perspektywy czasu (po wdrożeniu) co uważa Pan/i, że miało wpływ 

na zmianę społeczną (lub jej brak). Co spowodowało, że oddziaływanie projektu zakończyło się /nie 

zakończyło się wraz z działaniami projektowymi? 

Scenariusz wywiadu – case study dot. innowacyjności społecznych – interesariusz projektu 

 

Główny temat badania: Czynniki warunkujące implementację innowacji społecznej na obszarach 

wiejskich 

Wstęp 

W pierwszej kolejności, proszę opowiedzieć o projekcie dotyczącym innowacji społecznej.  

20. Jak Pan/i dowiedział/a się o projekcie? Na czym polegało Pana/i zainteresowanie nim? (udział, 

śledzenie wydarzeń, wsparcie działań projektowych, naśladowanie działań przewidzianych w 

projekcie w swoim otoczeniu, etc.). 

21. Kiedy dowiedział/a Pan/i o tym projekcie, jakie miał/a Pan/i osobiste oczekiwania względem tego 

projektu? Czy zastanawiał/a się Pan/i nad jego efektami dla beneficjentów i szerszej społeczności? 

Chodzi o to, jakie oczekiwania względem tego projektu miał/a Pan/i w momencie, kiedy 

dowiedział/a się Pan/i o nim. 

Część zasadnicza – ocena efektów realizacji projektu 

Chciał/a/bym teraz przejść do pytań dotyczących Pana/i opinii na temat efektów realizacji projektu.  



22. Jak Pan/i myśli, jakie efekty przyniosły działania realizowane w ramach projektu dla jego 

beneficjentów? A jakie efekty przyniosły działania realizowane w ramach projektu dla szerszej 

społeczności, w której był realizowany?  

23. Czy realizacja tego projektu wpłynęła w jakiś sposób na Pana/Panią osobiście? Jak? 

24. Czy finalne efekty, które może Pan/i ocenić już po zakończeniu projektu są takie, jakie Pan/i 

zakładał/a?  

25. Jeśli są różnice, to proszę zastanowić się na czym one polegają? Czy rozbieżności dotyczą aspektów 

ilościowych czy jakościowych zakładanych efektów podjętych działań w projekcie? 

26. Co Pana/i zdaniem przyczyniło się do tego, że finalne efekty projektu są /nie są takie, jak zakładane 

przez Pana/nią? 

27. Jak Pan/i sądzi, na ile istotny wpływ na efektywność działania w projekcie miał fakt, że był on 

realizowany na wsi/obszarach wiejskich? 

Część zasadnicza – identyfikacja czynników warunkujących efektywność realizacji projektu 

Chciał/a/bym, aby Pan/i zastanowiła się nad różnymi czynnikami, które mogą wpływać na przebieg 

realizacji i efektywność działań na obszarach wiejskich. Proszę zastanowić się na ile poszczególne 

czynniki i w jaki sposób miały wpływ na realizację i efektywność projektu. To co jest istotne, to fakt, 

że czynniki wpływające na ludzkie działania możemy podzielić na takie, które są specyficzne dla danego 

obszaru, np. gminy i takie, które są właściwe dla szerszej populacji, np. dla całego województwa, kraju, 

czy nawet całego świata.  

W pierwszej kolejności chciał/a/bym zapytać o te lokalne uwarunkowania. 

28. Czy i jeśli tak, to w jaki sposób wpływ na efektywność realizacji projektu miały czynniki 

specyficzne dla tego regionu, w którym realizowany był projekt /dopytać o każdy z wymienionych/ 

a. Obowiązujące lokalnie obyczaje, poglądy, normy społeczne, wierzenia 

b. Obowiązujące lokalnie podziały społeczne, hierarchie, układy polityczne, liderzy społeczni, 

ludzie którzy tu mieszkają i relacje między nimi 

c. Działające lokalnie instytucje społeczne, samorządowe, pozarządowe, grupy nieformalne 

d. Lokalne uwarunkowania demograficzne jak struktura wieku, płci, wykształcenia, 

zawodowa 

e. Lokalne media tradycyjne i internetowe  

f. Jakie inne lokalne czynniki miały jeszcze wpływ na efektywność oddziaływania innowacji 

społecznej? 

Teraz przejdźmy do tych czynników, które nie są specyficzne lokalnie. 

