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OSAMOTNIENIE OSÓB STARSZYCH W POLSCE – 
SKALA, PRZEJAWY ORAZ SPOSOBY 
PRZECIWDZIA ANIA ZJAWISKU 1

Tekst omawia wyniki bada  zrealizowanych na zlecenie Fundacji Ja Kobieta i dotycz cych zjawiska osamot-
nienia w ród osób starszych. Celem badania by o okre lenie skali zjawiska osamotnienia i po cz ci wyklu-
czenia spo ecznego osób starszych, czynników wp ywaj cych na szans  wyst pienia problemu, jak i rodków
zaradczych mo liwych do zastosowania zarówno na poziomie jednostki, jak i w ramach dzia a  instytucji 
publicznych. Wst pny etap badania stanowi o jedena cie indywidualnych wywiadów pog bionych (IDI). Naj-
wa niejsz  cz ci  projektu by y badania ilo ciowe zrealizowane na ogólnopolskiej losowej, reprezentatywnej 
1000-osobowej próbie mieszka ców Polski w wieku 65 lat za pomoc  wywiadów telefonicznych wspomaga-
nych komputerowo (CATI). Opracowane wyniki zosta y omówione w trakcie dwóch zogniskowanych wywia-
dów grupowych (FGI). Celem wywiadów by o zbadanie punktu widzenia potencjalnych opiekunów i realizato-
rów dzia a  na rzecz ograniczania osamotnienia osób starszych. Za osamotnionych mo na uzna  nieca  jedn
pi t  polskich seniorów, którzy deklaruj , e cz sto (10%) lub zawsze (7%) czuj  si  osamotnieni. Prawie 
po owa badanych (47%) stwierdzi a, e nigdy nie czuje si  osamotniona. Czynnikami wp ywaj cymi na po-
czucie osamotnienia jest mi dzy innymi: p e , wiek, wykszta cenie, stan cywilny, ród o dochodów i miejsce 
zamieszkania. Czynnikami zwi kszaj cymi poziom osamotnienia jest tak e niesamodzielno  osób starszych 
oraz brak mo liwo ci uzyskania wsparcia w rozwi zywaniu problemów yciowych. W ród sposobów na walk
z wykluczeniem jedn  z kluczowych ról odgrywa rodzina i bliscy. Kolejnym istotnym czynnikiem s  znajomi 
i przyjaciele, którzy mog  stanowi  dodatkowe, a cz sto jedyne wsparcie dla osoby starszej. Zadaniem lokal-
nej polityki spo ecznej jest przede wszystkim stworzenie warunków do integracji spo ecznej osób starszych 
w ramach spo eczno ci lokalnej, a istotnym elementem tworzenia tych warunków jest ograniczanie barier 
architektonicznych. Od rozwi za  instytucjonalnych zale y te  przede wszystkim los osób niesamodzielnych

S owa kluczowe: osoby starsze, osamotnienie, polityka spo eczna

1. WST P

Zgodnie z najnowsz  prognoz  demografi czn  dla Polski na lata 2008–2035 (GUS 
2009) liczba Polaków zmniejszy si  o dwa miliony (z 38 107 000 do 35 993 000). W tym 
samym czasie gwa townie wzro nie (z 5 137 000 do 8 358 000) liczba osób starszych po-
wy ej 65 roku ycia. Oznacza to, e w przeci gu nieca ych trzydziestu lat, czyli jednego 
pokolenia Polaków, odsetek osób starszych w populacji wzro nie z 13,9% do 23,2%.

* Szko a G ówna Handlowa w Warszawie oraz Instytut Pracy i Spraw Socjalnych; pkubick@sgh.waw.pl
** Szko a G ówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; marta.olcon@gmail.com

1 Tekst jest polsk  wersj  referatu wyg oszonego na 9. Kongresie ESA w Lizbonie, 2–5 wrze nia 2009.
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Ten gwa towny wzrost jest wynikiem dwóch nak adaj cych si  na siebie procesów: 
wyd u ania si  przeci tnej d ugo ci trwania ycia oraz tzw. drugiego przej cia demogra-
fi cznego charakteryzuj cego si  spadkiem liczby urodze  i ma e stw, przesuwaniem red-
niego wieku rodzenia i tworzenia zwi zków – w kierunku starszych roczników, wzrostem 
liczby rozwodów i zwi zków nieformalnych. 

