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Wstęp

Tempo i jakość życia, jak również funkcjonowanie instytucji społecznych zmienia się na 
naszych oczach. W ciągu ostatnich kilkunastu lat egzystencja ludzka poddana została radykal-
nym przekształceniom. Jak podkreśla Anthony Giddens, „zmianę społeczną trudno zdefinio-
wać, bo w jakimś sensie wszystko się zmienia. Każdy dzień jest inny od poprzedniego, każda 
chwila to nowy moment w czasie” (Giddens, 2004, s. 64-65). Tempo przeobrażeń oraz ich in-
tensyfikacja niewątpliwie bardzo mocno rzutują na funkcjonowanie poszczególnych grup spo-
łecznych. Łatwo zauważyć, że w dzisiejszych czasach, w dobie kultury perfiguratywnej, w której 
pokolenie starsze uczy się od młodszego, wraz z wiekiem coraz trudniej jest dostosowywać się 
i nadążać za nieustającymi zmianami i technologizacją rzeczywistości, czego najlepszym przy-
kładem jest poszerzające swój zakres zjawisko cyfrowego wykluczenia wśród najstarszej części 
społeczeństwa (zob. Batorski, 2011, s. 299-327). Pomimo powyższych stwierdzeń, postrzega-
nie zachodzących współcześnie zmian społecznych jedynie w kategorii starty, w szczególności 
względem osób starszych, byłoby wielkim nadużyciem: warto uwypuklać wielkie szanse, jakie 
przynoszą przeobrażenia w kontekście systemowego procesu całożyciowego uczenia się (zob. 
Šerák, 2009) oraz wielkiej roli kapitału społecznego osób starszych. Ponadto należy podkreślić, 
iż nowe technologie dają szereg nowych możliwości, które odpowiednio zaimplementowane 
w życie seniorów służą podnoszeniu jego jakości (zob. Eger, 2005).

„Przyśpieszenie postępów różnych dziedzin techniki i co za tym idzie, powstawanie 
coraz to nowych form ryzyka nieustannie zmusza nas do reagowania na te zmiany i dosto-
sowywania się do nich (…). W nowych warunkach przyszłość każdej jednostki jest znacz-
nie słabiej niż w tradycyjnych społecznościach określona z góry, a zatem wszelkiego rodzaju 
decyzje są o wiele bardziej ryzykownym przedsięwzięciem (…). Współcześnie ryzyko doty-
czy wszystkich klas społecznych we wszystkich krajach, a zasięg jego konsekwencji – odczu-
wanych przez każdego na własnej skórze – jest w istocie globalny” (Giddens, 2004, s. 90-91).

Zgodnie ze słowami Andrzeja Radziewicza-Winnickiego, wskazującego iż „codzien-
ność jednak wybiega z reguły w przyszłość, wiąże powinności dnia dzisiejszego z celami 
pozostającymi do osiągnięcia w dniu jutrzejszym” (Radziewicz-Winnicki, 2003, s. 9), posta-
wiliśmy w niniejszym tomie szereg pytań związanych z relacjami pomiędzy pojęciem zmia-
ny a procesem starzenia się i  starości, wśród których wyodrębnić można kilka głównych 
nurtów, rozważań oscylujących wokół następujących problemów: 
•	 W jakim	zakresie	zmiany	społeczne	warunkują	funkcjonowanie	osób	starszych		w śro-

dowisku pierwotnym i wtórym?
•	 Jakie	czynniki	powodują,	że	osobom	starszym	trudno	jest	nadążyć	za	zmianami	spo-

łeczno-technicznymi?
•	 Dlaczego	wybrane	obszary	zmiany	wpływają	na	życie	osób	starszych?
•	W jaki	sposób	w wymiarze	 instytucjonalnym	oraz	 indywidualnym	wspomagać	osoby	

starsze w dobie społeczeństwa ciągłej zmiany?
•	 Dlaczego	zjawiska	globalizacji	oraz	rozwoju	nowoczesnych	technik	informacyjno-ko-

munikacyjnych dotykają w sposób szczególny osoby starsze?
•	 Co	konkretnie	kryje	się	za	pojęciem	„kapitał	społeczny	osób	starszych”,	w jakich	obszarach	jest,	

a w jakich może być – przy zachowaniu obopólnych korzyści – ten potencjał wykorzystywany? 



•	 Jakie	korzyści	współczesna	technika	i technologia,	w tym	informatyczna,	niosą	dla	osób	
starszych, jakie mamy rozwiązania i narzędzia ułatwiające życie, funkcjonowanie spo-
łeczne, komunikację? 

Odpowiedzi na powyższe pytania w niniejszej publikacji udzielają specjaliści z Czech, 
Polski i Słowacji z zakresu m.in. andragogiki, gerontologii, pedagogiki mediów, medioznaw-
stwa, socjologii i kulturoznawstwa, natomiast inspiracją do powstania tomu polsko-czesko-
-słowackiego jest ciągła potrzeba analizowania psychospołecznego funkcjonowania osób 
starszych w dobie intensywnych przemian społeczno-technicznych, a także porównywania 
różnych spojrzeń, doświadczeń i tzw. dobrych praktyk. Sam proces starzenia się i starości 
w wymiarze lokalnym, czy też szerszym – ponadregionalnym i ogólnopolskim w polskiej 
literaturze przedmiotu prezentowany jest szeroko, zwłaszcza w środowiskach instytucji ku 
temu powołanych, takich jak: Stowarzyszenie Gerontologów Społecznych, Polskie Towa-
rzystwo Gerontologiczne oraz szereg ośrodków akademickich zajmujących się problematy-
ką na pograniczu nauk medycznych, społecznych, humanistycznych, czy też technicznych. 
Jednak do tej pory dostrzegalny jest brak międzynarodowych studiów komparatystycznych 
w odniesieniu do niniejszej problematyki,  w szczególności w krajach sąsiadujących z Polską, 
Czechami i Słowacją. Liczymy, że niniejszy tom stanie się tzw. dobrym zaczynem i punktem 
wyjścia dla dalszych rozważań na temat różnych kontekstów społecznego funkcjonowania 
człowieka w dzisiejszych czasach, realizowanych wspólnie w krajach graniczących ze sobą, 
a zatem choć różnych – zbliżonych do siebie pod względem kulturowym, gospodarczym 
i demograficznym.

 
Katarzyna Walotek-Ściańska

Michal Šerák
Michał Szyszka 

Łukasz Tomczyk 
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Úvod

Tempo a kvalita života, stejně jako způsob fungování společenských institucí se mění 
přímo před očima. Během posledních několika let došlo k radikální proměně lidské existence. 
Anthony Giddens zdůrazňuje, že „sociální změna je obtížně definovatelná, protože, v určitém 
smyslu, se mění všechno. Každý den se liší od předcházejícího, každá chvíle je nový okamžik v 
čase” (Giddens, 2004, s.64-65). Tempo a intenzifikace změn bezpochyby velmi silně ovlivňují fun-
gování jednotlivých společenských skupin. V dnešní době jednoznačně převládá prefigurativní 
kultura, v jejímž rámci se starší generace učí od generací mladších. Nelze si ale nevšimnout, že 
spolu s přibývajícím věkem je čím dál těžší se přizpůsobit a držet krok s nepřetržitými změnami 
a všudypřítomnou technologizací, čehož nejlepším důkazem je neustále se rozšiřující jev digitál-
ního vyloučení, a to zejména nejstarších členů společnosti (viz Batorski, 2011, s. 299-327). Nic-
méně, i přes všechno, co už bylo řečeno, současně probíhající společenské změny nelze vnímat 
pouze v negativním kontextu. Bylo by to zavádějící zejména vůči seniorům. Je třeba zdůrazňovat 
i příležitosti, které výše uvedené změny nabízejí v kontextu systémového procesu celoživotního 
vzdělávání (viz Šerák, 2009) a velkého potenciálu sociálního kapitálu seniorů. Kromě toho je 
nutno podotknout, že nové technologie poskytují spoustu unikátních možností, které - vhodně 
zakomponované do života seniorů -  napomáhají ke zvyšování jeho kvality (viz Eger, 2005). 
„Urychlení pokroku v různých oblastech techniky a s ním spojený vznik dalších nových forem 
sociálních rizik nás neustále nutí na tyto změny reagovat a přizpůsobovat se jim (…). V nových 
podmínkách je budoucnost každého jednotlivce mnohem méně než v  tradičních společnos-
tech určována předem, a proto jsou veškerá rozhodnutí mnohem rizikovější (…). Tato rizika se 
v současné době týkají všech společenských tříd ve všech zemích světa, a dosah jejich důsledků 
– pociťovaných každým na vlastní kůži – je vskutku globální” (Giddens, 2004, s. 90-91). Dle slov 
Andrzeje Radziewicze-Winnického „každodennost přece jenom zpravidla směřuje do budouc-
nosti, spojuje dnešní povinnosti se záměry, které mají být realizovány během následujícího dne” 
(Radziewicz-Winnicki, 2003, s. 9). Proto jsme si v této knize položili několik otázek spojených 
se vzájemnými vztahy mezi pojmem změny a procesem stárnutí a staří. Lze zde rozlišit několik 
hlavních myšlenkových proudů, oscilujících kolem následujících problémů:

•	 V jakém rozsahu sociální změny podmiňují působení seniorů v primárním a sekundárním 
prostředí?

•	 Co způsobuje, že sledování společensko technických změn je pro seniory obtížné?
•	 Proč předmětné změny takovým způsobem ovlivňují život seniorů?
•	 Jakým způsobem lze institucionálně a individuálně podporovat seniory v prostředí neustále 

se měnící společnosti? 
•	 Proč jevy globalizace a vývoje moderních informačních a komunikativních technologií mají 

dopad zejména na seniory?
•	 Co přesně se skrývá pod pojmem sociální kapitál seniorů, v jakých oblastech lze tento poten-

ciál – k oboustranné spokojenosti – využívat a v jakých už je využíván?
•	 Jakým přínosem je pro seniory moderní technika a moderní technologie, včetně informač-

ní; jaké máme stávající řešení a nástroje, které usnadňují život, fungování společnosti a ko-
munikaci?



Na výše uvedené otázky odpovídají v této knize čeští, polští a slovenští specialisté, 
mimo jiné z oblasti andragogiky, gerontologie, mediální pedagogiky, mediálních studií, 
sociologie a kulturologie. Popudem ke vzniku tohoto polsko-česko-slovenského sbor-
níku se stala potřeba analyzování psychosociálního fungování seniorů v době intenziv-
ních společensko technických změn, jakož i srovnávání různých hledisek, zkušenos-
tí a příkladů dobré praxe. Samotný proces stárnutí a stáří, ať už v lokálním, či v širším 
– nadregionálním a celostátním - měřítku, je v polské odborné literatuře poměrně frek-
ventovaný, a to zejména v  kontextu specializovaných institucí, např. Asociace sociálních 
gerontologů, Polského sdružení gerontologů a dalších vědeckých středisek zabývajících se 
tématy z oblasti medicínských, společenských, humanistických či technických věd. Přes-
to si nelze nevšimnout, že chybí mezinárodní komparativní studie zabývající se touto té-
matikou, a to zejména v zemích sousedících s Polskem, Českou republikou a Slovenskem. 
Doufáme, že se tato kniha stane dobrým výchozím bodem k  další debatě na téma roz-
lišných kontextů sociálního fungování člověka v  dnešní době. Tato debata by měla být 
společným projektem realizovaným v  sousedících státech, které, i přes zjevné rozdíly, 
mají mnoho společného v  oblasti kulturních, hospodářských a demografických aspektů. 

Katarzyna Walotek-Ściańska
Michal Šerák

Michał Szyszka 
Łukasz Tomczyk 

Przełożyła Joanna Szaniawska 
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Andrzej Klimczuk
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Fundacja Laboratorium Badań i Działań Społecznych „SocLab”

Budowa kapitału społecznego ludzi starych w kontekście 
polityk aktywizacji i aktywnego starzenia się

Wprowadzenie

Pobudzenie potencjałów rozwojowych znajdujących się w  osobach starszych i  ich 
środowiskach lokalnych uznaje się za jedno z głównych wyzwań strategicznych na początku 
XXI wieku. Założenie to oznacza odrzucenie pesymistycznych wizji i negatywnych inter-
pretacji konsekwencji procesu starzenia się społeczeństw. Celem artykułu jest przybliżenie 
podstawowych koncepcji związanych z rozpoznawaniem i mobilizowaniem tych zasobów 
oraz ich wykorzystywaniem do rozwiązywania problemów społecznych. W pierwszej kolej-
ności omówiona zostanie wykorzystywana siatka pojęciowa. Następnie zarysowane zostaną 
idee łączące te pojęcia oraz pozwalające na poszukiwanie rozwiązań teoretycznych i prak-
tycznych. Zwrócona zostanie także uwaga na wielość dostępnych technik i metod budowa-
nia kapitału społecznego ludzi starych. W podsumowaniu zawarte zostaną wskazówki co 
do możliwości prowadzenia dalszych badań.

Podstawowe pojęcia: ludzie starzy, kapitał społeczny, aktywność 
i aktywizacja

 W niniejszym opracowaniu mianem ludzi starych1 określana jest kategoria społeczna, 
czyli zbiór osób podobnych do siebie pod względem społecznie istotnych cech (takich jak 
wiek, posiadane role społeczne i świadomość korzystania ze świadczeń społecznych), które są 
świadome tego podobieństwa i swojej odrębności od innych. Za ekspertami Światowej Orga-
nizacji Zdrowia (UNDP, 1999, s. 7) za kryterium starości, próg wieku pozwalający na włącze-
nie części populacji do tej kategorii przyjmuje się przekroczenie 60. roku życia. Należy jednak 
podkreślić, iż w wielu przywoływanych w dalszej części pracy publikacjach i dokumentach 
krajowych i zagranicznych instytucji badawczych, jednostek administracyjnych i ośrodków 
eksperckich osobami starszymi określani są także ludzie powyżej 45. i  50. roku życia (np. 
Szukalski, 2009). W ten sposób zwraca się uwagę na potrzebę działań prewencyjnych pozwa-
lających na przygotowanie jednostek i grup do aktywności w okresie starości.