29. Czy i jeśli tak, to w jaki sposób wpływ na efektywność realizacji projektu miały czynniki o 

charakterze narodowym/globalnym? /dopytać o każdy z wymienionych/ 

a. Obyczaje, poglądy, normy społeczne, wierzenia  

b. Podziały społeczne, hierarchie, układy polityczne, liderzy społeczni 

c. Instytucje społeczne, rządowe, pozarządowe, grupy nieformalne 

d. Uwarunkowania demograficzne jak struktura wieku, płci, wykształcenia, zawodowa 

e. Media tradycyjne i internetowe  

f. Jakie inne czynniki miały jeszcze wpływ na efektywność oddziaływania innowacji 

społecznej? 

Zakończenie 



Na koniec proszę zastanowić się z perspektywy czasu (po wdrożeniu) co uważa Pan/i, że miało wpływ 

na zmianę społeczną (lub jej brak). Co spowodowało, że oddziaływanie projektu zakończyło się /nie 

zakończyło się wraz z działaniami projektowymi? 

 

Scenariusz wywiadu – case study dot. innowacyjności społecznych – realizator projektu 

 

Główny temat badania: Czynniki warunkujące implementację innowacji społecznej na obszarach 

wiejskich 

Wstęp 

W pierwszej kolejności, proszę opowiedzieć o projekcie który Pan/i zrealizował/a.  

30. Czego dotyczył zrealizowany projekt? Jakie miał cele i działania do ich osiągnięcia? Kto był 

adresatem tych działań? 

31. Jaki był Pana/i udział w pisaniu wniosku projektowego? Czy w pisaniu wniosku projektowego brały 

udział również inne osoby? Co to były za osoby i jaka była ich funkcja? 

32. Jak przeprowadzana była diagnoza problemów, na które odpowiadał projekt? Kto brał udział 

opracowaniu diagnozy oraz celów i działań w projekcie? Jaka była ich funkcja? Z jakich materiałów 

czerpana była wiedza? 

33. Jakie były zakładane efekty projektu? Chodzi zarówno o efekty wpisane we wniosek projektowy 

jako wskaźniki do osiągnięcia, jak i takie, które nie zostały wpisane wprost do dokumentów, a na 

etapie pisania/realizacji projektu były dyskutowane. 

34. Ile trwał projekt i kiedy się zakończył? 

35. Jaka była Pana/i rola w trakcie realizacji projektu? Jaką funkcję Pan/i pełnił/a podczas realizacji i 

jakie obowiązki z tego wynikały? 

Część zasadnicza – ocena efektów realizacji projektu 

Chciał/a/bym teraz przejść do pytań dotyczących Pana/i opinii na temat efektów realizacji projektu.  

36. Czy finalne efekty, które może Pan/i ocenić już po zakończeniu projektu są takie, jakie Pan/i 

zakładał/a podczas prac nad pisaniem wniosku/realizacją projektu? Dotyczy to zarówno tych 

efektów wpisanych we wniosek projektowy jako wskaźniki realizacji projektu, jak i te, które nie 

zostały wpisane, ale były zakładane. 

37. Jeśli są różnice, to proszę zastanowić się na czym one polegają? Czy rozbieżności dotyczą aspektów 

ilościowych czy jakościowych zakładanych efektów podjętych działań w projekcie? 

38. Co Pana/i zdaniem przyczyniło się do tego, że finalne efekty projektu są /nie są takie, jak w 

założeniu przy pisaniu/realizacji wniosku? 

Część zasadnicza – identyfikacja czynników warunkujących efektywność realizacji projektu 

Chciał/a/bym, aby Pan/i zastanowiła się nad różnymi czynnikami, które mogą wpływać na przebieg 

realizacji i efektywność implementacji innowacji społecznych na obszarach wiejskich. Proszę 

zastanowić się na ile poszczególne czynniki i w jaki sposób miały wpływ na realizację i efektywność 

projektu. To co jest istotne, to fakt, że czynniki wpływające na ludzkie działania możemy podzielić na 

takie, które są specyficzne dla danego obszaru, np. gminy i takie, które są właściwe dla szerszej 

populacji, np. dla całego województwa, kraju, czy nawet całego świata.  

W pierwszej kolejności chciał/a/bym zapytać o te lokalne uwarunkowania. 

39. Czy i jeśli tak, to w jaki sposób wpływ na skuteczność realizacji projektu miały czynniki specyficzne 

dla tego regionu, w którym realizowany był projekt /dopytać o każdy z wymienionych/ 



a. Obowiązujące lokalnie obyczaje, poglądy, normy społeczne, wierzenia 

b. Obowiązujące lokalnie podziały społeczne, hierarchie, układy polityczne, liderzy społeczni 

c. Działające lokalnie instytucje społeczne, samorządowe, pozarządowe, grupy nieformalne 

d. Lokalne uwarunkowania demograficzne jak struktura wieku, płci, wykształcenia, 

zawodowa 

e. Lokalne media tradycyjne i internetowe  

f. Jakie inne lokalne czynniki miały jeszcze wpływ na efektywność oddziaływania innowacji 

społecznej? 