„Siwienie” polskiego spo ecze stwa spowoduje zmiany w funkcjonowaniu ca ego pa -
stwa, jak i poszczególnych jednostek i rodzin. W przypadku osób starszych zmniejszy si
mi dzy innymi rola rodziny jako podstawowej instytucji wspieraj cej oraz wiadcz cej
us ugi opieku cze. Zwi kszy si  natomiast liczba samotnych osób starszych, coraz wi ksz
rol  b d  odgrywa  tak e relacje nieformalne z osobami niespokrewnionymi, a g ówny
ci ar opieki przejm  placówki publiczne.

Coraz wi kszym wyzwaniem dla polityki spo ecznej b dzie jak najbardziej efektywne 
wykorzystanie kapita u ludzkiego i spo ecznego osób starszych, a dla seniorów sp dzenie
w satysfakcjonuj cy sposób ostatnich lat ycia, przy zmniejszaj cym si  udziale w asnej
rodziny, jak i coraz s abiej zdefi niowanej kategorii „staro ci”. Osoby starsze niezale nie od 
swojej woli zostan  zmuszone do ci g ego, samodzielnego defi niowania swojej to samo ci
i budowania pozycji spo ecznej bez odwo ywania si  do tradycyjnych ról spo ecznych
(Beck 2002; Beck i Beck-Gernsheim 2002).

Niestety w przypadku cz ci gorzej przystosowanych do nowych warunków seniorów 
staro  b dzie oznacza  osamotnienie i trwanie na marginesie ycia spo ecznego. Prezento-
wane poni ej badanie dotycz ce tej problematyki zosta o zrealizowane w 2009 r. na zlece-
nie Fundacji Ja kobieta i Forum 50+ Seniorzy XXI wieku, a sfi nansowane przez brytyjsk
organizacj Help the Aged. Celem badania by o okre lenie skali zjawiska osamotnienia 
i po cz ci wykluczenia spo ecznego osób starszych, czynników wp ywaj cych na szans
wyst pienia problemu oraz rodków zaradczych mo liwych do zastosowania zarówno na 
poziomie jednostki, jak i w ramach dzia a  instytucji publicznych.

2. ZA O ENIA METODOLOGICZNE

Aby osi gn  postawiony w projekcie cel badawczy i pozna  szerszy kontekst proble-
mu osamotnienia osób starszych postawiono pytania badawcze dotycz ce nie tylko samego 
zjawiska, ale szeroko poj tego ycia codziennego osób starszych, obejmuj c:

– aktywno  dnia codziennego, w podziale na dzie  zwyk y i wi teczny,
– skal  i zakres kontaktów mi dzyludzkich,
– defi niowanie staro ci,
– zjawisko osamotnienia – skojarzenia, do wiadczenia w asne i innych, sposoby walki,
– korzystanie z nowoczesnych technologii,
– przygotowanie do ycia w staro ci.

Wst pny etap badania stanowi o jedena cie indywidualnych wywiadów pog bionych
(IDI) zrealizowanych w czterech lokalizacjach: Warszawa, Lublin, Pu awy oraz Janowiec. 
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Respondenci byli dobierani przy pomocy wspó pracuj cej z fundacj  organizacji – mali
bracia Ubogich i mieszkali samotnie. W procesie doboru respondentów starano si  o ich 
zró nicowanie ze wzgl du na p e , wiek, wykszta cenie, aktywno  spo eczn , stan zdro-
wia i miejsce zamieszkania. 

Najwa niejsz  cz ci  projektu by y badania ilo ciowe zrealizowane w dniach 15–19 
maja 2009 r. na ogólnopolskiej losowej, reprezentatywnej 1000-osobowej próbie miesz-
ka ców Polski w wieku 65 i wi cej lat, zrealizowane przez fi rm  TNS OBOP za pomoc
wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI). 