Kategoria społeczna ludzi starych rośnie w Polsce liczebnie wraz z postępem procesu 
starzenia się populacji. Na gruncie demografii uznaje się, że proces ten wynika ze spadku 
liczby urodzeń i umieralności, co prowadzi do wzrostu liczby ludzi dożywających starości. 
Sam proces jest zaś intepretowany zarówno jako zagrożenie, jak i szansa rozwojowa (Klim-
czuk, 2012, s. 32-34). Z jednej strony dostrzega się np. negatywne zmiany w relacjach po-
koleniowych i niedobory zasobów pracy. Z drugiej upatruje się np. korzyści z likwidacji ba-

1 Synonimami określenia „ludzie starzy” w artykule są zwroty „osoby starsze”, „ludzie starsi” i „seniorzy”.



rier architektonicznych, poprawy edukacji społecznej i w zmianach struktury konsumpcji. 
Zgodnie z danymi ze spisów powszechnych w okresie od 1988 do 2011 roku liczebność osób 
po 60. roku życia wzrosła z 5,5 milionów (15% ogółu ludności) do 7,6 (19,9%) (GUS, 2003; 
GUS, 2012, s. 115). Wzrost dotyczył przeważnie miast – z 3 milionów (13% ludności miast) 
w 1988 roku do 4,8 (20,9%) w 2011. Prognoza demograficzna na lata 2008-2035 zakłada, 
że liczba osób po 60. roku życia w analizowanym okresie może wzrosnąć do 10,8 milionów 
(30% ogółu ludności), a w miastach do 6,5 (31% ogółu ludności miast) (GUS, 2009, s. 156-
158, 173-175, 209; GUS, 2013). Ponadto proces starzenia się społeczeństwa będzie cecho-
wać zjawisko tzw. podwójnego starzenia się, czyli szybkiego wzrostu w populacji seniorów 
udziału grup „starszych-starych” (75-89 lat) i „długowiecznych” (90+). W rezultacie postę-
pować będzie różnicowanie się kategorii społecznej ludzi starych, wzrosną koszty opieki 
długoterminowej, dochodzić będzie do dezurbanizacji i  starzenia się zasobów pracy. Już 
teraz niezbędne są interwencje, które pozwolą na stabilizację rozwoju w „kurczących się” 
miastach i regionach, tzn. działania, które umożliwią zachowanie ich kreatywności, stwo-
rzenie atrakcyjnych obszarów gospodarczych oraz powstrzymają rozkład struktury części 
usług i dostępu do nich (Katsarova, 2008).

Kluczowym założeniem pozwalającym na odchodzenie od kategorii pojęciowych „de-
mografii apokaliptycznej” jest przyjęcie, iż w  zasobach ludzkich skumulowany jest kapitał 
ludzki, społeczny i kulturowy (por. Klimczuk, 2012, s. 9, 61). Innymi słowy: osoby starsze nie 
powinny być postrzegane jako „obciążenie” – emeryci i renciści niezaliczani do „siły robo-
czej”, lecz jako aktywne podmioty życia publicznego rozwijające się przez praktykę i edukację 
teoretyczną, które tworzą zasoby kapitału ludzkiego. W ten sposób podkreśla się fakt, iż ludzie 
samodzielnie inwestują w rozwój swoich umiejętności i wiedzy poprzez np. samokształcenie, 
dążenie do równowagi praca-życie, dbanie o kondycję fizyczną i psychiczną, udział w aktyw-
nych formach wypoczynku oraz uczestnictwo w szkoleniach i edukacji nieformalnej.

Ludzie, wchodząc w relacje z innymi, tworzą też zasoby kapitału społecznego, czyli 
potencjału współdziałania osadzonego w  powiązaniach międzyludzkich i  normach spo-
łecznych, który może przynosić korzyści osobom, grupom i społeczeństwom (tamże, s. 58-
59, 63-70). Istnieją przynajmniej trzy klasyczne interpretacje kapitału społecznego. Według 
teorii racjonalnego wyboru J.S. Colemana kapitał ten to spontaniczny, nieplanowany pro-
dukt wielu działań jednostkowych. Jest zjawiskiem przejawiającym się poprzez funkcje któ-
re pełni, efekty jakie wywiera na życie ludzi. Zależy od jakości struktur społecznych, a nie 
jednostek i ich działań. W neodurkheimowskim podejściu R.D. Putnama kapitał społeczny 
powstaje jako efekt oddziaływania kultury, zależny jest od podzielanych norm i  wzorów 
działania kooperacyjnego, w szczególności od wzajemnego zaufania oraz kontaktów i ak-
tywności w dobrowolnych stowarzyszeniach. W ujęciu tym odróżnia się przede wszystkim 
kapitał wiążący (ang. bonding) i pomostowy (ang. bridging). O ile pierwszy tworzony jest 
w grupach nakierowanych do wewnątrz, wzmacniających swoją tożsamości i homogenicz-
ność, to drugi ujawnia się poprzez współpracę między grupami, działanie na zewnątrz, 
z udziałem przedstawicieli zróżnicowanych warstw i grup społecznych. W tym miejscu za 
najbardziej spójne przyjmuje się ujęcie strukturalizmu konstruktywistycznego P. Bourdieu, 
zgodnie z którym kapitał społeczny jest efektem procesów historycznych. Kapitał ten jest 
tutaj niczym środki służące do „gier społecznych” prowadzonych w różnych przestrzeniach 
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(polach) życia publicznego, przy czym poszczególni aktorzy społeczni są nierówno wypo-
sażeni w zasoby tego kapitału. Ponadto kapitał społeczny (pozycje i relacje w grupach i sie-
ciach społecznych) jest tu stawiany obok ekonomicznego (pieniądze i  przedmioty mate-
rialne), kulturowego (umiejętności, zwyczaje, nawyki, style językowe, rodzaj ukończonych 
szkół, gust, style życia) oraz symbolicznego (symbole wykorzystywane do uprawomocnienia 
posiadania pozostałych kapitałów), które w pewnym stopniu mogą podlegać wzajemnym 
konwersjom. Jednocześnie wykorzystanie tych kapitałów zależne jest od habitusu jedno-
stek, czyli całokształtu oddziaływań socjalizacyjnych, które określają schematy postrzega-
nia, oceniania i działania właściwe dla klasy społecznej, z jakiej dana osoba się wywodzi.

Można zaryzykować twierdzenie, iż popularność analiz kapitału społecznego na 
przełomie XX i XXI wieku wiąże się głównie z korzyściami, jakie może przynosić w sfe-
rze ekonomicznej, społecznej i politycznej, głównie gdy przybiera formę pomostową, któ-
rej istnienia dowodziły badania R.D. Putnama (por. Klimczuk, 2012, s. 78). Współcześnie 
wśród tych pozytywnych efektów wskazuje się np. pobudzanie wzrostu gospodarczego, 
ułatwienie decentralizacji zadań, redukcję kosztów transakcyjnych, zmniejszenie kosztów 
kontroli, usprawnianie wykorzystania dostępnych zasobów, ułatwianie pożyczania środ-
ków finansowych od przyjaciół, sąsiadów i  towarzystw pomocy wzajemnej, ułatwienia 
w poszukiwaniu pracy, pozytywne oddziaływanie na jakość życia i zdrowie, gdyż kontakty 
z innymi to źródło wsparcia, nieformalnej opieki. Ponadto kapitał społeczny ułatwia m.in. 
przekazywanie wiedzy i umiejętności, wspiera utrzymanie demokratycznego ładu społecz-
nego, utrwala postawy obywatelskie, integruje z szerszą zbiorowością. Jednocześnie może 
przynosić negatywne efekty, jak tworzenie zamkniętych grup, grup nacisku, utrwalanie 
nierówności społecznych, wywoływanie konfliktów między grupami, ograniczenie indy-
widualnej wolności, narzucanie zachowań przestępczych, szkodliwych dla zdrowia lub 
utrudniających edukację. Na próby ograniczania takich negatywnych efektów kapitału 
społecznego, jak pogłębianie różnic, wykluczanie i ograniczanie przez tradycje, wskazuje 
np. wpływowa w obszarze polityki regionalnej koncepcja kapitału kreatywnego autorstwa  
R. Floridy (2010, s. 276-292). Kapitał ten ma stanowić pochodną od kapitału ludzkiego 
w  powiązaniu ze słabymi powiązaniami międzyludzkimi (ang. thin social capital), które 
nie hamowałyby aktywności twórczych jednostek, a  jednocześnie byłyby otwarte na imi-
grantów oraz osoby o odmiennych cechach i poglądach. Kluczową cechą tego kapitału jest 
dualizm, podzielność uwagi, tolerowanie sprzeczności, poruszanie się między różnymi per-
spektywami, obecnymi i przyszłymi możliwościami oraz między jednostkami i zespołami.

Pojęcie aktywności jest określane różnie w  zależności od dyscypliny naukowej.  
A. Słaboń (2001, s. 38-39) podkreśla, iż w języku polskim pojęcie to jest niekiedy wykorzy-
stywane zamiennie z terminami „działanie” i „czynność”, zaś w języku angielskim zbliżone 
znaczenia mają określenia act (akt, czyn), action (akcja, czynność), a także activity (aktyw-
ność, działalność). Inne synonimy, na jakie wskazuje W. Šmid (2003, s. 18), to ruch, zachowa-
nie, procesy psychiczne lub funkcje fizjologiczne. Termin jest zazwyczaj uzupełniany o przy-
miotniki wskazujące na typy aktywności, co pozwala wyróżnić przynajmniej cztery podejścia 
poznawcze: biologiczne, psychologiczne, filozoficzne i socjologiczne. W tym miejscu przyj-
muje się tylko ostatnie z podejść obecne w nurcie aktywistycznym (interakcjonistycznym) 
(Sztompka, 2002, s. 32-33). Zakłada się tu, że społeczeństwo to zbiór wzajemnie zorientowa-
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nych działań jednostek; zbiór interakcji, czyli wzajemnych oddziaływań aktorów, podmiotów 
działań. Współcześnie paradygmat ten wiąże się z teoriami podmiotowości, „agencji”, „akto-
ra”, „wolnej woli”, „sprawstwa podmiotowego” i „działania podmiotowego”.

Za P. Sztompką (2002, s. 105-107) można przyjąć kontinuum dziesięciu przejawów 
aktywności ludzkiej. Najprostszymi typami są: (1) zachowania, czyli zewnętrznie obser-
wowalne ruchy fizyczne; następnie wyróżnia się (2) działania, jako zachowania wyposażo-
ne w znaczenie; (3) czynności społeczne, czyli działania zaadresowane ku innym ludziom; 
(4) działania społeczne, zorientowane na potencjalne reakcje innych; (5) kontakty spo-
łeczne, jako jednorazowa, wzajemna wymiana reakcji na działania społeczne partnera;  
(6) interakcje, czyli sekwencje wzajemnie zorientowanych i wzajemnie modyfikowanych dzia-
łań społecznych; (7) interakcje powtarzalne, jako wielość przypadkowych epizodów interak-
cyjnych między tymi samymi partnerami; (8) interakcje regularne, jako wielość nieprzypad-
kowych epizodów interakcyjnych, przebiegających według pewnego rytmu czasowego; (9) 
interakcje regulowane, gdy cały przebieg jest wyznaczony normatywnie regułami społeczny-
mi; oraz (10) stosunki społeczne, jako abstrakcyjne relacje między pozycjami społecznymi, 
realizujące się w  wielości interakcji polegających na wykonywaniu wzajemnie zorientowa-
nych, normatywnie przypisanych ról społecznych. Powyższe kontinuum może służyć do ana-
lizy aktywizacji, jako stopniowego zwiększania podmiotowego uczestnictwa jednostek i grup 
w aktywności innych, aż do zawiązywania i utrzymywania z nimi tymczasowych lub stałych 
relacji zorientowanych na współdziałanie i realizację określonych wartości, celów i interesów.

Należy zauważyć, iż w literaturze przedmiotu istnieje wiele typologii rodzajów aktywności. 
Przykładowo C. Matusiewicz (1998, s. 12-13) wyróżnia aktywność ogólną – nieukierunkowaną 
na określony cel, niespokojną, chaotyczną ruchliwie, nieskoordynowaną dążeniowo, która jest 
fazą przygotowawczą do aktywności specyficznych, jak np. fizyczna (w tym ruchowa), psychiczna 
(w tym sensoryczna, intelektualna, poznawcza, psychomotoryczna), kulturowa, artystyczna, re-
kreacyjna, produkcyjna, społeczna. E. Górnikowska-Zwołak (1999, s. 10) wskazuje zaś na aktyw-
ność sformalizowaną – w wyodrębnionych instytucjach społecznych, która dominuje w okresach 
stabilizacji systemu społecznego, oraz niesformalizowaną, doraźną, spontaniczną, nieposiadającą 
formalnych ram, trwałej struktury i kryteriów uczestnictwa, która obecna jest w czasie napięć spo-
łecznych. M. Dzięgielewska (2006, s. 161-163) w odniesieniu głównie do osób starszych wyróżnia 
natomiast aktywność formalną (w stowarzyszeniach i organizacjach społecznych), nieformalną 
(polegającą na kontaktach z rodziną, przyjaciółmi, znajomymi, sąsiadami) i samotniczą (obejmu-
jącą oglądanie telewizji, czytanie, rozwijanie zainteresowań, hobby). W podziale według zaintere-
sowań zaś aktywność: domowo-rodzinną, kulturalną, zawodową, społeczną, edukacyjną, religijną 
i rekreacyjną.

Ostatnim z pojęć, ważnych z perspektywy podjętego tematu, jest aktywizacja. Zgodnie 
z Uniwersalnym słownikiem języka polskiego (2013) jest to „pobudzanie do działania, uaktyw-
nianie; także: wzmaganie się aktywności, ożywianie się”. Podobnie termin ten jest rozumiany 
w Nowym słowniku pedagogiki pracy (1999, s. 11) jako „wzmożenie i ożywienie działalno-
ści”. Zdaniem E. Górnikowskiej-Zwołak (1999, s. 9) aktywizacja to „wzmaganie się aktywno-
ści, uaktywnianie (się)”, podczas gdy aktywizować oznacza „czynić aktywnym, pobudzać do 
działania, ożywiać”. Na gruncie psychologii zwroty bliskoznaczne stanowią: aktywacja, jako 
stan pobudzenia, wzmaganie, pobudzanie, wzbudzanie, zdolność do działania organizmu lub 
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przygotowanie do działania, oddziaływanie na emocje i motywacje (Šmid, 2003, s. 16-17). 
Aktywizacja jest też stosowana zamiennie z animacją i w powiązaniu z określeniami: integra-
cja, reintegracja, mobilizacja, włączanie, leczenie, wzmacnianie (Górnikowska-Zwołak, 1999, 
s. 10). W socjologii miasta i wsi aktywizacja dotyczy stymulowania rozwoju społeczności lo-
kalnej, jej dążenia do wspólnego dobra i wspólnego dobrobytu mieszkańców poprzez wywo-
ływanie określonych orientacji i postaw oraz tworzenie zrzeszeń formalnych (tamże). W pe-
dagogice społecznej dotyczy pobudzania aktywności jednostek i kształtowania ich twórczej 
roli w środowisku lokalnym (tamże). W naukach o zarządzaniu jest dyrektywą dla jednostek 
i organizacji, by w dążeniu do celu „zachowywać się najbardziej aktywnie: nie szczędzić środ-
ków, własnego wysiłku, energii; maksymalnie natężać uwagę; najpełniej korzystać z aparatury 
i zachowywać swobodę w operowaniu nią; rozwijać pełnię inicjatywy; nie pozwalać procesom 
zależnym od podmiotów przebiegać bez kierownictwa z ich strony; nie pomijać niczego, co 
może maksymalnie przybliżyć te podmioty do celu” (Šmid, 2003, s. 17). W polityce społecz-
nej zwraca się zaś głównie uwagę na aktywizację zawodową, która jest procesem pobudzania 
aktywności populacji lub wybranych grup przy użyciu określonych instrumentów, np. zachęt 
finansowych, poprzez promocję wartości lub stylu życia sprzyjających aktywności, usuwanie 
barier aktywności, np. ułatwienia w godzeniu pracy i życia rodzinnego, likwidację barier ar-
chitektonicznych, kształcenie i dokształcanie zawodowe, usuwanie form dyskryminacji, za-
chęcanie pracodawców do tworzenia nowych lub przystosowywania istniejących miejsc pracy 
(Możdżeńska-Mrożek, 2001, s. 15). Badacze koncepcji aktywizacji – W. Eichhorst, O. Kauf-
mann, R. Konle-Seidl i H.-J. Reinhard (2008, s. 4-7) – zwracają uwagę, iż większość państw 
nie posiada prawnej jej definicji. Istnieje jednak wiele podejść do włączania tego pojęcia w po-
wiązania między zabezpieczeniem społecznym a zatrudnieniem oraz politykami zatrudnienia 
i rynku pracy. Zakłada się bowiem, że zabezpieczenie jest coraz bardziej uzależnione od po-
szukiwania pracy i korzystania z aktywnych programów rynku pracy. W Polsce jedną z grup 
określanych jako wymagające szczególnego wsparcia w tym zakresie są osoby 50+, czyli starsi 
pracownicy o niższych niż przedstawiciele młodszych pokoleń kompetencjach zawodowych, 
a przez to narażeni na dyskryminację przez pracodawców. Tak rozumiana aktywizacja ma 
prowadzić do poprawy samodzielności ekonomicznej i  integracji społecznej poprzez pracę 
zarobkową zamiast bezrobocia oraz otrzymania świadczeń, a w konsekwencji na ograniczenie 
ubóstwa i wykluczenia. Badacze dzielą też koncepcje i instrumenty aktywizacji na wymagają-
ce i umożliwiające, przy czym poszczególne polityki mogą je ze sobą łączyć w różny sposób. 
Dostępne są bowiem rozwiązania, które mogą zwiększać nacisk na aktywne poszukiwanie 
pracy i przyjęcie nawet nisko płatnej pracy, jak również zwiększające atrakcyjność bezrobot-
nych dla potencjalnych pracodawców. Rozwiązania te należy jednak odróżniać od aktywizacji 
ludzi starych, którzy nie uczestniczą już w sferze zatrudnienia i rynku pracy.