Teraz przejdźmy do tych czynników, które nie są specyficzne lokalnie. 

40. Czy i jeśli tak, to w jaki sposób wpływ na skuteczność realizacji projektu miały czynniki o 

charakterze narodowym/globalnym? /dopytać o każdy z wymienionych/ 

a. Obyczaje, poglądy, normy społeczne, wierzenia  

b. Podziały społeczne, hierarchie, układy polityczne, liderzy społeczni 

c. Instytucje społeczne, rządowe, pozarządowe, grupy nieformalne 

d. Uwarunkowania demograficzne jak struktura wieku, płci, wykształcenia, zawodowa 

e. Media tradycyjne i internetowe  

f. Jakie inne czynniki miały jeszcze wpływ na efektywność oddziaływania innowacji 

społecznej? 

Zakończenie 

Na koniec proszę zastanowić się z perspektywy czasu (po wdrożeniu) co uważa Pan/i, że miało wpływ 

na zmianę społeczną (lub jej brak). Co spowodowało, że oddziaływanie projektu zakończyło się /nie 

zakończyło się wraz z działaniami projektowymi? 

  



Narzędzia badawcze wykorzystane w realizacji case study z zakresu nieformalnego wsparcia 

Scenariusz wywiadu – case study dotyczące nieformalnego wsparcia osób starszych na obszarach 

wiejskich – osoba, której udzielane jest wsparcie 

 

Główny temat badania: opis funkcjonowania nieformalnego wsparcia osób starszych mieszkających 

na obszarach wiejskich 

Wstęp 

11. Proszę opowiedzieć o sobie.  

11.1.  Ile ma Pan(i) lat? Jak długo tutaj mieszka? Z kim mieszka?  

11.2.  Czy utrzymuje kontakt z rodziną? Kto i jak często z rodziny odwiedza ją?   

11.3.  Czy ma znajomych /przyjaciół? Jak często się z nimi spotyka? Gdzie się spotyka? 

11.4.  Czy przynależy do jakichś grup formalnych (klubów, kół?)? Jakich? Jaką funkcję tam 

pełni?  

11.5.  Czy samodzielnie wychodzi z domu? Jak często? Gdzie wychodzi? 

11.6.  Czy samodzielnie dba o miejsce, w którym mieszka? Proszę powiedzieć, czy żyje się 

Panu/i tutaj dobrze? Co sprawia, że żyje się Panu/i dobrze? /pytanie należy traktować 

szeroko, respondent może opowiedzieć o gospodarstwie, ale równie dobrze o całej wsi, czy 

gminie. Nas interesuje, co sprawia, że to poczucie – identyfikacja czynników/  

12. Proszę teraz opowiedzieć o swoim stanie zdrowia. 

12.1.  Jak ocenił(a)by Pan/i stan swojego zdrowia?  

12.2.  Czy ma Pan/i dolegliwości przewlekłe? 

12.3.  Czy choruje Pan/i na choroby przewlekłe? 

12.4.  Czy uprawia Pan/i sport/ ćwiczy? W jaki sposób (regularnie, okazjonalnie, jak 

intensywnie) 

Część zasadnicza – zakres i forma wsparcia 

13. Czy są organizacje lub osoby, które uważa Pan/i, że wspierają Pana/ią w jakimś wymiarze 

życia? (np. pomoc przy utrzymaniu domu, robienie zakupów, przynoszenie listów z poczty, 

pomoc incydentalna przy usterkach domowych, wsparcie finansowe, wsparcie w sprawach 

administracyjnych, wspólne spędzanie czasu, pielęgnacja, etc.)? Co to są za 

osoby/osoba/organizacje? 