Opracowane wyniki pos u y y do przygotowania wst pnego raportu opisuj cego ycie
codzienne osób starszych w kontek cie osamotnienia, jak te  propozycje dzia a  ogra-
niczaj cych to zjawisko. Wyniki te zosta y nast pnie zaprezentowane w trakcie dwóch 
zogniskowanych wywiadów grupowych (FGI). Celem wywiadów przeprowadzonych 
w ród dwóch grup respondentów: 1) m odzie y na co dzie  maj cej kontakt z osob  star-
sz  (cz onkiem rodziny) oraz 2) praktyków – specjalistów zajmuj cym si  problematyk
staro ci – by o zbadanie mo liwo ci potencjalnych opiekunów i realizatorów dzia a  na 
rzecz ograniczania osamotnienia osób starszych.

3. OSAMOTNIENIE – SKALA ZJAWISKA

W celu uzyskania odpowiedzi na pytanie o skal  zjawiska osamotnienia, defi niowane-
go jako psychiczny aspekt samotno ci lub poczucie niemo no ci bycia zrozumianym 
przez innych, wyobcowanie pomimo istnienia fi zycznych kontaktów z innymi, zapy-
tano respondentów o to, jak cz sto czuj  si  oni osamotnieni. Na potrzeby niniejszego 
badania przyj li my, e za osoby osamotnione b dziemy uwa a  takie, które zadeklaro-
wa y, e czuj  si  osamotnione zawsze lub cz sto. Mo na wi c powiedzie , e zgodnie 
z danymi przedstawionymi na rysunku 1 problem ten dotyczy nieca ej jednej pi tej (17%) 
osób starszych w Polsce.
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Rys. 1. Skala zjawiska osamotnienia

Osamotnienie osób starszych w Polsce – skala, przejawy oraz sposoby przeciwdzia ania zjawisku
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Na ryzyko osamotnienia w sposób istotny statystycznie (p < 0,05, poziom ufno ci
95%) bardziej nara one s : kobiety, osoby z wykszta ceniem podstawowym i ni szym,
renci ci, mieszka cy wsi, mieszka cy wschodniego regionu Polski, osoby ubogie i osoby 
mieszkaj ce samotnie. Czynniki te nak adaj  si  na siebie, a za modelowy przyk ad osoby 
osamotnionej mo na uzna  kobiet  z wykszta ceniem podstawowym, mieszkaj c  samot-
nie na wsi we wschodnim regionie Polski i utrzymuj c  si  z renty. 

Na ryzyko osamotnienia mniej nara eni s : m czy ni, osoby z wykszta ceniem za-
wodowym lub wy szym, osoby aktywne zawodowo, mieszka cy miast powy ej 500 tys. 
osób, osoby niemieszkaj ce samotnie. Czynniki te, podobnie jak w przypadku osób osa-
motnionych, cz ciowo nak adaj  si  na siebie, a typowym przedstawicielem grupy osób 
zintegrowanych spo ecznie jest wykszta cony, aktywny zawodowo m czyzna mieszkaj cy
w du ym mie cie i prowadz cy z partnerk  wspólne gospodarstwo domowe. 

Uzupe nieniem powy szych danych by y wywiady indywidualne, w których pytali my
respondentów zarówno o to, jak oni sami defi niuj  osamotnienie, jak i czy znaj  jakie  osa-
motnione osoby w swoim otoczeniu, czy same tak si  czuj , a je li tak, to kiedy. Naszym 
pierwszym odkryciem by  fakt, e osoby starsze cz sto nie rozumiej  terminu osamot-
nienie b d  u ywaj  zamiast niego s owa samotno . Ta wymienno  poj  i mieszanie 
stanu obiektywnego z subiektywnym sprawi a, e w wywiadach cz sto pytali my o to, czy 
dana osoba czuje si  samotna. Osamotnienie / samotno  kojarzona jest przede wszystkim 
z uczuciem pustki i brakiem kontaktu z drugim cz owiekiem:

Przychodz  do domu i wtedy dopiero odczuwam t  samotno , e nie mam do kogo powiedzie
dobrego i z ego – co prze y em tego dnia i co b d  robi  jutro. Wszystko zale y ode mnie (…) budz
si  w nocy, spa  nie mog  i ta pustka, ci gle my l  o tej pustce, e jestem sam (M., 85 lat, Pu awy).