Dyskurs nad założeniami polityki aktywizacji i aktywnego starzenia się

Proces starzenia się ludności poprzez generowanie w warunkach przejścia od spo-
łeczeństw industrialnych do postindustrialnych nieznanych w przeszłości ryzyk i kwestii 
socjalnych jest jednym z głównych powodów poszukiwań rozwiązań określanych łącznym 
mianem „nowej polityki społecznej”. Do reform podejmowanych od lat 80. XX wieku za S. 
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Golinowską (2005, s. 5-8) można zaliczyć głównie: (1) przesuwanie odpowiedzialności pań-
stwa opiekuńczego poprzez decentralizację, komercjalizację i prywatyzację oraz współdzia-
łanie z organizacjami pozarządowymi; (2) zmianę dotychczasowych priorytetów: wspiera-
nie pracy (workfare), wspieranie młodego pokolenia, zwalczanie wykluczenia społecznego; 
(3) poprawę instrumentarium polityki społecznej – odchodzenie od rozwiązań takich jak 
zasiłki, renty i wcześniejsze emerytury na rzecz świadczeń o charakterze usług aktywizacyj-
nych i pracy socjalnej.

Wśród badaczy i praktyków nie ma zgody co do wspólnego, łącznego określenia zakresu 
i kształtu tej współczesnej polityki społecznej. Jak zauważa A. Karwacki (2010, s. 59), postulowane 
są przynajmniej cztery różne pojęcia, które łącznie wyznaczają dwa wymiary sporu naukowego. Są 
to: aktywna polityka społeczna, polityka aktywizacji, aktywizująca polityka społeczna i workfare.

Pierwszy wymiar dyskusji dotyczy relacji między koncepcjami workfare i aktywnej 
polityki społecznej. Obecne są tu dwa stanowiska: (a) jest to ta sama koncepcja/model po-
lityki społecznej dotycząca odchodzenia od państwa opiekuńczego; (b) istnieją dwa modele 
i  zarazem bieguny aktywizującej polityki społecznej: workfare (amerykański, obejmujący 
instrumenty skłaniające do zatrudnienia, zapobiegające adaptacji do biernej opieki, uatrak-
cyjnienie zatrudnienia na otwartym rynku pracy, zniechęcanie lub uniemożliwianie pozo-
stawania na zasiłku i/lub wykonywania pracy subsydiowanej) oraz model integracji spo-
łecznej (europejski: ograniczanie wykluczenia społecznego, włączanie w programy wsparcia 
szerszych grup niż beneficjenci pomocy społecznej, zorientowanie działań na możliwość 
realizacji różnych uprawnień, a nie na zdolność do pracy, oferowanie uczestnikom progra-
mów pomocowych uposażeń pieniężnych).

Drugi wymiar to dyskurs nad adekwatnością pojęć do logiki i charakteru wdrażanych 
idei oraz realnych potrzeb. Tu też wyróżnia się dwa stanowiska: (a) zwrot „aktywna polityka 
społeczna” wiąże się z pozornymi działaniami i efektami (niedostatek inwestycji w aktywną 
politykę rynku pracy i skuteczną pomoc społeczną), wobec czego postuluje się „aktywizującą 
politykę społeczną” jako oczekiwany przyszły zwrot ku inwestycjom w kapitał ludzki, promo-
cję pracy i aktywność zawodową; (b) pojęcie „polityka aktywizacji” stosuje się w odniesieniu 
do bieżących, współczesnych przeobrażeń w polityce społecznej i ich efektów. W tym miejscu 
przyjmuje się za A. Karwackim (tamże, s. 59, 68-69), że aktywna polityka społeczna to idee 
do realizacji, podczas gdy polityka aktywizacji to potencjał praktycznej zmiany, który po-
winien mieć odzwierciedlenie w sferze instytucjonalnej (podmiotów) objętych „profilem 
nowego rządzenia” (new governance profile). Osiem idei przewodnich w tej koncepcji to: (1) 
zaprzeczenie polityki pasywnej, gwarantowania bezpieczeństwa socjalnego poprzez świad-
czenia; (2) uznanie za działania aktywizujące instrumentów skierowanych do bezrobotnych 
mogących pracować, a następnie do niezdolnych do pracy; (3) często obligatoryjny cha-
rakter uczestnictwa w programach aktywizacyjnych; (4) zerwanie z dekomodyfikacją, czyli 
budowaniem systemu gwarancji bezpieczeństwa socjalnego w oderwaniu od rynku pracy; 
(5) próba budowania konsensusu w polityce społecznej poza ideologicznymi podziałami; 
(6) ograniczenie skali „pasywnych” transferów socjalnych przez wprowadzenie wsparcia 
warunkowanego, powiązanego z uczestnictwem beneficjentów w programach aktywizują-
cych (inkluzywnych, reintegracyjnych); (7) koncentracja na zatrudnieniu lub odbudowy-
waniu zdolności zatrudnieniowej (employability); (8) wykorzystanie potencjału instytucji 
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niepublicznych (organizacji pozarządowych) do prowadzenia programów aktywizujących 
i  różnych wspieranych form aktywności na rynku pracy: od zatrudnienia socjalnego na 
chronionym rynku pracy, przez zatrudnienie subsydiowane na otwartym rynku pracy, do 
przedsiębiorczości społecznej rozwijanej w sektorze gospodarki społecznej (tamże, s. 82-
83).

Rysunek 1. Wdrażanie polityki aktywizacji według A. Karwackiego

Źródło: A. Karwacki, Papierowe skrzydła. Rzecz o spójnej polityce aktywizacji, Wyd. Naukowe Uni-
wersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2010, s. 121.

Tymczasem polityka aktywizacji według przywoływanego autora to „bodźce aktywiza-
cyjne obecne w różnych konfiguracjach między jednostkami i grupami oraz między instytucja-
mi (podmiotami polityki społecznej) rozumianymi jako producenci oraz dostawcy usług” lub 
inaczej „idee przewodnie, wskazywane cele i postulaty, ale także (przede wszystkim) praktyczna 
strona wdrażania tych idei w życie” (tamże, s. 70). Zdaniem A. Karwackiego (2008, s. 3) głów-
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nym wyzwaniem jest tu budowa spójnej polityki społecznej, tzn. łączenie działań i decyzji po-
dejmowanych na poszczególnych poziomach życia publicznego – godzenie inicjatyw odgórnych 
i oddolnych, jak również analizowanie teoretycznego i praktycznego rozumienia pojęć aktyw-
ności, koordynacji i spójności stosowanych w poszczególnych instytucjach i programach. W ten 
sposób dochodzimy do zagadnienia współzarządzania (governance) i przeskalowania (rescaling) 
polityk publicznych dotyczących starości i ludzi starych. Zakłada się tu, że na różnych pozio-
mach struktury społecznej obecne są jednostki i grupy o odmiennych kapitałach ekonomicz-
nych, społecznych i kulturowych, które kierują do siebie wzajemne oddziaływania mobilizujące 
do działania i aktywizujące. Podmioty te przynależą do sektorów publicznego, samorządowego, 
pozarządowego oraz nieformalnego i komercyjnego. Główne poziomy i wymiary polityki ak-
tywizacji zostały przedstawione na rysunku 1. Jego uzupełnienie może stanowić wskazanie na 
dostępne do wyboru dla decydentów typy współzarządzania – dzielenia i koordynowania zadań 
między podmiotami – w wielopoziomowej polityce aktywizacji (tabela 1). Przy czym dialog 
może być uznawany za formę najbardziej adekwatną do warunków społeczeństw i gospodarek 
sieciowych, szeroko korzystających z cyfrowych technologii informatycznych i telekomunika-
cyjnych oraz oddolnej aktywności obywatelskiej.

Tabela 1. Typy współzarządzania (governance)
 Wymiana Nakaz Dialog

Racjonalność formalna 
i proceduralna

substancjalna 
i zorientowana na cel

refleksyjna 
i proceduralna

Kryterium sukcesu efektywna alokacja 
zasobów

efektywne osiąganie 
celów

wynegocjowane 
porozumienie

Typowy przykład rynek państwo więź
Idealny wzór homo oeconomicus homo hierarchicus homo politicus

Czasoprzestrzenny 
horyzont

rynek światowy, czas 
odwracalny

terytorium narodowe, 
horyzont planistyczny

reskalowanie 
i formowanie ścieżek 

rozwoju

Podstawowe 
kryterium zawodności

nieefektywność 
ekonomiczna nieskuteczność „szum informacyjny”, 

„przegadanie”

Wtórne kryterium 
zawodności

rynkowe 
niedopasowania

biurokratyzm, 
urzędnicza uznaniowość 

i korupcja
niejawność i zakłócona 

komunikacja

Źródło: B. Jessop, Promowanie „dobrego rządzenia” i ukrywanie jego słabości: refleksja nad politycznymi 
paradygmatami i politycznymi narracjami w sferze rządzenia, „Zarządzanie Publiczne” 2007 nr 2(2), s. 10.

Koncepcja aktywnego starzenia się stała się w  ostatnich latach jedną z  głów-
nych propozycji wypracowanych na gruncie gerontologii i  wykorzystywanych w  prakty-
ce konstruowania polityk publicznych. Istnieją odmienne podejścia, które, jak twierdzi  
A.A. Zych (2007, s. 112), niekiedy są traktowane jako synonimy. Są to m.in. starzenie się 
optymalne, pomyślne, pozytywne, produktywne, szczęśliwe, udane, „starzenie się z wdzię-
kiem” bądź „zdrowa starość”. Nie można się jednak zgodzić, iż są one tożsame. 

A. Walker (2006, s. 83), jeden z najbardziej uznanych współcześnie gerontologów, twier-
dzi, że polityka produktywnego starzenia dyskutowana była w  latach 80. XX wieku głównie 
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w Stanach Zjednoczonych, a  jej narodziny wiązały się ze wzrostem zainteresowania badaczy 
nie samymi badaniami nad starością, lecz nad rozwojem człowieka z perspektywy cyklu życia. 
W latach 90. zaś głównie pod wpływem Światowej Organizacji Zdrowia wzrosło zainteresowa-
nie szerszą koncepcją aktywnego starzenia się, która łączy w sobie dążenie do podtrzymywania 
produktywności osób starszych z ich jakością życia oraz dobrostanem psychicznym i fizycznym. 
Ponadto o  ile pierwsza koncepcja postuluje wydłużanie lat pracy, ograniczanie opieki socjal-
nej oraz zwiększanie indywidualnych wkładów w potencjalne świadczenia i usługi opiekuńcze 
(EC, 2007; Szukalski, 2009, s. 32-36), o tyle druga zwraca uwagę na potrzebę ograniczania dys-
kryminacji ze względu na wiek, na wielowymiarową edukację i aktywizację obywatelską w za-
bezpieczaniu praw ekonomicznych, politycznych i społecznych osób starszych, co ma sprzyjać 
poprawie stanu zdrowia oraz rozwiązywaniu problemów rodzinnych i lokalnych (WHO, 2002). 

W praktyce współcześnie w różnym stopniu wdrażane są polityki aktywnego starzenia 
się. Na poziomie globalnym służy temu strategia koordynowana od 2002 roku przez Orga-
nizację Narodów Zjednoczonych (UN, 2002). Leżąca u jej podstaw, ukształtowana w latach 
90., koncepcja „budowy społeczeństwa dla ludzi w każdym wieku” uwzględnia ogólne wy-
korzystanie i reinwestycję w cyklu życia kapitału ludzkiego, społeczno-kulturowego, ekono-
micznego i przyrodniczego (UN, 2011). W Unii Europejskiej na konieczność stymulowania 
debaty na temat aktywnego starzenia się wskazano bezpośrednio w szczególności w 1999 roku 
w komunikacie „Towards a Europe for All Ages – Promoting Prosperity and Intergeneratio-
nal Solidarity” wydanym przy okazji obchodów z inicjatywy ONZ Międzynarodowego Roku 
Seniorów oraz w 2012 roku podczas organizacji Europejskiego Roku Aktywności Osób Star-
szych i  Solidarności Międzypokoleniowej (Decyzja…, 2011). Na poziomie poszczególnych 
organizacji – podmiotów gospodarczych, instytucji publicznych i organizacji pozarządowych 
– zdaniem A. Walkera (2006, s. 89) – realizacji polityki aktywnego starzenia się służyć mogą 
programy „zarządzania wiekiem” stanowiące element szerszych strategii zarządzania różno-
rodnością. Uproszczając: zaleca się tu uznanie i wykorzystanie wszelkich widocznych i nie-
widocznych fizycznie różnic istniejących między jednostkami i grupami w organizacjach do 
wsparcia ich rozwoju i danej organizacji, tak by każdy czuł się doceniony, a jego zdolności 
i umiejętności znalazły pozytywne zastosowanie. Zarządzanie takie to np. zmiany w zakresie 
rekrutacji członków organizacji, ich rozwoju, awansów i zmiany postaw wobec starszych osób 
poprzez wprowadzanie rozwiązań ograniczających dyskryminację ze względu na wiek oraz 
budujących pozytywne kontakty ze starszymi wiekiem beneficjentami i klientami. 