14. Proszę opowiedzieć o tych osobach/tej osobie, które Pana/ią wspierają oraz o samym wsparciu 

/jeśli tych osób jest więcej staramy się opisać wszystkie/ 

14.1.  Kim jest ta osoba/są te osoby dla Pana/i? (przyjaciel, sąsiad, rodzina..)? 

14.2.  Od jak dawna ta osoba/ te osoby wspierają Pana/ią? 

14.3.  Jak zaczęło się to, że ta osoba / te osoby udziela/ją wsparcia?  

14.4. Dlaczego Pan/i zdecydował/a się na rozpoczęcie takiej formy wsparcia? (przyjęcie jej, 

albo/i poszukiwanie go) 

14.5.  Dlaczego ta osoba/te osoby zdecydowały się na wsparcie dla Pana/i? 

14.6.  Na czym polega to wsparcie?  

14.7.  Czy jest to wsparcie ciągłe, czy okazjonalne? Jaki jest wymiar czasowy tego wsparcia? 

14.8. W jaki sposób zorganizowana jest ta wsparcie? 

15. Co najbardziej Pan/i ceni sobie w tym wsparciu? /chodzi o to, żeby pogłębić wiedzę, co jest 

rzeczywiście ważne w tym, że osoba dostaje wsparcie, np. czy samo to, że sąsiadka robi zakupy, 

czy po prostu to, że jak przychodzi z zakupami to chwilę rozmawia z osobą starszą/ 

16. Jakie są Pana/i doświadczenia w zakresie otrzymywanego wsparcia poza tym, o którym Pan/i 

opowiedział? (np. czy wcześniej ktoś inny przychodził, czy korzysta z formalnego/innego 

wsparcia etc.) 



17. Czy oprócz otrzymywanego wsparcia od tej osoby/tych osób potrzebuje Pan/i wsparcia w innym 

zakresie? Czego dotyczyłoby to wsparcie? Dlaczego, ta osoba nie oferuje wsparcia również w 

tym zakresie? 

18. Czy i jak we wsparcie dla Pana/i włączają się jeszcze inni opiekunowie niż do tej pory opisani 

np. rodzina, sąsiedzi, znajomi/przyjaciele, opiekunowie z formalnych instytucji? /odnośnie 

kategorii, którą reprezentuje respondent, pytamy o innych przedstawicieli tej kategorii/ 

Zakończenie 

19. Czy jest Pan/i zadowolona z tego wsparcia, które otrzymuje Pan/i od tej osoby /tych osób? 

20. Co w przyszłości mogłoby się zmienić, żeby był/a Pan/i jeszcze bardziej zadowolona ze 

wsparcia jakie otrzymuje Pani od tej osoby/tych osób?    

 

 

Scenariusz wywiadu – case study dotyczące nieformalnego wsparcia osób starszych na obszarach 

wiejskich – osoba, udzielająca wsparcia 

Główny temat badania: opis funkcjonowania nieformalnego wsparcia osób starszych mieszkających 

na obszarach wiejskich 

Wstęp 

17. Proszę opowiedzieć o sobie.  

17.1.  Ile ma Pan(i) lat? Jak długo tutaj mieszka? Z kim mieszka?  

17.2.  Czy utrzymuje kontakt z rodziną? Kto i jak często z rodziny odwiedza ją?   

17.3.  Czy ma znajomych /przyjaciół? Jak często się z nimi spotyka? Gdzie się spotyka? 

17.4.  Czy przynależy do jakichś grup formalnych (klubów, kół?)? Jakich? Jaką funkcję tam 

pełni?  

17.5.  Proszę powiedzieć, czy żyje się Panu/i tutaj dobrze? Co sprawia, że żyje się Panu/i 

dobrze? /pytanie należy traktować szeroko, respondent może opowiedzieć o gospodarstwie, 

ale równie dobrze o całej wsi, czy gminie. Nas interesuje, co sprawia, że to poczucie – 

identyfikacja czynników/  

18. Proszę teraz opowiedzieć o swoim stanie zdrowia. 

18.1.  Jak ocenił(a)by Pan/i stan swojego zdrowia?  

18.2.  Czy ma Pan/i dolegliwości przewlekłe? 

18.3.  Czy choruje Pan/i na choroby przewlekłe? 

18.4.  Czy uprawia Pan/i sport/ ćwiczy? W jaki sposób (regularnie, okazjonalnie, jak 

intensywnie) 

Część zasadnicza – zakres i forma wsparcia 

19. Jakie były motywy podjęcia wsparcia dla osoby/osób starszych? 

20. Jak Pan/i radzi sobie z tym wsparciem? Czy są jakieś trudności, przeszkody w wypełnianiu 

czynności wspierających? 

21. Kim jest/są osoba/y, której udziela Pan/i wsparcia? Skąd ją /ich zna? Dlaczego zdecydował się 

wspierać właśnie tą /te osobę/y? 