Badacz: Z czym si  Pani kojarzy ta samotno ? R: Pustka. B: Tylko to jedno s owo? R: Tak jest 
dla mnie to tylko pustka. B: Ale w jakim sensie pustka? R: Pustka – to znaczy – nie mam naoko o
siebie nikogo (K., 90 lat, Lublin).

Dla mnie to jest taka cisza, taka pustka. Taka w a nie, któr  staram si  zagospodarowa  jako , eby
nie my le  (o niej) (K., 80 lat, Pu awy).

Osamotnienie jest zjawiskiem powszechnym w ród rozmówców, ka dy z badanych 
zna w swoim otoczeniu osamotnione osoby starsze. 

4. PROBLEMY OSÓB STARSZYCH

W opinii badanych kluczowe problemy staro ci dotycz  zdrowia – chorób i cierpienia, 
oraz niesprawno ci i uzale nienia od innych. W dalszej kolejno ci seniorzy wskazywali 
na brak zabezpieczenia fi nansowego i osamotnienie. Znacznie mniejsza grupa seniorów 
a owa a, e nie mo e pracowa  jak dawniej, obawia a si mierci oraz y a przesz o ci

(rys. 2).
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Bardzo wyra na przewaga kwestii zdrowotnych mo e wskazywa  na najwi ksze nie-
zaspokojone potrzeby osób starszych w tym zakresie. Kwestie te by y wskazywane a
dwukrotnie cz ciej ni  pozosta e problemy!

W kwestionariuszu badawczym umieszczono tak e pytania dotycz ce tego, na czyj  po-
moc mog  liczy  osoby starsze w przypadku choroby, k opotów fi nansowych i osamotnienia. 
Rozk ad odpowiedzi wskazuje, e seniorzy w trudnej sytuacji yciowej licz  przede wszyst-
kim na pomoc najbli szych – partnera yciowego oraz dzieci i wnuków. Wsparcie rodzinne 
jest przy tym szczególnie istotne w odniesieniu do problemów fi nansowych.

Dalsza rodzina, przyjaciele i s siedzi w relatywnie najwi kszym stopniu pozwalaj
natomiast przezwyci y  osamotnienie. S siedzi odgrywaj  te  znacznie wi ksz  rol
w zapewnieniu wsparcia w przypadku osób mieszkaj cych samotnie.

Zgodnie z przewidywaniami w ród seniorów deklaruj cych osamotnienie cz sto lub 
zawsze ro nie w istotny sposób odsetek tych, którzy nie maj  si  do kogo zwróci  po 
pomoc. Dysproporcja ta jest szczególnie widoczna, gdy te osoby porównamy z seniorami, 
którzy zadeklarowali, e nigdy nie czuj  si  osamotnieni. 

Odpowiedzi respondentów w wywiadach indywidualnych nie ró ni y si  znacz co od 
tych wskazywanych w wywiadach kwestionariuszowych. Dodatkowo zapytali my senio-
rów o to, czy s  jakie  pozytywne elementy starszego wieku, czy poza problemami doty-
cz cymi tego etapu ycia widz  te  jakie  plusy. Kilka osób wymieni o posiadanie wi kszej
ilo ci czasu, co wi za o si  tak e z brakiem odpowiedzialno ci za inne osoby i niewielk
liczb  obowi zków.

Jednocze nie warto zaznaczy , e brak obowi zków i czas wolny by y kategoriami 
ambiwalentnymi i seniorzy mówi c o tym, wskazywali jednocze nie, e czasu wolnego 
jest a  nadto i nie wiadomo, co z nim zrobi . Jedna z seniorek podkre li a tak e, e teraz 
ma wi cej pieni dzy ni  dawniej, kiedy musia a wychowywa  trójk  dzieci i nigdy na nic 
nie starcza o.