W tym miejscu zaznaczyć należy jedynie, iż współcześnie krytyka koncepcji produk-
tywnej i aktywnej starości prowadzi do rozwoju paradygmatu kreatywnego starzenia się (Mi-
sey Boyer, 2007; Hanna, Perlstein, 2008). Zakłada się tu, że zmiany technologiczne pozwalają 
i na przeciwdziałanie niedoborom siły roboczej wywoływanej poprzez starzenie się populacji, 
i na zmianę charakteru pracy i czasu wolnego. Tym samym zasadne jest większe zaangażowa-
nie osób starszych w  aktywność twórczą celem odejścia od podkreślania ich problemów 
do wskazywania ich potencjałów. Kreatywne starzenie ma odbywać się poprzez programy 
łączące sztukę z edukacją ustawiczną, integracją społeczności oraz działaniami rehabilita-
cyjnymi i terapeutycznymi, które mają poprawiać kondycję fizyczną i psychospołeczną, bu-
dować znajomości oraz sprzyjać wykorzystaniu doświadczeń i przekazywaniu dziedzictwa 
przyszłym pokoleniom. 
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Wielość rozwiązań na rzecz budowy kapitału społecznego ludzi starych

Omówione teorie – w szczególności podejście P. Bourdieu – pozwalają twierdzić, iż 
kapitał społeczny jest konstruktem zbiorowym, którego dominujący typ można świadomie 
w ograniczonym stopniu regulować i kontrolować na poszczególnych poziomach struktury 
społecznej. Według M. Theiss (2007, s. 114-116) z jednej strony kapitał ten powstaje samo-
rzutnie jako efekt uboczny istniejących struktur organizacyjnych, przez co raczej dochodzi do 
jego pomnażania, dziedziczenia i dalszego utrwalania niż do zmiany i tworzenia nowych jego 
form. Ze strony drugiej – możliwe jest zarządzanie oddziaływaniem podmiotów polityki spo-
łecznej na jego kształt poprzez stymulowanie zamierzonych decyzji jednostek i gospodarstw 
domowych, ale też prorozwojowych relacji między organizacjami życia publicznego. Aktywi-
zacja kapitału społecznego powinna uwzględniać instrumenty dotyczące polityk: zabezpie-
czenia społecznego wraz z regulacjami systemu podatkowego i zasadami dostarczania usług 
społecznych; partycypacji obywatelskiej; równego statusu kobiet i mężczyzn; antydyskrymi-
nacyjnej i wobec imigrantów; rynku pracy; zdrowia; edukacyjnej i kulturalnej; mieszkaniowej 
i  zagospodarowania przestrzennego oraz transportu zbiorowego; dostępu do komunikacji, 
mediów i Internetu (tamże, s. 124-125). M. Theiss proponuje też model „polityki społecznej 
wobec kapitału społecznego” (tamże, s. 127-129). W tym miejscu należy jedynie zaznaczyć, 
iż obejmuje założenia zgodne z omawianą koncepcją polityki aktywizacji według A. Karwac-
kiego, przy czym zwraca uwagę na potrzebę ukierunkowania działań na rzecz przekształcania 
kapitału społecznego osób zagrożonych wykluczeniem, w tym ludzi starych. 

W odmiennym ujęciu wyróżnia się oddolne i odgórne koncepcje budowania kapi-
tału społecznego (por. Klimczuk, 2012, s. 87-88). Oddolne dotyczą nieformalnego, sponta-
nicznego wykorzystywania przez obywateli i ich grupy takich praktyk życia codziennego, 
jak np. udział w  konsultacjach, unikanie plotek, aktywizowanie narzekających, wolonta-
riat, działalność w grupach samopomocowych, zrzeszających ludzi z różnych kultur i re-
ligii. Odgórne natomiast obejmują potencjalne reformy, zmiany prawne, administracyjne 
i  działania polityczne, ustalanie strategii i  programów adekwatnych do poszczególnych 
poziomów życia zbiorowego. Możliwe jest także odróżnienie infrastruktury i  instytucji 
otoczenia budowy kapitału społecznego (tamże, s. 88-91). W  pierwszym przypadku są 
to szeroko rozumiane urządzenia i  instytucje wzmacniające oczekiwane formy tego ka-
pitału, wraz z  ich zasobami informacji, modelami, procedurami, środkami techniczny-
mi i powiązaniami z krajowymi, europejskimi i  światowymi systemami informacyjnymi.  
Pod pojęciem instytucji otoczenia kapitału społecznego rozumie się zaś organizacje pozarzą-
dowe świadczące usługi wspierające przedsiębiorstwa i administrację publiczną w budowie 
kapitału społecznego, np. agencje rozwoju regionalnego i lokalnego, ośrodki szkoleniowo-
-doradcze, fundusze, instytucje promujące innowacyjność i kreatywność oraz „organizacje 
infrastrukturalne trzeciego sektora” – podmioty parasolowe, federacje, platformy i koalicje.

Typologię porządkującą podmioty infrastruktury kapitału społecznego ludzi starych 
może stanowić propozycja A. Leszczyńskiej-Rejchert (por. 2007, s. 157-184). Wskazuje ona 
na: domy pomocy społecznej, dzienne domy pomocy, kluby seniora, Uniwersytety Trze-
ciego Wieku, hospicja, grupy samopomocowe oraz organizacje pozarządowe. Przy czym te 
ostatnie dzieli na pięć typów: (1) wspierające osoby starsze w sferze zdrowotnej (działające 
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na rzecz niepełnosprawnych i przewlekle chorych, niesłyszących, niewidomych, dotknię-
tych chorobą Alzheimera i ich rodzin); (2) skupiające osoby starsze i działające na ich rzecz 
(organizacje „emeryckie”, kombatanckie, UTW, kluby seniora, organizacje kościelne, grupy 
o charakterze samopomocowym, w tym np. koła gospodyń wiejskich); (3) wspomagające 
ludzi starszych jako osoby biedne i samotne (np. parafialne zespoły charytatywne, punk-
ty parafialne, zespoły „Caritas”); (4) wspierające domy pomocy społecznej lub prowadzące 
placówki opieki dla ludzi starszych; (5) popularyzujące zagadnienia z zakresu gerontologii 
(np. Polskie Towarzystwo Gerontologiczne, Stowarzyszenie Gerontologów Społecznych). 
Zauważalny jest niedostatek instytucji otoczenia wpierających rozwój powyższych organi-
zacji. Ponadto na początku XXI wieku typologię tę można uzupełnić także o takie formy 
wsparcia, jak np. centra seniora, miejskie rady seniorów, wspólnoty mieszkaniowe seniorów, 
kluby i ogniska międzypokoleniowe, uniwersytety wszystkich pokoleń, grupy wolontariatu.

Ostatnią propozycję stanowi typologia koncepcji, które mogą być stosowane do 
tworzenia kapitału społecznego. Są to w szczególności: (1) obywatelska polityka społecz-
na (czyli działalność na rzecz rozwiązywania problemów społecznych prowadzona przez 
inicjatywy obywatelskie, organizacje pozarządowe i podmioty gospodarki społecznej, np. 
spółdzielnie socjalne); (2) upodmiotowienie (empowerment; wzmacnianie mocnych stron 
i  zdolności adaptacyjnych jednostek i  grup, identyfikacja barier samodzielnego pokony-
wania trudności, tworzenie warunków do rozwiązywania problemów poprzez pracę so-
cjalną i edukację społeczną, np. metodą organizowania społeczności lokalnej i  tworzenia 
środowiskowych form pomocy); (3) samoorganizacja (tworzenie i prowadzenie przez oso-
by starsze grup samopomocowych, miejskich i  dzielnicowych rad seniorów, centrów se-
nioralnych, klubów seniora, związków emerytów, banków czasu, stowarzyszeń i organizacji 
pozarządowych);; (4) zarządzanie zaufaniem (kształtowanie kultury organizacyjnej na rzecz 
występowania oczekiwanych wartości i norm postępowania członków organizacji, zdoby-
wania zaufania innych oraz wzrostu i reprezentowania wiarygodności własnej i systemów 
wewnątrz organizacji); (5) mobilizacja zasobów (wykorzystywanie potencjalnych zdolno-
ści, umiejętności, potrzeb, postaw przez działaczy i ideologów ruchów społecznych  – np. 
samopomocy i UTW – propagujących określone idee oraz mobilizujących jednostki i grupy 
do działań zbiorowych). Powyższe teorie są analizowane i wykorzystywane w odmiennych 
kontekstach, niemniej można zaryzykować twierdzenie, iż ich odniesienie do problematyki 
kapitału społecznego osób starszych byłoby podejściem nowym w polskich badaniach ge-
rontologicznych. Istotne może być także podjęcie próby stworzenia teorii łączącej wspólne 
cechy tych podejść i wykraczającej poza ich ograniczenia. 

Podsumowanie

Przeprowadzony przegląd teoretyczny pozwala sądzić, iż na początku XXI wieku 
dostępny jest już rozbudowany aparat pojęciowy służący do analiz kapitału społecznego 
ludzi starych. Stworzone zostały także teorie, które pozwalają na prowadzenie dalszych prac 
badawczych i wdrożeniowych – na analizę i realizację działań w zakresie aktywizacji tej ka-
tegorii społecznej z uwzględnieniem jej otoczenia instytucjonalnego. Choć ogólnie można 
uznać, iż koncepcje budowania kapitału społecznego zgodne są z nurtem polityki aktywiza-
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cji i aktywnego starzenia się, to powinny zostać jeszcze dokładniej poddane rewizji i zmo-
dyfikowane, a następnie zastosowane do kształtowania i analizy spójności prowadzonych 
działań aktywizacyjnych. Podstawowym kierunkiem dalszych badań powinno być nie tylko 
stworzenie przejrzystej teorii wielopoziomowego zarządzania kapitałem społecznym ludzi 
starych, ale także jej wykorzystanie do ewaluacji efektów programowanych i wdrażanych 
działań, które znajdują się w dokumentach strategii i programów rządowych oraz władz re-
gionalnych i lokalnych. Za podstawowe należy tu uznać rozwiązania wskazane w programie 
„Solidarność Pokoleń”, „Raporcie Polska 2030”, „Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju”, 
„Średniookresowej Strategii Rozwoju Kraju na lata 2011-2020” („Strategia Rozwoju Kraju 
2020”) oraz „Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego”. Badania powinny obejmować także 
wykorzystanie obecnej i tworzenie potencjalnej infrastruktury i otoczenia instytucjonalne-
go kapitału społecznego ludzi starych. 
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Streszczenie
Wśród kluczowych wyzwań rozwojowych Polski na początku XXI wieku znajdują się ograniczanie 
negatywnych efektów procesu starzenia się społeczeństwa oraz wzrost kapitału społecznego obywate-
li, ich umiejętności współpracy przy rozwiązywaniu problemów w różnych sferach życia społecznego 
i gospodarczego. Artykuł przybliża łączną analizę tych zagadnień w odniesieniu do kształtowania 
kapitału społecznego ludzi starych. Kolejno omówione zostają podstawowe pojęcia wykorzystywane 
w dyskursie o aktywizacji społecznej osób starszych, założenia kształtowania współczesnych wielo-
poziomowych polityk publicznych w tym zakresie oraz typologie przykładowych rozwiązań na rzecz 
budowy zasobów kapitału społecznego.

Słowa kluczowe: aktywizacja, aktywne starzenie, kapitał społeczny, współzarządzanie, zarządzanie 
wielopoziomowe

Building older people social capital in the context of activation policies and active ageing

Summary
Among the key development challenges at the beginning of 21st century in Poland are reducing 
negative effects of an ageing population and increasing the social capital of citizens, their ability to 
work together to solve problems in various areas of social and economic development. Article brings 
analysis of these issues in relation to shaping older people social capital. Consecutively discussed are: 
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the basic terms used in the discourse of social activation of the elderly, the assumptions of modern 
multi-level shaping of public policies in this area as well as typologies of sample solutions for building 
social capital resources.

Key words: activation, active ageing, social capital, governance, multi-level governance
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Leksem starość i leksemy pokrewne oraz ich synonimy 
w polszczyźnie

Ale ja uprawiam taką „antystarość”.
Sam jestem stary, a śmieję się ze starych.

Starość nie bardzo mi się podoba.
Ale młodym można być bardzo długo,

do śmierci można być młodym
(o. Badeni OP, 2007, s. 108).

Język jako środek międzyludzkiej komunikacji kumuluje pewien zespół wyobrażeń o rze-
czywistości pozajęzykowej. Wiek człowieka także należy do językowo utrwalonych wyobrażeń 
o rzeczywistości. Definicje słownikowe dotyczące etapów życia człowieka (cztery podstawowe 
etapy życia ludzkiego to: dzieciństwo, młodość, wiek dojrzały i starość) „ograniczają się właści-
wie do umieszczenia ich na osi czasu, wskazują na relacje następstwa między nimi” (Sadowska, 
2006, s. 64). Jak wskazuje tytuł artykułu (wpisujący się w wieloaspektowo rozwijany temat mo-
nografii), celem tekstu jest spojrzenie na starość w ujęciu językoznawczym, dlatego przedmio-
tem analizy czynię definicje słownikowe plasujące się w polu semantycznym starość, w tym 
– definicje słów ze rdzeniem star- oraz ich synonimów (i peryfraz) jedno- i kilkuwyrazowych 
o charakterze eufemistycznym lub kakofemistycznym. Leksykę i frazeologię dotyczącą starości 
ekscerpuję z kilkunastu słowników języka polskiego (ogólnych i specjalistycznych). 

Początek procesu starzenia się człowieka oznajmiamy, używając czasownika incho-
atywnego – starzeć się1. Natomiast osobę, która się starzeje lub która się zestarzała, możemy 
nazywać, posługując się wyrazami neutralnymi lub nacechowanymi ekspresyjnie (a także 
peryfrazami, czyli określeniami omownymi często o charakterze metaforycznym). W tym 
celu język polski dostarcza swoim użytkownikom repertuaru sufiksów – odpowiednio 
neutralnych lub nacechowanych ekspresyjnie, oraz peryfraz (często metaforycznych) jed-
no- lub kilkuwyrazowych. Chociaż niejednokrotnie pragmatyka językowa, czyli to, w jaki 
sposób dany wyraz lub związek frazeologiczny został wypowiedziany, a także przynajmniej 
minimalny kontekst, pozwalają nawet neutralnym określeniom nadać piętno ekspresyjne. 