22. Proszę opowiedzieć o tych osobach/tej osobie, które Pan/i wspiera oraz o samym wsparciu /jeśli 

tych osób jest więcej staramy się opisać wszystkie/ 

22.1.  Kim jest ta osoba/są te osoby dla Pana/i? (przyjaciel, sąsiad, rodzina..)? 

22.2.  Od jak dawna ta osoba/ te osoby wspiera Pan/i? 

22.3.  Jak zaczęło się to, że tej osobie / tym osobom udziela Pan/i wsparcia?  

22.4. Dlaczego Pan/i zdecydował/a się na rozpoczęcie takiej formy wsparcia?  

22.5.  Na czym polega to wsparcie?  



22.6.  Czy jest to wsparcie ciągłe, czy okazjonalne? Jaki jest wymiar czasowy tego wsparcia? 

22.7. W jaki sposób zorganizowana jest ta wsparcie? 

23. Co najbardziej Pan/i ceni sobie w tym wsparciu? /chodzi o to, żeby pogłębić wiedzę, co jest 

rzeczywiście ważne w tym, że osoba wspiera/ 

24. Jakie są Pana/i doświadczenia w zakresie udzielanego wsparcia poza tym, o którym Pan/i 

opowiedział? (np. czy wcześniej kogoś innego wspiarał/a, czy korzysta również z 

formalnego/innego wsparcia etc.) 

25. Czy oprócz udzielanego wsparcia dla tej  osoby/tych osób udziela Pan/i wsparcia w innym 

zakresie? Czego dotyczy to wsparcie?  

26. Czy współpracuje Pan/i z instytucjami formalnymi w zakresie udzielanego wsparcia? Jakimi, 

na czym współpraca polega? 

27. Czy i jak we wsparcie osoby starszej/tych osób starszych włączają się inni opiekunowie np. 

rodzina, sąsiedzi, znajomi/przyjaciele, opiekunowie z formalnych instytucji? /odnośnie 

kategorii, którą reprezentuje respondent, pytamy o innych przedstawicieli tej kategorii/ 

 

Część zasadnicza – trudności opiekunów w sprawowaniu opieki nad osobami starszymi 

28. Czy w zależności od stopnia niesprawności osoby starszej zmieniają się potrzeby wsparcia 

opiekunów nieformalnych? W jaki sposób? Jakie są z tego wynikające trudności? 

29. Na jakie wsparcie mogą liczyć opiekunowie nieformalni, tacy jak Pan/i ze strony instytucji 

formalnych? 

30. Jak ocenia Pan/i otrzymywane wsparcie od instytucji formalnych? 

31. Jakie są kluczowe problemy i wyzwania, z którymi borykają się nieformalni opiekunowie osób 

starszych? 

32. Jakiego rodzaju wsparcie ze strony środowiska lokalnego, samorządów, byłoby najbardziej 

potrzebne?  

Zakończenie 

33. Czy jest Pan/i zadowolona z tego wsparcia, które udziela Pan/i od tej osoby /tym osobom? 

34. Co w przyszłości mogłoby się zmienić, żeby był/a Pan/i jeszcze bardziej zadowolona ze 

udzielanego wsparcia? 

    

Scenariusz wywiadu – case study dotyczące nieformalnego wsparcia osób starszych na obszarach 

wiejskich - Interesariusz 

Główny temat badania: opis funkcjonowania nieformalnego wsparcia osób starszych mieszkających 

na obszarach wiejskich 

 

1. Identyfikacja sposobów organizowania opieki przez opiekunów nieformalnych nad osobami 

starszymi.  

1.1. Jakie były motywy podjęcia opieki nad osobami starszymi? 

1.2. Jak opiekunowie nieformalni radzą sobie z opieką nad osobą starszą i jakie przyjmują 

strategie dotyczące opieki? 

1.3. W jaki sposób zorganizowana jest opieka nad osobą starszą/osobami starszymi? 

1.4. Jaki jest wymiar świadczonych usług?  

2. Identyfikacja trudności opiekunów nieformalnych w sprawowaniu opieki nad osobą starszą.  

2.1. Na jakie wsparcie mogą liczyć osoby wspierające ze strony innych instytucji oraz instytucji, 

którą Pan/i reprezentuje? 

2.2. Jak oceniają otrzymywane wsparcie ze strony tych instytucji osoby wspierające?  

2.3. Jakie są kluczowe problemy i wyzwania, z którymi borykają się osoby wspierające osoby 

starsze? 



2.4. Jakiego rodzaju wsparcie ze strony środowiska lokalnego, samorządów, byłoby najbardziej 

potrzebne?  

2.5. Jakie usługi cieszą się największą popularnością? 

 

 

 

 

 

 

 