Rys. 2. Najwa niejsze problemy osób w starszym wieku

Osamotnienie osób starszych w Polsce – skala, przejawy oraz sposoby przeciwdzia ania zjawisku
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Mo liwo  odpoczynku od codziennych obowi zków, jak i lepsza sytuacja materialna 
jako zalety staro ci wydaj  si  dotyczy  przede wszystkim tych kobiet, które swoje ycie
po wi ci y na wychowywanie dzieci. Natomiast wyra ne k opoty ze znalezieniem plusów 
staro ci mieli m czy ni oraz osoby z wy szym wykszta ceniem, co prawdopodobnie wi -
e si  z trudno ciami zwi zanymi z zako czeniem aktywno ci zawodowej i wi kszymi, ni

w przypadku gospody  domowych, problemami w zmianie g ównego obszaru aktywno ci
i odnalezieniu si  w nowej roli spo ecznej. Wnioskowanie to, cho  oparte na niewielkiej 
liczbie wywiadów, znajduje tak e potwierdzenie w literaturze (Atchley 1976), co czyni je 
nieco bardziej uprawomocnionym.

To jedno (dobre), e ju  nie mam adnych obowi zków. Zawsze, nawet te dzieci jak pó niej ju
by y odchowane, ale praca by a prawda, a teraz ju  tyle i ju  mo na powiedzie  nic, adnych
obowi zków takich, tylko ko o siebie co, dzi ki Bogu (K., 80 lat, Pu awy).

To e jestem samotna to mo e mniej takich stresów, problemów rodzinnych, domowych, bo mo na
powiedzie , e to ycie mam jako  u o one (K., 80 lat, Lublin).

Podsumowuj c, mo na powiedzie , e z perspektywy przeciwdzia ania osamotnieniu 
i izolacji spo ecznej osób starszych istotna jest nie tylko skala wyst powania problemów 
w starszym wieku, ale to, czy istniej  osoby, które pomog yby nam je przezwyci y .

5. POMYS Y NA WALK  Z PROBLEMEM OSAMOTNIENIA

Wynikaj ce z analizy danych oraz wypowiedzi rozmówców pomys y na walk  z osa-
motnieniem oraz popraw  jako ci ycia osób starszych mo na uporz dkowa  od dzia a
nakierowanych na jednostk , poprzez kr g rodzinny i najbli sze otoczenie, a  do rozwi za
instytucjonalnych.

Je eli chodzi o to, co jednostka mo e zrobi  sama, najcz stszym motywem by a ko-
nieczno  pozostawania wszechstronnie aktywnym i rozwijania w asnych zainteresowa ,
co czy si  te  po cz ci z utrzymywaniem dobrych relacji z innymi lud mi oraz cz on-
kami w asnej rodziny. Istotn  rol  w postrzeganiu swoich mo liwo ci dzia ania odgrywa
z jednej strony stan zdrowia, a z drugiej sytuacja materialna osoby starszej. Jednocze nie
podniesienie wysoko ci emerytur by o jednym z kilku proponowanych instytucjonalnych 
rozwi za  na polepszenie jako ci ycia osób starszych. Cho  troje seniorów podkre la o,
e pa stwo powinno raczej u atwia  zatrudnienie osób starszych, które by y zmuszone po 

osi gni ciu wieku emerytalnego odej  na emerytur .
Oczekiwania wobec pa stwa i w adz koncentrowa y si  na wspieraniu fi nansowym 

ró nego rodzaju organizacji seniorskich, przy czym osoby najbardziej osamotnione i scho-
rowane my la y raczej o czym  na kszta t osiedlowego klubu seniora, gdzie osoby starsze 
mog yby si  spotyka , czy te  domu opieki z bardziej zindywidualizowan  opiek  i lep-
szymi warunkami bytowymi.

Wszystkie te pomys y wraz z krótkim wst pem dotycz cym tego, jak osoby badane 
defi niuj  osamotnienie, i uzupe nione o pomys y na kampani  spo eczn  stworzy y sce-
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nariusz wywiadów grupowych stanowi cych zwie czenie projektu badawczego. Wyniki 
analiz wraz z rekomendacjami dzia a  na przysz o  prezentowane s  w nast pnej cz ci 
artyku u.