Leksemy stary i starość oraz pokrewne 
Odwołując się do tytułu tomu – Starzenie się i starość w dynamicznie zmieniającym 

się świecie – oraz do założeń merytorycznych, leżących u jego podstaw, można zauważyć, że 
z punktu widzenia lingwistycznego istotnymi dla analizy podjętego problemu są definicyjne 
ujęcia tytułowych pojęć.
1 Do czasowników sygnalizujących początek jakiegoś zjawiska czy procesu zaliczamy także czasowniki zasy-
piać i rozpłakać się (Biłas-Pleszak, 2007, s. 276).



Sięgając do etymologii, należy odnotować, że już w  przeszłości polszczyzna dys-
ponowała bogatym zasobem słów o  rdzeniu star-2 i  sufiksach: -ość, -osta, -ek, -ka oraz  
-eńki, -uch, -ucha, -uszek, -uszka3 (Brűckner, 1989, s. 514). Do dzisiaj gwary języka polskiego 
przechowują wybrane sufiksy, odnotowane przez Aleksandra Brűcknera w Słowniku etymo-
logicznym języka polskiego (myślę przede wszystkim o leksemach starz-yk(-ik) oraz star-ka). 

Słownik gwarowy Śląska Cieszyńskiego pod redakcją Jadwigi Wronicz podaje takie 
leksemy spokrewnione z wyrazem stary, jak: 1) starka, stareczka (a więc z sufiksami -ka i  
-eczka) w podwójnym znaczeniu ‘babcia’ (Już ni móm starki, umrzyła łóńskigo roku) oraz 
‘stara kobieta’ (Stareczka dobijajóm setki, a pamiyńć majóm jeszcze dobróm) (Wronicz, 1995, 
s. 271); 2) starzik, starziczek (z sufiksami -yk//-ik oraz -yczek//-iczek) w znaczeniu ‘dziadek’ 
(Mój starzik jak stanie z łóżka to nejpiyrw zakurzi se fajke; Starziczku, zostawcie tóm robote, 
a siednijcie se) (Wronicz, 1995, s. 272). W analizowanych słowach połączone zostały dwie 
cechy, a mianowicie płeć i wiek, przy czym nadrzędną cechą eksponowaną przez zdefinio-
wane leksemy jest wiek4. W Małym słowniku gwary Górnego Śląska czytamy również, że wy-
raz starka ma podwójne znaczenie (czasem rozszerzone, a czasem zawężone): 1) ‘babka lub 
prababka’, a w niektórych okolicach tylko ‘matka matki’ (Nasza starka od urodzynio miyszko 
na Ślónsku) oraz 2) ‘stara kobieta’ (Starki se siedziały w lałbie i klachały) (Cząstka-Szymon, Lu-
dwig, Synowiec, 1999, s. 190-191). Podwójne znaczenie odnotowano także dla wyrazu starzik, 
starzyk: 1) ‘dziadek’ (Mój starzik mo 80 lot) oraz 2) ‘stary człowiek’ (Znosz tego starzika, co idzie 
drogóm?) (Cząstka-Szymon, Ludwig, Synowiec, 1999, s. 191)5. Mały słownik gwary Górnego 
Śląska odnotowuje również wyraz staroszek z sufiksem -oszek (w liczbie mnogiej: staroszki, 
staroszkowie) w podwójnym znaczeniu: 1) ‘dziadek, a w liczbie mnogiej dziadkowie’ (Jo przaja 
staroszkowi; Łodwiydziłech staroszków) oraz 2) ‘pradziadek, w liczbie mnogiej pradziadkowie’ 
(Staroszek to bół dziadek łod mojij mamy) (Cząstka-Szymon, Ludwig, Synowiec, 1999, s. 191). 

Wracając do źródła leksykalnego, należy odnotować, że leksem stary funkcjonuje wtór-
nie w użyciu rzeczownikowym. Jego znaczenie opisują Zofia Kurzowa i Halina Zgółkowa – 
autorki Słownika minimum języka polskiego, używając takich przykładów: Czego ta stara od 
nas chce? (stara w znaczeniu ‘stara kobieta’), Cześć, stary!, a także Mój stary (stary w znaczeniu 
‘mąż’) wyjechał do Warszawy, Starzy znowu mieli pretensje (stary(-a) oraz starzy w znaczeniu 
potocznym ‘poufały zwrot do kogoś bliskiego: ojca, matki, rodziców, męża, żony’) (Kurzowa, 
Zgółkowa, 1992, s. 164). Jak wynika z podanych definicji (a przede wszystkim – z minimal-
2  Można dodać za Ewą Sadowską, która rekonstruowała językowy obraz wieku ludzkiego utrwalony w przysło-
wiach ludowych, że stary człowiek w polskich przysłowiach jest przyrównywany do twardego drzewa, które nie 
jest podatne na zmiany (np. na wyginanie i formowanie; w przeciwieństwie do osoby młodej, która z kolei w lu-
dowej paremii jest porównywana do pędów młodej rośliny; tak jak można naginać i formować wiotkie gałęzie, 
tak można kształtować charakter młodego człowieka). „Ten rodzaj rozumowania – jak zauważa Ewa Sadowska 
– pozostaje w zgodzie z etymologią leksemu stary, która wywodzi się od prasłowiańskiego rdzenia stā- i któ-
rego znaczenie wiąże się z ‘niezmiennością, stałością, grubością’” (Sadowska, 2006, s. 65-66). Stąd zapewne od 
rdzenia stā- wywodzi się także wyraz stateczny – kojarzony z dojrzałością, a zwłaszcza – ze starością. Stąd także 
ludzi starych, których wiek określany jest jako stateczny, ceni się za umiejętność dzielenia się doświadczeniem. 
Brűckner przypisuje leksemom stateczny, stateczność znaczenie ‘stałość’ (Brűckner, 1989, s. 514). 
3  „<<Zmniejszanie się>> człowieka w starszym wieku bywa niejednokrotnie oddawane przez formanty o funk-
cji deminutywnej: -ek, -ka, i sufiksy złożone, np. -usz-ek, -ecz-ka, -in-ka (dziadek, babka, staruszek, staruszeczka, 
babinka, starowinka)” (Wolny, 2003, s. 191).
4  O klasyfikacji haseł do pola tematycznego „płeć” więcej u Batko-Tokarz, 2012, s. 184-193.
5  Według autorów jeszcze jednego słownika – Słownika gwary śląskiej – gwara przechowuje wyrazy: starzyk//
starzik, starka dla określenia dziadka i babci oraz stareczka w znaczeniu ‘prababka’ (SGŚ, 1996, s. 68).
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nych kontekstów definiowanych leksemów), znaczenie leksemu stary można rozpatrywać 
ze względu na kategorię wieku; można także brać pod uwagę eksponowanie takiej kategorii, 
jak minimalizowanie dystansu komunikacyjnego w relacjach bezpośrednich (np. w relacjach 
małżeńskich, por. stary w znaczeniu ‘mąż’), a także w wypadku, gdy mowa jest o osobach trze-
cich uwikłanych w relacje międzypokoleniowe (np. starzy w znaczeniu ‘rodzice’). 

Inny słownik języka polskiego (dalej w skrócie ISJP) odnotowuje siedemnaście znaczeń 
leksemu stary, jako pierwsze przywołując prymarne znaczenie przymiotnikowe: „1. Stary czło-
wiek, zwierzę lub roślina ma dużo lat. Był już stary i schorowany… Od ciebie jestem starsza o sie-
dem lat… …najstarsza córka… siedziałem pod starym potężnym bukiem… Ich pies jest tak stary, 
że nie może już sam zejść ze schodów. → W liczbie mnogiej w odniesieniu do ludzi używane jako 
rzeczownik. W prasie toczyła się walka młodych ze starymi” (ISJP, 2000, t. II, s. 682). 

Przenośne znaczenie leksemu stary (w użyciu rzeczownikowym) wyjaśnione zostało 
w punkcie szesnastym (i w jego podpunktach) w następujący sposób: „16. Potocznie mówimy 
stary, a o kobiecie stara, 16.1. o starej osobie. Już kiedyś spotkałem tego starego, nie mogę sobie 
tylko przypomnieć, gdzie… Stara przystanęła zmęczona. 16.2. o czyimś przełożonym lub o czy-
jejś przełożonej. Podobno stary wezwał kogoś na dywanik… Poproś starego o podwyżkę. 16.3. 
o ojcu lub matce. Stary się chyba wścieknie, że tak długo mnie nie ma… Pogadaj ze starą, może 
pozwoli ci jechać. → W  liczbie mnogiej o obojgu rodzicach. Ewka ma wspaniałych starych, 
chciałbym, żeby moi byli tacy. 16.4. o mężu lub żonie. Na mojego starego nie dam złego słowa 
powiedzieć… Co ty chcesz od mojej starej? 16.5. do kogoś, z kim jesteśmy w dużej zażyłości 
i przyjaźni. Daj spokój, stary, to tylko żarty” (ISJP, 2000, t. II, s. 683). 

W ostatnim siedemnastym punkcie odnotowano, że leksem stary jest używany dla 
napiętnowania cechy nosiciela: „Słowa stary używamy potocznie dla podkreślenia czyjejś 
negatywnej cechy, często w wyzwiskach. Ty stary durniu, znowu dałeś się wykiwać!… Z Ole-
sia jest stary cwaniak… A ty jesteś stara kłamczucha” (ISJP, 2000, t. II, s. 683).

Minimalne konteksty, w jakich redaktorzy i współredaktorzy słowników osadzali lek-
sem stary wskazują, że jako określenie osób niemłodych leksem ten często (na zasadzie ko-
incydencji) „lubi się”6 z innymi wyrazami nacechowanymi ujemnie (schorowany, zmęczony, 
walka), por.: stary i schorowany, walka młodych ze starymi, stara przystanęła zmęczona. 

Leksem stary pozwala tworzyć atmosferę poufałości, zażyłości, konfidencjonalności za 
sprawą przeniesienia nazwy stary na szefa, męża / żonę, matkę / ojca (a w liczbie mnogiej – 
starzy – na rodziców) czy wreszcie osobę bardzo dobrze i od lat znaną (Daj spokój, stary…).

Inny słownik języka polskiego odnotowuje także leksem starość (hasła takiego nie ma 
w Słowniku minimum języka polskiego Kurzowej i Zgółkowej). W haśle starość zostały podane 
dwa znaczenia tego leksemu: 1) „Starość to ostatni okres życia ludzi, zwierząt i roślin. Ojciec 
dopiero u  progu starości ożenił się z  moją matką… Los na starość rzucił go do Krakowa. → 
Także zespół cech, zachowań itp. charakterystycznych dla tego wieku. Bezskutecznie próbował 
walczyć ze swoją starością… Był to suchy, drobny pan, z oczami przygaszonymi starością; 2) sta-
rość to cecha starych, dawno zrobionych przedmiotów, budynków, dzieł sztuki itp. W kościele 
wszystko tchnie starością, opuszczeniem, brakiem konserwacji” (ISJP, 2000, t. II, s. 681). 

Z punktu widzenia tematu artykułu istotne jest prymarne znaczenie leksemu starość 
‘ostatni okres życia ludzi’, a także ‘zespół cech, zachowań itp. charakterystycznych dla tego 
6  Przenośnym znaczeniem czasownika lubić się posługuję się, mając na względzie tytuł (i zawartość) publikacji: 
Słownik dobrego stylu czyli wyrazy które się lubią (Bańko, 2009). 
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wieku’. Wyraz starość w minimalnych kontekstach jawi się jako leksem neutralny stylistycz-
nie (por. próg starości, los na starość); może także (na zasadzie koincydencji z wyrazami na-
cechowanymi typu przygaszony, bezskuteczna walka) wywoływać emocjonalne skojarzenia 
(por. następujące fragmenty zastosowanych w słownikach kontekstów minimalnych: oczy 
przygaszone starością, bezskuteczna walka ze starością). 

Leksem starzec w znaczeniu ‘człowiek bardzo stary’ ma w sobie wiele majestatyczności, 
przekonuje o tym kontekst, w jakim podany został ten wyraz w ISJP: Akademia nie składa się 
tylko z dostojnych starców (ISJP, 2000, t. II, s. 683). Leksem ten w liczbie mnogiej funkcjonuje 
w wyrażeniu dom starców, które oznacza ‘budynek, w którym mieszkają osoby stare i nie-
dołężne, pozbawione opieki rodziny’ (ISJP, 2000, t. I, s. 291). Dostojnym słowem jest także 
używany w liczbie mnogiej leksem starszyzna, odnotowany przez autorki Słownika wyrazów 
zapomnianych w znaczeniu ‘ludzie starsi’, a zilustrowany cytatem z Pana Tadeusza: Starszyzna 
mówiła […] o sposobach nowych gospodarskich, o nowych, coraz droższych ukazach cesarskich 
(Holly, Żółtak, 2001, s. 354). O osobie starej można wyrazić się także w sposób ekspresyj-
ny, używając przyrostków, np.: -uszek (przyrostek ten sygnalizuje nacechowanie pozytywne, 
dobrotliwe), a także -owina (z odcieniem politowania), -uch (przyrostek ten wprowadza ele-
ment ekspresji i nacechowania negatywnego). Przyrostki -uszek oraz -uch funkcjonują rów-
nież w rodzaju żeńskim – odpowiednio: -uszka, -ucha; przyrostki -owina oraz -owinka7 mogą 
zarówno występować w rodzaju żeńskim, jak i męskim, np. miły i schludny starowina, a także 
W bramie mijamy zgarbionego starowinkę (ISJP, 2000, t. II, s. 681).

Leksem staruszek – hasło także odnotowane przez ISJP – to ‘stary mężczyzna’. Słowo to 
używane jest z odcieniem sympatii i życzliwości, a w liczbie mnogiej oznaczać może mężczyznę 
i kobietę w podeszłym wieku, zwykle będących małżeństwem (ISJP, 2000, t. II, s. 682). Natomiast 
wyraz starowina, zgodnie z informacją z ISJP, wyraża sympatię lub współczucie, np. Matka zawsze 
dbała o swoje włosy, i kiedy młódką była, i kiedy starowiną. W tym samym haśle zilustrowany zo-
stał także derywat starowinka, np. Starowinka z trudem się poruszała o lasce… (ISJP, t. II, s. 681). 
Z kolei, jak czytamy w Słowniku ojczyzny polszczyzny Jana Miodka: „Cząstka -uch jest niewątpliwie 
bardzo silnie nacechowana ekspresyjnie. Kojarzymy z nią takie formacje, jak staruch, uparciuch, 
flejtuch, mieszczuch, śmierdziuch, czarnuch czy neologizmy ostatnich lat – komuch i solidaruch” 
(Miodek, 2002, s. 717). W Innym słowniku języka polskiego staruch to ‘stary mężczyzna’. Zdaniem 
autora hasła słowo to wyraża niechęć (ISJP, 2000, t. II, s. 682). A zatem, powtarzając za słownikami, 
leksem staruch wyraża silne nacechowanie ekspresyjne prowadzące aż do niechęci. W ISJP zdefi-
niowane zostały także takie przymiotniki, jak: starawy, starczy, stareńki, oraz przymiotniki złożone 
z podstawą star-: starodawny, starokawalerski, staropanieński, staromodny, staromiejski, staropolski, 
starozakonny. Dla pełnej analizy leksykalnej i zgodnie z ideą publikacji przytaczam definicje przy-
miotników starawy, starczy oraz stareńki. 