6. PROBLEM OSAMOTNIENIA OSÓB STARSZYCH 
W OCZACH OSÓB TRZECICH

W celu pog bienia problematyki osamotnienia osób starszych postanowilismy zbada
t  kwesti  równie  z punktu widzenia osób trzecich, maj cych na co dzie  kontakt z se-
niorami. W opinii osób m odych staro  kojarzy si  z byciem w wieku poprodukcyjnym, 
posiadaniem nadmiaru czasu wolnego oraz problemami zdrowotnymi, a co za tym idzie, 
niezdolno ci  do wykonywania wi kszo ci codziennych czynno ci. Tymczasem osoby 
zawodowo zajmuj ce si  pomoc  seniorom kojarzy y staro  przede wszystkim z upoko-
rzeniem, którego doznaj  osoby starsze ze strony spo ecze stwa, gdy  s  traktowane jako 
niepotrzebne, a spo ecze stwo „skazuje ich na do uj c  egzystencj  (…) najlepiej by oby
gdyby ich nie by o, niech si  nie pojawiaj , bo to balast, powinno ich nie wida ”. Ten sam 
problem wykluczania osób starszych ze spo ecze stwa dostrzegaj  równie  osoby m ode:
„s  zepchni ci na margines, spo ecze stwo ich nie potrzebuje, cichy k cik, odchowa  wnu-
ki, to dla nich miejsce”.

Zarówno m odzie  posiadaj ca w najbli szej rodzinie osoby starsze, jak i praktycy 
zajmuj cy si  zawodowo pomoc  seniorom podkre lali, e staro  mo e by  stanem od-
czuwanym subiektywnie, to znaczy, i  ludzie obiektywnie m odzi wiekiem potrafi  si
czu  staro, jak równie  istniej  osoby powy ej 70. roku ycia, które s  obeznane z nowymi 
technologiami i prowadz  aktywny tryb ycia: „sam sobie cz owiek wyznacza, kiedy prze-
staje mu zale e , nie interesuje si  niczym, tylko bie ce potrzeby”.

Jako powody osamotnienia osób starszych wskazywane by y z jednej strony czyn-
niki obiektywne, takie jak utrata yciowego partnera, czy brak rodziny mieszkaj cej 
w tej samej miejscowo ci, z drugiej strony jednak m odzi badani podkre lali równie , i
osoby starsze bardzo cz sto „same wprowadzaj  si  w stan osamotnienia”, zamykaj c
si  w domu i unikaj c kontaktu z innymi lud mi: „niezdolno  komunikacji z cz owie-
kiem”, „zamkni cie si  w sobie”, „nie potrafi  sam zagada ”, „wstydz  si ”, „w asny 
wiat”, „odcinanie si  od reszty”. Tymczasem praktycy zwracali uwag  na niedostatki 

infrastrukturalne w najbli szym otoczeniu seniora, takie jak brak awek czy wind lub 
schodów ruchomych, który powoduje l k przed wyj ciem z domu, dlatego te  osoba 
starsza woli zosta  w domu, w bezpiecznym otoczeniu, ni  nara a  si  na problemy 
z przemieszczaniem si . Drug  przyczyn  zamykania si  seniorów w domu poza brakiem 
awek jest w opinii praktyków brak miejsc w przestrzeni publicznej, do których osoba 

starsza mog aby si  uda : „nie ma takich miejsc poza domem, gdzie mo na wesprze ,
pocieszy , nie ma takich mo liwo ci”. Badani podkre lali, i  problem osamotnienia osób 
starszych jest szczególnie dotkliwy w wi kszych miastach, ze wzgl du w a nie na brak 
przyjaznej przestrzeni publicznej.
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7. WYJ CIE Z OSAMOTNIENIA

Zdaniem m odych respondentów wyj cie z sytuacji osamotnienia jest mo liwe. Ba-
dani podawali przyk ady otrz ni cia si  z a oby po utracie ma onka dzi ki kontaktom 
z innymi lud mi, g ównie cz onkami rodziny, ale równie  innymi seniorami znajduj cy-
mi si  w podobnej sytuacji. Konieczne jest jednak podj cie jakiej  aktywno ci oraz ch
wyj cia z domu i szukania kontaktu z drugim cz owiekiem. „Moja przybrana babcia sama 
si  zdecydowa a na dom starców, gry, wycieczki, to jest lepsze ni  same zakupy. Nie 
jest samotna, ma znajomych ludzi, nie chce by  ci arem dla rodziny, woli, jest to jakie
rozwi zanie”.

Zdaniem praktyków jedynie kto , kto nagle wpad  w osamotnienie, mo e liczy  na 
pomoc i wsparcie s siadów czy te  osób z kó ka parafi alnego. Natomiast je li osoba sama 
„wp dza si ” w osamotnienie, trac c zainteresowanie yciem zewn trznym, to pomoc 
w wydostaniu si  z tego stanu jest bardzo trudna. 

Badani zapytani o propozycje rozwi za  instytucjonalnych nakierowanych na wyj cie
z osamotnienia wskazywali najcz ciej na nast puj ce mo liwo ci:

1. Kluby seniora, kluby czytelnicze, czyli miejsca spotka  z osobami w podobnym wieku, 
prowadzenie ycia towarzyskiego.

2. Uniwersytety trzeciego wieku – nabywanie nowych umiej tno ci w towarzystwie osób 
starszych, uczenie si  nowych rzeczy jako dodatkowy cel w yciu.

3. Akcje i imprezy skierowane do osób starszych, np. sylwester, pikniki, wieczory an-
drzejkowe.

4. Wyjazdy turystyczne, wycieczki dla osób starszych.
5. Kursy komputerowe, nauka obs ugi narz dzi internetowych.
6. Wprowadzenie do przestrzeni publicznej u atwie  dla seniorów: wi cej awek i stoli-

ków, schodów ruchomych i wind.

8. PROJEKT KAMPANII SPO ECZNEJ „B D  BLISKO”

Zarówno osoby m ode w wieku 18–25 lat, jak i profesjonali ci zajmuj cy si  osobami 
starszymi pytani o to, jak mog aby wygl da  ewentualna kampania spo eczna maj ca na 
celu ograniczenie zjawiska osamotnienia wskazywali, e powinna ona raczej „przynosi
nadziej ” i mie  optymistyczne przes anie ni  pokazywa  prawd  o osamotnieniu. W obu 
grupach pada y stwierdzenia, e kampanii spo ecznych wywo uj cych lito  jest zbyt du o,
a ludzie nie chc  takich rzeczy ogl da . Co wi cej, takie obrazy mog yby dodatkowo 
wzmocni  negatywny wizerunek seniorów w polskim spo ecze stwie. Dlatego te  kampa-
nia powinna podkre la  dobre strony staro ci i osób starszych (cierpliwo , umiej tno
s uchania, dzielenie si  do wiadczeniem).

Kampania taka w wietle opinii ludzi m odych powinna by  przede wszystkim skierowana 
do ludzi m odych. By ich zach ci  do wolontariatu i pomocy osobom starszym, nale a oby 
pokaza , e od starszych te  si  mo na czego  nauczy , a spotykanie si  i rozmowa z osob
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starsz  przynosi korzy ci obu stronom – i tak te  nale y o tym mówi . Jeden z badanych wspo-
mnia  te  o mo liwo ci przyznawania przez szko y i uczelnie punktów promocyjnych pozwa-
laj cych np. atwiej dosta  si  do lepszego liceum czy na bardziej oblegany kierunek studiów, 
co mog oby by  dodatkow  zach t  dla wielu mniej aktywnych spo ecznie m odych osób.

Drugim z adresatów takiej kampanii s  seniorzy, którym nale y pokaza  alternatywne 
(do ogl dania telewizji) formy sp dzania wolnego czasu, jak i dostarczy  informacje o pla-
cówkach, które maj  jak  ofert  dla seniorów b d  mog yby im udzieli  wsparcia. Wydaje 
si , e akcja taka by aby najskuteczniejsza, gdyby realizowa  j  na poziomie lokalnym we 
wspó pracy z samorz dem i lokalnymi organizacjami. Profesjonali ci podkre lali jednak, 
e aby by a to akcja skuteczna, nale a oby trafi  z przekazem bezpo rednio do domu od-

biorcy – g ównie przez radio i telewizj , ewentualnie przesy ki pocztowe. Wynika to st d,
e najbardziej osamotnione osoby to te, które nie wychodz  z w asnego mieszkania.

Reklamówki, na co wskaza y obie badane grupy, powinny bazowa  przede wszystkim 
na wspó pracy m odszych i starszych.

W podsumowaniu mo na stwierdzi , e w oczach badanych respondentów kampania 
spo eczna powinna by  optymistyczna, pokazywa  osoby starsze od dobrej strony, u wia-
damia  seniorom, jakie s  mo liwo ci sp dzania wolnego czasu i nawi zywania kontaktów 
z innymi lud mi oraz ukazywa  wspólne dzia anie osób m odych i starszych jako przyno-
sz ce obopóln  korzy .