Przymiotnik starawy (i pochodzący od niego przysłówek – starawo) występuje w po-
dwójnym znaczeniu: 1) Ktoś, kto jest starawy, jest raczej stary. Był starawy, tłustawy, trochę 
podobny do swojego dyrektora. Można tak wyrazić się także o wyglądzie takiej osoby, co 
potwierdza przykład: …starawa twarz. Natomiast przysłówek starawo w ISJP zilustrowano 
7  O rzeczownikach dwurodzajowych pisze m.in. Krystyna Gąsiorek, zaliczając do tej grupy: 1) nazwy tytułów, 
stopni naukowych, stanowisk i zawodów (np.: profesor, adiunkt, premier, rektor, redaktor, dyrektor); 2) nazwy 
neutralne znaczeniowo zakończone na -a (np.: kaleka, sierota, sługa); 3) nazwy nacechowane ujemnie, używane 
często z ironią lub lekceważeniem, tzw. rzeczownikowe epitety, również zakończone na -a (np.: beksa, chwalipię-
ta, ciamajda, gaduła, niezdara, oferma, safanduła, ślamazara) (Gąsiorek, 2006, s. 83-84). 
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takim zdaniem: Przywitał nas uśmiechnięty, starawo wyglądający pan. W odniesieniu do 
rzeczy odnotowano następującą definicję leksemu starawy: 2) Jako starawe określamy coś, 
co jest już dość stare. Jechali na przedzie starawym oplem… Mam tylko starawą bułkę. Z ko-
lei znaczenie przysłówka starawo w odniesieniu do rzeczy ilustruje zdanie: Kiełbasa pachnie 
starawo (ISJP, 2000, t. II, s. 680).

Przymiotnik starczy to taki – jak czytamy w ISJP – który jest właściwy osobom starszym. 
Byłem przyzwyczajony do starczej paplaniny babki… Choroba Alzheimera jest złośliwą odmianą 
starczej demencji. Natomiast przysłówek starczo został osadzony w następującym kontekście: 
Idzie pochylony, drobiąc starczo po kocich łbach. W analizowanym haśle przywołano jeszcze de-
rywat starczość, który zilustrowano wyrażeniem: …starczość ruchów (ISJP, 2000, t. II, s. 680).

Przymiotnik stareńki odnosi się i do ludzi, i do rzeczy. ISJP tak ilustruje to hasło: Stareń-
kie rzeczy lub osoby są bardzo stare. Słowo to wyraża emocję pozytywną, co potwierdza zestaw 
przykładów: Pod samym domem żył stareńki modrzew…; … stareńka chata…; Ta stareńka prze-
cież pani jechała do nas przez całą Polskę. Z kolei użycie przysłówka stareńko zostało zilustrowane 
następująco: Dziadek wyglądał dobrze, ale bardzo stareńko (ISJP, 2000, t. II, s. 680). W Słowniku 
wyrazów kłopotliwych pod redakcją Mirosława Bańki i Marii Krajewskiej został odnotowany 
rzeczownik starocie, staroć, który mimo że nie odnosi się do osób, wart jest przywołania (jako 
mieszczący się w rodzinie wyrazowej ze rdzeniem star-). W słowniku czytamy: „Obie postaci 
są poprawne i obie oznaczają coś starego, np. rzecz niemodną i bezużyteczną albo przeciwnie 
– atrakcyjną i poszukiwaną” (Bańko, Krajewska, 1995, s. 309). 

Definicja leksemu staroć (mimo iż leksem ten odnosi się tylko do rzeczy) wskazuje 
na zjawisko, o którym można przeczytać w styczniowym numerze „Gazety Uniwersyteckiej 
UŚ” z  2013 roku: „[…] współczesny świat wierzy w  <<kult młodości>>, w  której szczę-
ście utożsamiane jest z przyjemnością oraz brakiem cierpienia. Zdaniem profesora [prof. 
dra hab. Krzysztofa Wieleckiego z Uniwersytetu Warszawskiego; dopisek M.B.], wyobraże-
nia te są sprzeczne z rzeczywistością – to młodość naznaczona jest cierpieniem – trudem 
podejmowania decyzji życiowych. Osoby starsze, w porównaniu z młodymi, są bogatsze 
o doświadczenie dokonywania wyborów” (Pawłowska, Rękawek, 2013, s. 20). A zatem (tau-
tologicznie zjawisko opisując) starość osób starszych może być źródłem doświadczenia, bo-
gactwa przeżyć i sprawdzonych recept życiowych. Tak jak starość staroci może być źródłem 
atrakcyjności oraz kulturowej i materialnej wartości. 

W rzeczy mocno, w sposobie łagodnie

Dla uniknięcia mówienia o starości użytkownik języka polskiego dysponuje bogatym 
zestawem synonimów, które w  literaturze poświęconej stylistyce zaliczane są do eufemi-
zmów, kakofemizmów czy peryfraz (i które bardzo często mają charakter metaforyczny). 
Dla wyjaśnienia przytaczam definicje tych pojęć, odwołując się do Słownika terminów li-
terackich (Sławiński, red., 1988; dalej w skrócie STL) oraz do Wielkiego słownika wyrazów 
obcych (Bańko, red., 2010; dalej w skrócie WSWO). 

1) Eufemizm to wyraz lub zwrot używany dla zastąpienia określonego słowa, które 
z jakichś względów (np. estetycznych, kultowych czy cenzuralnych) nie może być bezpo-
średnio wprowadzone do wypowiedzi. Eufemizm osłabia silne zabarwienie emocjonalne 
zastępowanego wyrazu (np. niemądry zamiast głupi), łagodzi znaczeniową dosadność sło-
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wa (np. zejść z tego świata zamiast umrzeć) lub eliminuje wulgaryzmy, a także wyrazy uzna-
wane za rubaszne czy trywialne (STL, 1988, s. 132).

2) Pojęcia kakofemizm nie wyjaśnia żaden z  dostępnych słowników ogólnych czy 
specjalistycznych, nie wyjaśniają go także elektroniczne witryny leksykalno-encyklope-
dyczne (np. Wikipedia). Jego wytłumaczenie (jako odpowiedź na pytanie: Czy istnieje ter-
min językoznawczy na określenie wyrazu przykro brzmiącego i – analogicznie – wyrazu 
przyjemnie brzmiącego?) znalazłam na stronie poradni językowej Wydawnictwa Nauko-
wego PWN. Z  wyjaśnienia zredagowanego przez Mirosława Bańkę wynika, że „Można 
użyć terminu eufemizm i – utworzonego przez analogię – kakofemizm [podkreślenie M.B.]. 
Można też sięgnąć po pejoratywizm i utworzyć przez analogię melioratywizm. Eufemizmy 
nazywają daną rzecz łagodnie, nawet jeśli zasługuje ona na potępienie, kakofemizmy – prze-
ciwnie. Pejoratywizmy wyrażają negatywną ocenę czegoś, melioratywizmy – pozytywną. 
[…]” (Bańko, http://poradnia.pwn.pl/lista.php?szukaj=kakofemizm&kat=18).

3) Peryfraza to „figura stylistyczna polegająca na zastąpieniu słowa oznaczającego dany przed-
miot, czynność, cechę itp. przez jego opis lub metaforę; omówienie” (WSWO, 2010, s. 967-968). 

Aby zilustrować synonimiczne (eufemistyczne) zabiegi językowe w odniesieniu do ta-
buizowanej starości, sięgnęłam m.in. do Słownika synonimów polskich (dalej skrót SSP). Sy-
nonimy leksemu starość8 umieszczone w SSP to epitety o charakterze: podniosłym – sędziwy 
wiek, potocznym9 – stare lata oraz eufemizm – jesień życia, a także wyrażenie bez kwalifikato-
ra – podeszły wiek, uzyskujące w liczbie mnogiej formę podeszłe lata (SSP, 2004, s. 377). Z kolei 
w Indeksie umieszczonym w Słowniku peryfraz czyli wyrażeń omownych Mirosława Bańki pod 
hasłem starość odnalazłam siedem peryfraz (o strukturze epitetów) stosowanych dla eufemi-
stycznego określenia starości: jesień życia i złota jesień, piękny wiek, poważny wiek, trzeci wiek 
i złoty wiek, wieczór życia (Bańko, 2005, s. 330). Słownik ten także przytacza peryfrazy dla późnej 
starości – matuzalemowe (matuzalowe) lata lub wiek, a dla oddania wieku osoby starej lub dość 
starej – peryfrazę nie pierwszej młodości. Poniżej, trzymając się przyjętej w tym akapicie kolejno-
ści, charakteryzuję eufemizmy zamieszczone w Słowniku peryfraz.

Jesień życia i złota jesień – te dwa eufemizmy umieszczono w jednym artykule hasłowym 
dla oznaczenia ‘starości człowieka’. Pierwszy z nich pokazano także w publicystycznym kontek-
ście, przywołując cytat z „Rzeczpospolitej”: Tak samo może być z seksem. Komu dawał on satys-
fakcję w młodości, pozwoli osiągnąć też zadowolenie w okresie jesieni życia (Bańko, 2005, s. 81).

Eufemizm piękny wiek wyjaśniono słowem ‘starość’ i  zilustrowano obszernym cyta-
tem z książki Kornela Filipowicza Czarny motyl: Staruszki patrzą, słuchają, czasem wyrażają 
współczucie lub zdziwienie, ale w gruncie rzeczy, w głębi ducha przeżywają złą, ale ludzką radość 
z powodu cudzych nieszczęść i obcych, przedwczesnych śmierci, gdy one, staruszki, dożywają oto 
pięknego wieku, ciesząc się dobrym zdrowiem i miłością rodziny (Bańko, 2005, s. 188). Z kolei 
8  Liczne synonimy zostały odnotowane w artykule hasłowym starzec: staruszek (z kwalifikatorem – pieszczotli-
wy), dziadek (z adnotacją – potoczny), starszy pan. Wiele synonimów opatrzono kwalifikatorem – pogardliwy: 
dziad, grzyb, stary grzyb, pierdoła, piernik, stary piernik, próchno, pryk, stary pryk, ramol, sklerotyk, staruch, zgred 
(SSP, 2004, s.378). Barbara Batko-Tokarz, zajmując się tematyczną klasyfikacją słownictwa, zwróciła uwagę na 
funkcję kwalifikatorów występujących w słownikach języka polskiego: „Autorzy słowników języka polskiego 
próbują wprowadzić podział tematyczny opisywanego słownictwa za pomocą dostępnych im środków, czyli 
kwalifikatorów profesjonalno-naukowych” (Batko-Tokarz, 2012, s.185). 
9  Takie kwalifikatory (podniosły, potoczny, eufemistyczny) wystąpiły w SSP. Wszystkie synonimy leksemu sta-
rość są eufemizmami; trudno jednak bez minimalnego kontekstu stwierdzić, czy eufemizm stare lata ma wyraź-
nie charakter potoczny. 
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dla zilustrowania eufemizmu poważny wiek sięgnięto do Sławy i chwały Jarosława Iwaszkie-
wicza: Mimo poważnego wieku, mimo niewidzących wypukłych oczu wydała się Kazimierzowi 
piękna, piękna swoją arystokratyczną brzydotą (Bańko, 2005, s. 204).

Interesujące są także epitety trzeci wiek oraz złoty wiek omówione w  jednym artykule 
hasłowym jako książkowe i eufemistyczne określenia ‘starości człowieka’. W haśle tym umiesz-
czono dwa cytaty dotyczące trzeciego wieku: 1) Pewien świetny Francuz [Pierre Vellus] wpadł na 
pomysł zorganizowania życia umysłowego osób w podeszłym wieku i zapoczątkował tzw. Uniwer-
sytet Trzeciego Wieku (…); 2) Trzeba ludzi nauczyć miłości, wychowywać ich do miłości, zaczy-
nając od dziecka, poprzez młodzież i ludzi dojrzałych, a skończywszy na trzecim wieku – ten cytat 
zaczerpnięty został z Zamyśleń Mieczysława Malińskiego (Bańko, 2005, s. 248).

Kwalifikatorem – „książkowy” został opatrzony także eufemizm wieczór życia wyja-
śniony jako ‘starość, schyłek życia’. Dla osadzenia kontekstowego przywołano cytat z „Ga-
zety Wyborczej”: Nadszedł wieczór życia Mamy i mój. Mama gaśnie, a wraz z Nią gaśnie 
Niebo, gaśnie Ziemia. Była dla nas wszystkich Opoką. Teraz ja stałam się Jej matką, przez trzy 
tygodnie, długie jak wieczność, opiekuję się Nią w szpitalu (Bańko, 2005, s. 254).

Mirosław Bańko scharakteryzował również wywodzące się z Biblii dwa wariantyw-
ne epitety matuzalowy (matuzalemowy) wiek oraz matuzalowe (matuzalemowe10) lata dla 
oznaczenia ‘późnej starości, bardzo podeszłego wieku’. W komentarzu odnotował: „Okre-
ślenie książkowe, w następującym cytacie użyte trochę na wyrost: W ostatnich dniach maja 
br., przeżywszy matuzalemowe lata, zmarł Teodor Manojlović (1883-1968), wybitny pisarz 
jugosłowiański, ściśle – serbski” (Bańko, 2005, s. 127).

Ostatnim określeniem eufemistycznym zamieszczonym w Słowniku peryfraz jest prze-
czenie nie pierwszej młodości, używane dla określenia rzeczy lub ludzi, w znaczeniu ‘stary’ lub 
‘dość stary’. Dla zilustrowania tego eufemizmu Bańko posłużył się nacechowanym pozytywnie 
fragmentem zaczerpniętym z książki Zdzisława Morawskiego Gdzie ten dom, gdzie ten świat: 
Wśród uczestników balu była też księżna Manieczka Czartoryska, osoba już wówczas nie pierw-
szej młodości, ale pełna werwy i nieuznająca upływu czasu (Bańko, 2005, s. 154).

Określenia umieszczone w Słowniku peryfraz czyli wyrażeń omownych można zali-
czyć do eufemizmów, ponieważ prawie wszystkie mają charakter melioratywny, łagodzący 
znaczeniową dosadność zastępowanego słowa11. 

Kompendium charakteryzującym eufemizmy języka polskiego jest Słownik eufemi-
zmów polskich, czyli w  rzeczy mocno, w  sposobie łagodnie (w skrócie SE) Anny Dąbrow-
skiej (1998). W słowniku tym eufemizmy dla leksemu stary przywołane zostały w rozdziale 
pierwszym (Cechy fizyczne człowieka), w punkcie pierwszym tego rozdziału, noszącym tytuł 
– Określenia wieku. W miejscu tym autorka zestawiła 27 eufemizmów, z których większość 
odnosi się do starości lub średniego wieku człowieka. Wytypowane do scharakteryzowania 
eufemizmy zostały poniżej zestawione ze względu na przypisane im kwalifikatory: potoczny 
10  Matuzalem to postać biblijna, syn Henocha, najstarszy człowiek wymieniony w  Starym Testamen-
cie, mający żyć 969 lat. Długowieczność Matuzalema stała się przysłowiowa (http://pl.wikipedia.org 
/wiki/Matuzalem). W słowniku Jana Godynia („Od Adama i Ewy zaczynać”. Mały słownik biblizmów języka 
polskiego) czytamy o Matuzalemie: „Matuzal (Matuzalem), potomek Seta, syn Henocha, dziadek Noego, najdłu-
gowieczniejszy z ludzi wspomnianych w Biblii” (Godyń, 1995, s. 99).
11  Wątpliwości klasyfikacyjne wzbudzają peryfrazy poważny wiek i  trzeci wiek oraz biblizmy matuzalemowy 
wiek czy matuzalemowe lata, a także omowne zaprzeczenie nie pierwszej młodości. Metodę opisu (i klasyfikacji) 
tak zróżnicowanych peryfraz przedstawiła Maja Wolny. Skrótowemu przybliżeniu zaproponowanej przez nią 
metody poświęcam końcowe akapity tego artykułu.
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i uzualny12 (czyli oparty na zwyczaju, dotyczący zwyczaju), książkowy (eufemizmy ilustro-
wane frazami zaczerpniętymi z tekstów literackich) i publicystyczny (eufemizmy występu-
jące w komunikacji pisanej, ilustrowane frazami z opiniotwórczych tygodników). 

Na starość wskazują zakwalifikowane jako potoczne lub uzualne leksemy i związki wy-
razowe: leciwy (6)13 – ‘stary, mający swoje lata’, a także mieć swoje lata (7) – ‘być starym’ (s. 31). 
Z kolei frazeologizmy patrzeć / zwracać uwagę na metrykę oraz mieć za nic metrykę, a także 
pojedynczy leksem metryka (14) zostały scharakteryzowane jako potoczne, żartobliwe przy-
pomnienie, że np. pewne dolegliwości mogą się pojawić, ponieważ wiek danej osoby jest już 
wystarczająco zaawansowany. Określenia te zwracają uwagę na to, że ktoś jest stary, a mimo 
to nie przejmuje się upływem czasu. W komentarzu autorka SE napisała m.in.: „Wyrażenie 
stosowane wtedy, gdy ktoś nie jest już taki młody, a o tym zapomina”. Hasło to uzupełniają 
konteksty minimalne oddające zwyczajowy sposób użycia omawianego związku: Obecnie pra-
codawcy zwracają baczną uwagę na metrykę kandydatów. Laura Hutton – dziś pięćdziesięcio-
latka – jest doskonałym przykładem kobiety, która metrykę ma za nic (s. 32). 

Jako uzualny został zakwalifikowany zwrot posunąć się w  latach (16) w  znaczeniu 
‘postarzeć się’, np. Profesor jest już posunięty w latach (s. 32). 

Często spotykanym w komunikacji potocznej, zdaniem autorki SE, jest epitet star-
sza pani / starszy pan (18) znaczący odpowiednio: ‘stara kobieta, stary mężczyzna’. Autorka 
zwróciła uwagę na stopień wyższy przymiotnika stary, wyjaśniając, że stopień ten (zwykle 
oznaczający natężenie cechy) zastosowano w znaczeniu przeciwnym: starszy znaczy w tym 
wypadku ‘nie taki stary’. Przykład ilustrujący to hasło został zaczerpnięty z „Polityki”: Dzieli 
ich także z pewnością kwota świadczeń. Idę o zakład, że na niekorzyść starszej pani, która 
przechodziła na emeryturę przed ćwierć wiekiem, z pełną wysługą lat (s. 32). 

Do uzualnych należy także eufemizm zbudowany na zasadzie przewrotności – wyglądać 
młodo (jak) na swoje lata14 (26), który jest stosowany w odniesieniu do osoby wyglądającej ra-
czej staro, niezbyt młodej. Autorka SE obnaża brak walorów łagodzących cytowanej peryfrazy: 
„Pozorny komplement, ponieważ od razu dodane jest, że ktoś w końcu młody nie jest i ma już 
swoje lata”. Eufemizm ten może nawet nabierać odcienia ironicznego, por. Co najbardziej zwró-
ciło pana uwagę w czasie wizyty królowej? – Że młodo wygląda, na swoje lata (s. 33). 

Eufemizmem występującym w powszechnym użyciu jest także czasownik zmienić się 
(27) w znaczeniu ‘postarzeć się’. Eufemizm ten często może występować w postaci zaprzeczo-
nej, np. Babcia przez te lata nie zmieniła się wiele, a także – W ogóle się nie zmieniłaś (s. 33).

12  „Kryterium uzualne oparte jest na założeniu, iż poprawne jest to, co powszechnie używane. Na tej podstawie 
za niepotrzebną innowację możemy uznać wyraz Myanmar, ponieważ w ogólnopolskim użyciu mamy od daw-
na nazwę Birma. Z kolei będące w częstym użyciu, a niekiedy uznawane za błędne, konstrukcje: Jak masz na 
nazwisko? – Na nazwisko mam Nowak – można uznać na podstawie tego kryterium za poprawne (http://www.
edupedia.pl/words/index/show/402061_slownik_poprawnej_polszczyzny-kryterium_uzualne).
13  W nawiasach podawane są numery, pod którymi dany eufemizmem opisany został w SE. 
14  Nawiązując do tego przewrotnego eufemizmu, sięgnęłam do spostrzeżeń Ewy Sadowskiej, której zdaniem 
zrozumienie wielu ludowych przysłów jest niemożliwe bez uwzględnienia dowcipnej przewrotności ludowych 
autorów i znajomości kalendarza liturgicznego. „Przykładowo powiedzenie, że ktoś jest młody jak jagoda po 
świętym Marcinie, może zostać odebrane jako komplement, mający na celu ukonkretnienie abstrakcyjnej ce-
chy. Dopiero odwołanie się do kalendarza liturgicznego, którego czynna znajomość jest charakterystyczna dla 
ludu, pozwoli nam zinterpretować ów <<komplement>> jako ironiczną uwagę. Dzień świętego Marcina wypada 
11 listopada, więc jagoda, wysuszona i pomarszczona, o ile nie wdeptana w ziemię, jest już zdecydowanie nie 
pierwszej świeżości” (Sadowska, 2006, s. 65).
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Do strefy uzualnej został zaliczony także archaizm w leciech (25) w znaczeniu ‘czło-
wiek starszy, mający sporo lat’. O  eufemizmie tym autorka SE napisała: „Rolę łagodzącą 
pełni tu pozostawienie dawnej formy przypadkowej, czyli archaizacja. Potoczne, żartobliwe. 
Np. Myślałam, że to młody chłopak, a to facet w leciech” (s. 33).

Źródła publicystyczne (np. tygodniki „Polityka”, „Wprost”) dostarczyły takich 
eufemistycznych odpowiedników leksemów stary czy starość, jak: mocno średni wiek (10) w zna-
czeniu ‘starość’. Np. Stoisko budzi największe zainteresowanie u pań w mocno średnim wieku (s. 31), 
a także nie pierwszej młodości (13) w znaczeniu ‘stary’, również w odniesieniu do rzeczy. Np. Sznur 
rozmaitych pojazdów na ogół nie pierwszej młodości ciągnie się w nieskończoność (s. 32).

Do książkowych (o czym przekonują źródła ilustracyjne) zaliczyć należy eufemizm mocno 
starszy (9). W haśle tym czytamy: „Starszy w odniesieniu do wieku ludzi oznacza zwykle ‘stary’, jeśli 
się używa dodatkowo określenia mocno, z pewnością chodzi o osobę starą. Np. Nazajutrz pozna-
łem mocno starszą panią, suchą jak wiór, z rozumną, pełną szlachetności twarzą” (s. 31). 

Eufemizmem jest także negacja nie być młodym / niemłody (12) funkcjonująca jako 
odpowiednik ‘być starym, stary’. Wykorzystanie zaprzeczenia cechy nazywanej przyczynia 
się do powstania efektu łagodzenia. Np. Maria nie była już kobietą młodą i w niczym nie 
przypominała dziewczyny, z którą przed trzydziestu laty się żenił, a także Bardzo niemłody 
już, chyba po osiemdziesiątce (s. 32). 

Eufemizm z wymiennym przymiotnikiem pewien / piękny / podeszły wiek (15) w zna-
czeniu ‘starość’ zilustrowano przykładami literackimi (dwa pierwsze eufemizmy), a także przy-
kładem publicystycznym (ostatni eufemizm). Autorka zakwalifikowała to określenie jako dość 
nieprecyzyjne, przez co eufemistyczne. Np. Widzi pan, my kobiety już w pewnym wieku zajmuje-
my zawsze taką pozycję, by światło nie demaskowało zmarszczek i innych braków naszej urody; …
jeżeli doczekamy tak zwanego pięknego wieku (określenie, które poszło z ironicznego wydrwiwania, 
tak, jak się mówi komuś, który sobie całą twarz usmarował atramentem: „Patrz do lustra, jak 
‘pięknie’ wyglądasz”), wtedy będziemy się wzorować na starych Francuzkach i Angielkach, a także 
Niektórzy są już w wieku podeszłym i trudno im zmienić zdanie (s. 32). 

Jako książkowy, a zatem rzadki w potocznym obiegu, funkcjonuje, zdaniem autorki SE, tak-
że frazeologizm siwizna (komuś) przyprósza skronie (17) w znaczeniu ‘ktoś się starzeje’. W haśle tym 
autorka zwraca uwagę na fakt, że taki zwrot pozwala nawiązać do powszechnego doświadczenia 
wiążącego się ze starzeniem się (s. 32). Siwiznę określa się także leksemem szron, co potwierdza 
hasło szron / szronem wieku upudrowany (20). W komentarzu odnotowano: „Występuje w wyraże-
niach odnoszących się do ludzi siwych, czyli w potocznym wyobrażeniu już niezbyt młodych lub 
starych”. Jako przykład autorka przywołała fragment piosenki z Kabaretu starszych panów: Starsi 
panowie […] dwaj, choć szron na głowie i nie to zdrowie, to w sercu ciągle maj. Literackie osadzenie 
wyrażenia szronem wieku upudrowany zostało zilustrowane zdaniem: Nikt mi się już nie przypatry-
wał wtedy, tylko […] jakiś pan dobrze już szronem wieku upudrowany z niebieskimi okularami na 
ogromnym nosie, jej puste miejsce przy moim boku zajął (s. 33).

Na wiek w pewnym sensie precyzowany sytuacyjnie wskazują wyrażenia: średni wiek 
/ ten wiek / trzeci / złoty wiek (21) zdefiniowane jako ‘wiek starszy, starość’. Granicę prze-
suwania (także za sprawą języka) średniego wieku najlepiej ilustruje zdanie: Ludzie współ-
cześni są w „średnim wieku” do chwili zgrzybiałości, która przychodzi późno, którą potrafimy 
odsuwać nawet ku osiemdziesiątce (s. 33). 
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Status literackiego pochodzenia bez wątpienia przysługuje epitetowi wiek balzakow-
ski (24), który tak opisuje Dąbrowska: „starszy wiek, przede wszystkim o kobiecie. Aluzja 
do tytułu powieści Balzaka Kobieta trzydziestoletnia. Chodziłoby więc o kobietę mającą tyle 
lat. Dziś chodzi raczej ogólnie o już nie bardzo młodą kobietę” (s. 33). 

Scharakteryzowane przez Annę Dąbrowską eufemizmy zachowują melioratywny charak-
ter, aczkolwiek dopiero ich kontekstowe użycie pozwala w pełni ocenić ekspresywną moc danej 
peryfrazy. Z kolei Maja Wolny, rekonstruując językowy obraz starości ludzi i zwierząt w polszczyź-
nie, rozmieściła zgromadzone słownictwo i frazeologię z pola semantycznego starość na prze-
ciwległych krańcach osi wyznaczanej kategoriami: eufemizm oraz kakofemizm. Dla kakofemizmu 
przyjęła następujące wyjaśnienie: „Użycie kakofemizmu powoduje niechęć, pogardę lub ośmie-
szenie obiektu, do którego się odnosi; nie jest ono jednak tożsame z wulgaryzmem, zakładającym 
dosadność i dosłowność, podczas gdy kakofemizm, nie stroniąc od rubaszności, żartobliwości, 
zachowuje omowność” (Wolny 2003, s. 192-193). W opracowaniu autorka użyła pojęć eufemizm 
(definicję eufemizmu przejęła od A. Dąbrowskiej) i kakofemizm jako kategorii przeciwstawnych. 

Obrana przez M. Wolny metoda pozwala zestawiać opozycyjnie peryfrazy leksemów 
z rodziny wyrazowej stary – starość. Przy czym nie jest to metoda, jak zauważa sama autor-
ka, o czym poniżej – wolna od wątpliwości czy rozbieżności interpretacyjnych. Pozwala jednak 
odejść od słownikowych kwalifikatorów typu: potoczny, kolokwialny, żartobliwy, publicystyczny, 
książkowy; daje możliwość waloryzowania peryfraz i zaliczania ich do opozycyjnych kategorii. 

Dla zilustrowania opozycji eufemizm – kakofemizm, będącej rezultatem tabuizo-
wania starości w języku polskim, posłużyłam się, sięgając do zestawienia Mai Wolny, ka-
kofemizmami i eufemizmami zastępującymi leksemy: 1) starość i 2) starzeć się, a także 3) 
staruszka, starsza kobieta oraz 4) staruszek, starszy mężczyzna15. 

1) Kakofemizmy dla leksemu starość to: zgrzybiałość, wiek emerytalny, poprodukcyjny16. 
Natomiast eufemizmy ilustruje grupa epitetów: jesień życia, pewien wiek, wiek dojrzały, trzeci 
wiek, wiek odpoczynku, podeszły wiek, zmierzch życia, wiek matuzalowy / matuzalemowy.

2) Kakofemizmy dla czasownika starzeć się to: kapcanieć, niedołężnieć, parszywieć, 
podtatusieć, spierniczeć, zbliżać się do grobu oraz zgrzybieć. Grupę eufemizmów dla tego 
czasownika współtworzą: podstarzeć się, postarzeć się, posuwać się w latach. 

3) Kakofemizmy dla określenia staruszki / starszej kobiety to: antyk, próchno, pudło, starucha, 
stara cholera, stara jędza, stara raszpla, stary babus, a także stara: klępa, lampucera, prukwa, pudernica, 
rura, torba oraz porównania: jak szesnastka, jak licealistka17. Grupę eufemizmów w tym wypadku 
tworzą: babcia, babunia, leciwa, niemłoda, nie pierwszej młodości, zaawansowana w latach. 

4) Kakofemizmy dla leksemów staruszek / starszy mężczyzna to: cap, dziad, pierdziel, 
piernik, pryk, ramol, stary ramol, staruch, stary cymbał, stary dureń, tetryk, zgrzybiały. Grupę 
eufemizmów reprezentują: dziadek, dziadzio, niemłody, zaawansowany w latach (Wolny, 2003, 
s. 193-194). 