9. ZAKO CZENIE

Zrealizowane na zlecenie Fundacji Ja Kobieta badania dotycz ce zjawiska osamotnie-
nia w ród osób starszych pokaza y z ca  pewno ci  istnienie tego problemu w ród pol-
skich seniorów. Zebrane dane pozwoli y równie  na wskazanie najwa niejszych czynników 
maj cych wp yw na intensywno  odczuwania osamotnienia przez osoby starsze.

Trudno nam jednoznacznie oceni , czy 7% seniorów, którzy wskazuj , e osamotnienie 
jest sta ym elementem ich ycia, to du o czy ma o. Wiemy jednak z ca  pewno ci , e
z punktu widzenia jednostki osamotnienie jest problemem ogromnym, mog cym z atwo-
ci  odebra  ca  rado ycia. Dzi ki rozmowom z seniorami wiemy tak e, e wk adaj

oni du o wysi ku i energii w to, by uczucie to przezwyci y .
W ród sposobów na walk  z wykluczeniem jedn  z istotnych ról odgrywa rodzina i bli-

scy, którzy cz sto nie zdaj  sobie sprawy, e jeden telefon b d  wizyta potrafi  doda  osobie 
starszej energii na przetrwanie d ugich samotnych chwil. Kolejnym istotnym czynnikiem 
s  znajomi i przyjaciele, którzy mog  by  dodatkowym, a cz sto jedynym wsparciem dla 
osoby starszej.

Zadaniem lokalnej polityki spo ecznej jest przede wszystkim stworzenie warunków do 
integracji spo ecznej osób starszych w ramach spo eczno ci lokalnej, a istotnym elemen-
tem tworzenia tych warunków jest ograniczanie barier architektonicznych. Od rozwi za
instytucjonalnych zale y te  przede wszystkim los osób niesamodzielnych, które skazane 
na przebywanie we w asnym domu, przy minimalnym wsparciu otoczenia zewn trznego,
s  w zasadzie skazane na osamotnienie i izolacj  spo eczn .
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Wywiady pokaza y tak e, e do w asnej staro ci warto si  przygotowa  na wcze niej-
szych etapach ycia. Dodatkowym efektem takich przygotowa  mog oby by  wi ksze wza-
jemne zrozumienie m odszego i starszego pokolenia.
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LONELINESS OF OLD PEOPLE IN POLAND – SALE, SYMPTOMS AND WAYS OF SOLVING PROBLEM

The text discusses results of a research conducted on behalf of ‘I – Woman’ Foundation (Fundacja Ja Kobie-
ta) on the elderly people loneliness phenomenon. The aim of the research was to determine the scale of said 
phenomenon and partially of social exclusion of the elderly, factors infl uencing the probability of the problem’s 
occurrence as well as counter-measures possible to apply on both personal and institutional level. The initial 
phase of the research consisted of 11 individual in-depth interviews (IDI). The most important part of the 
project involved quantitative research carried out on a nationwide, random, representative group of a thousand 
65 years-old-people. This research was done through CATI interviews. The results were discussed during two 
focus group interviews (FGI). The aim of the interviews was to check the point of view of potential carers and 
people fi ghting with elderly people’s loneliness. Almost 20% of the Polish elderly can be considered lonely – 
they declare that often (10%) or always (7%) feel lonely. Almost half of the surveyed (47%) admitted never 
feeling lonely. The factors infl uencing the feeling of loneliness include: gender, age, education, marital status, 
source of income, place of living. Factors that increase the level of loneliness include lack of self-reliance 
and no possibilities of getting support in dealing with one’sdiffi cult situation. Family and relatives are the key 
factors in fi ghting with social exclusion. Friends and acquaintances are also important since they are often the 
only support of an elderly person. Local social policy should create suitable conditions for social integration 
of the elderly into the local community and limiting architectural barriers is one of the important elements of 
such a process. The fate of non self-reliant people depends on institutional solutions.

Key words: elderly people, loneliness, social policy

PAWE  KUBICKI, MARTA OLCO -KUBICKA