15  W zestawieniu tabelarycznym autorka umieściła także kakofemizmy i eufemizmy dotyczące wybranych 
cech osób starszych, takich jak: obniżająca się z wiekiem sprawność fizyczna i umysłowa, a także określenia 
dotyczące cery (zmarszczki) i koloru włosów osoby starszej (siwizna).
16  Takie zakwalifikowanie wyrażenia wiek emerytalny (poprodukcyjny) bez osadzenia w kontekście może 
budzić wątpliwości; jest to raczej neutralna peryfraza.
17  Moim zdaniem tego rodzaju określenia (jak szesnastka, jak licealistka) często bywają używane w pozy-
tywnym znaczeniu, dla podkreślenia rozziewu między metryką a wyglądem ujmującym ocenianej osobie lat. 
O wiele bardziej uszczypliwy i ironiczny jest opis: z tyłu liceum, z przodu muzeum.
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To tylko fragment zestawienia przygotowanego przez Maję Wolny, zawierającego 
pogrupowaną opozycyjnie (pod hasłami kakofemizm oraz eufemizm) leksykę i  frazeolo-
gię obecną w polu semantycznym starość. Z dwu kategorii przyjętych w analizie autor-
ka zdefiniowała tylko kategorię (pojęcie) kakofemizmu. To, jak rozumie eufemizm, można 
wydedukować na podstawie klasyfikacji przykładów. Klasyfikacja ta pozwala sądzić, że do 
eufemizmów autorka zalicza peryfrazy o charakterze melioratywnym (eufemizm zgodnie 
z definicją ze STL osłabia silne zabarwienie emocjonalne zastępowanego wyrazu oraz łago-
dzi znaczeniową dosadność słowa); nie zawsze jednak w takim porządkowaniu możliwe jest 
zachowanie precyzji i jednoznaczności, co Wolny tłumaczy kierowaniem się przez badacza 
intuicją i nieznajomością intencji nadawcy. 

Komentując obraz starości wyłaniający się z opozycyjnie zestawionych peryfraz, au-
torka podkreśliła dwie kwestie: 1) „Zestawienie to nie jest oczywiście zbiorem zamkniętym 
i opiera się w dużej mierze na intuicji autorki”; 2) „Kryterium przydziału poszczególnych 
wyrazów i  wyrażeń do grupy eufemizmów lub kakofemizmów byłoby lepiej widoczne, 
gdyby każde hasło zostało umieszczone w tzw. kontekście minimalnym. Zakwalifikowanie 
wyrazu do odpowiedniej grupy to w dużej mierze kwestia intencji mówiącego. Neutralnie 
brzmiący termin (np. wiek poprodukcyjny, emerytalny) staje się kakofemizmem, jeśli jest 
wypowiadany z pogardą, lekceważeniem” (Wolny, 2003, s. 194). Należy się zgodzić zarówno 
z pierwszym, jak i z drugim uściśleniem, dodając, że zakwalifikowanie wyrazu do odpo-
wiedniej grupy (eufemizmów lub kokofemizmów) to kwestia wyczulenia badacza na prze-
nośne znaczenia wyrazów i połączeń wyrazowych (na niuanse semantyczne). 

Na koniec jeszcze o  trzech eufemizmach dostrzeżonych w  komunikacji językowej 
przez Tomasza Piekota i rekomendowanych jako modne melioratywizmy. W artykule za-
tytułowanym W poszukiwaniu utraconego szacunku. Wprowadzenie do problematyki dys-
kryminacji osób starszych Tomasz Piekot przytacza trzy eufemizmy utrwalone w komuni-
kacji lub rozpowszechniane w drugiej dekadzie XXI wieku. Są to leksemy senior oraz silver, 
a także formy typu 50+, 60+, 70+. O leksemie senior18 autor pisze: „Dziś – każdy, kto jest po 
pięćdziesiątce, może czuć się seniorem. Co zmienia takie przesunięcie semantyczne? Przede 
wszystkim słowo senior wprowadza nową pozytywną wizję świata i samego siebie. W obrazie 
tym nie brakuje energii, witalności i radości (por. Senior – aktywni w każdym wieku – nazwa 
portalu dla osób starszych). […] W tym wypadku senior jest <<lepszym>> i <<bezpieczniej-
szym>> odpowiednikiem słowa starzec (które przeszło ewolucję od znaczenia pozytywnego 
– ‘mędrzec, doradca’ do znaczenia negatywnego)” [Piekot, http://www.inwestujew45plus. 
cba.pl/wposzukiwaniutraconegoszacunku.pdf].

Modnym eufemizmem jest także leksem silver. Eksponując skojarzenia kolory-
styczne, Piekot zaznacza: „Kolor srebrny ma bowiem konotacje bardzo pozytywne (biżu-
teria, czystość, sterylność, wysoka wartość)” [Piekot, http://www.inwestujew45plus.cba.pl/ 
wposzukiwaniutraconegoszacunku.pdf]. Dalej autor wymienia epitety mogące prawdopo-
dobnie zastąpić (i wyprzeć) istniejące określenia, np. srebrna edukacja w znaczeniu ‘eduka-
cja osób starych’ (jako przykład ekwiwalentu autor podaje Uniwersytet Trzeciego Wieku), 

18  Leksem senior w ISJP w prymarnym znaczeniu został zdefiniowany następująco: „1. Senior to najstarszy 
lub najbardziej doświadczony członek jakiejś grupy. W spektaklu pojawiają się obok seniorów młodzi adepci 
sztuki aktorskiej… …senior arystokracji francuskiej” (ISJP, t. II, 2000, s. 563). Leksemu tego nie odnotowała 
Anna Dąbrowska w Słowniku eufemizmów.
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srebrna ekonomia w znaczeniu ‘ekonomia dotycząca starości’ (np. produkty dla starców), 
a także analogicznie: srebrna turystyka, srebrna miłość, srebrny sport i srebrna polityka. Tych 
czterech eufemizmów autor już nie wyjaśnia, ani nie opatruje przykładami.  

Do eufemizmów Piekot zalicza także rozpowszechnione (zwłaszcza w  reklamach) 
symboliczne oznaczenia wieku (50+, 60+, 70+), pisząc: „Znak/słowo plus oznacza bowiem 
coś pozytywnego, dodatniego (<<coś więcej>>). Całe wyrażenie zaś pozwala dobrze wy-
odrębnić grupę docelową, czyli adresatów konkretnych wypowiedzi, produktów czy stylów 
życia. […] Pamiętajmy, że znak ten oznacza kulturowy początek starości” [Piekot, http://
www.inwestujew45plus.cba.pl/wposzukiwaniutraconegoszacunku.pdf].

Podsumowanie 

Współcześnie starość jest jednym z obszarów obowiązywania tabu. Na przykład pol-
scy językoznawcy nie tyle piszą o starości, ile znacznie częściej podejmują temat poniekąd 
bliższy starości – śmierć (Wolny, 2003, s. 189). Zdaniem Mai Wolny „w związku z wszech-
obecnym kultem młodości [starość; M.B.] jest to obszar silniej tabuizowany niż śmierć”. 
Przy czym, jak doprecyzowuje autorka: „Mogę się chyba posunąć do stwierdzenia, że doży-
cie starości, właśnie przez nieuchronność śmierci, nie jest dla człowieka taką oczywistością, 
jak to, że każdy musi umrzeć” (Wolny, 2003, s. 193).

Starość należy do bardzo silnie tabuizowanych tematów, stąd tyle w zasobie leksy-
kalno-frazeologicznym metafor19 zaliczanych do eufemizmów, kakofemizmów czy ogól-
niej – peryfraz. Na wyjaśnienie oczekują takie lingwistyczne zagadnienia, jak: postrzeganie 
przez pryzmat języka polskiego ostatnich lat życia człowieka oraz strategie mówienia i pi-
sania o starości i  starzeniu się. Ujęcie leksykograficzne nie rekonstruuje bowiem w pełni 
językowego obrazu starości i związanych z nim asocjacji. 

Język rejestruje ludzki sposób konceptualizacji rzeczywistości. Jak wykazuje analiza 
definicji słownikowych leksemów z pola semantycznego starość, język pozwala Polakom 
wyrażać się w sposób oględny i zawoalowany (w wypadku eufemizmów) lub dosadny i bez-
pośredni (w wypadku kakofemizmów). Mimo zauważanego dostojeństwa i  szlachetności 
w znaczeniu niektórych leksemów (starzec, staruszek(-ka), starszyzna, a także senior) sta-
rość bywa opisywana i odbierana jako uciążliwy i nieakceptowany odcinek ludzkiego życia. 
Przy czym – jak wynika z modyfikacji semantycznych wybranych peryfraz – granica mię-
dzy wiekiem średnim a starością jest zdecydowanie przesuwana na osi czasu20, por. aktualne 
znaczenie dla eufemizmu wiek balzakowski, a także minimalny kontekst eufemizmu średni 
wiek: Ludzie współcześni są w „średnim wieku” do chwili zgrzybiałości, która przychodzi póź-
no, którą potrafimy odsuwać nawet ku osiemdziesiątce.

19  Tabu dotyczące wieku znajduje odzwierciedlenie w języku, zarówno w leksyce, jak i w metaforyce. „Zwy-
czajowe ujmowanie pojęcia metafory wskazuje przede wszystkim, iż jest to konstrukcja kilkuwyrazowa. Jednak 
obserwacja zjawisk językowych prowadzi nas do wniosku, że metafory tkwią w dużej mierze w pojedynczych 
słowach i przede wszystkim w ten sposób funkcjonują w umyśle ludzkim – gdy w potocznej odmianie języka 
powie się o kimś muł / osioł, w tym jednym właśnie słowie zawarty zostaje szereg negatywnych cech wiążących 
się ze schematem zachowania i odnoszących się do osoby określonej w ten sposób” (Wierzbicka, 2012, s. 434).
20  Podobne obserwacje poczynił ojciec Józef Augustyn SJ: „W XIX w. w jednej z gazet krakowskich w rubryce 
„Wydarzenia” napisano, że pięćdziesięcioletni staruszek przewrócił się na ulicy i odniósł obrażenia. Dzisiaj pięć-
dziesięciolatek poczułby się dotknięty, gdyby nazwano go staruszkiem. Starość jest więc pojęciem względnym” 
(Augustyn, http://www.list.media.pl/nr-11-2011-jak-nie-uciec-przed-staroci/egzamin-z-ycia/).
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ISJP – Bańko M. (red.) (2000), Inny słownik języka polskiego, t. I, t. II, Wydawnictwo Naukowe PWN, 
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Streszczenie
Artykuł jest próbą zrekonstruowania słownikowego obrazu starości. Rekonstrukcji dokonano na podstawie 
definicji leksemu starość i jego synonimów zaczerpniętych z kilkunastu słowników języka polskiego (ogól-
nych i specjalistycznych). Cześć pierwszą artykułu (Leksemy „stary” i „starość” oraz pokrewne) poświęcono 
analizie znaczenia derywatów typu: starość, starzec, staruch, starszyzna. W części drugiej (W rzeczy mocno, 
w sposobie łagodnie) zajęto się synonimami (a zwłaszcza eufemizmami) używanymi dla zastępowania lekse-
mu starość i leksemów pokrewnych. Wniosek – o starości Polacy albo mówią dosadnie, używając leksemów 
pejoratywnych, a także przyrostków nadających negatywne zabarwienie derywatom, albo nie mówią wprost, 
używając w tym celu eufemizmów, czyli łagodnych określeń omownych. Zwłaszcza w wypadku eufemi-
zmów granica między wiekiem średnim a starością ulega przesunięciu – mimo nieuchronnego przemijania.

Słowa kluczowe: leksem starość i leksemy pokrewne, definicje leksykalne, synonim, eufemizm, peryfraza

Old age lexeme plus lexemes related and their synonyms in Polish 

Summary 
The paper entitled “Old age lexeme plus lexemes related and their synonyms in Polish” reconstructs a dic-
tionary depiction of the old age. The reconstruction is based on a definition of old age lexeme and its sy-
nonyms taken from a dozen or so Polish dictionaries (dictionaries of general and special terms). The first 
part of the paper is devoted to the analysis of meanings related to such derivations as: old age (starość), old 
man (starzec, staruch), elders (starszyzna). The second part is devoted to synonyms, and first of all to eu-
phemisms used instead of old age lexeme and lexemes related. The conclusion is that Polish people address 
the old age either bluntly, using pejorative lexemes as well as suffixes imparting the negative meaning of 
derivations, or they do not address it directly, using euphemisms and then gentle descriptive expressions. 
Considering euphemisms in particular, the border between the middle age and old age is being readjusted 
in the face of inevitable passing. 

Key words: old age lexeme and lexemes related, lexical definitions, synonym, euphemism, periphrasis 
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Stereotypy jako determinanta dyskursu o starości

Wprowadzenie

Stereotypy są nie tyle składnikiem wiedzy potocznej, opartej na zdrowym rozsądku i co-
dziennych doświadczeniu, ile ją warunkują. Wiedza ta z  jednej strony jest niezbędna do funk-
cjonowania człowieka, z drugiej strony nie jest wiedzą pewną. Ta sama wiedza podpowiada nam 
również, że stereotyp jest czymś z gruntu niekorzystnym. Tak jednak nie jest, ujmując to najpro-
ściej – są one konieczne w poznaniu rzeczywistości i wbrew pozorom, ze względu na ich niejedno-
rodność, nie są też czymś łatwym do zaklasyfikowania, stąd też bierze się wielość rozmaitych ujęć.

Współcześnie stereotypy w naukach społecznych definiuje się jako zbytnio uproszczone 
i sztywne pojęcia o grupach ludzi, w obrębie których wszystkim jednostkom przypisuje się cha-
rakterystykę grupową zredukowaną do kilku kategorii. Istotą stereotypu jest to, że poszczególne 
jednostki w grupie nie są postrzegane jako postaci niepowtarzalne, różnorodne i złożone (Stan-
gor, Schaller, 1999). Słowo „stereotyp” (mające źródłosłów grecki: stereo – stężały, twardy oraz 
typos – odcisk, wzorzec) jeszcze w XVIII wieku oznaczało nazwę matryc drukarskich i odlewów 
z nich zrobionych. Stereotypy w psychologii najczęściej definiuje się jako „umysłową drogę na 
skróty”, która jest wybierana w imię szybkiego przetwarzania bodźców płynących z otoczenia 
(Mandal, 2000). Do psychologii zostało przeniesione z socjologii jako termin zaproponowany 
przez Lippmana, który tym mianem określił uproszczone i niedokładne wyobrażenia rzeczywi-
stości. Co więcej, wyobrażenia te miałyby być bardziej efektem przekazu społecznego niż do-
świadczeń własnych, ponadto cechowała je odporność na zmiany (Mandal, 2000). Samo zjawi-
sko stereotypizacji zostało zdefiniowane przez Lippmana (Lippman, 1922).

Jak zaznaczono, stereotyp nie jest czymś jednorodnym, badacze problemu wyróżniają: au-
tostereotypy, heterostereotypy i metastereotypy (Ostrowska, Bocheńska, 1996). Autostereotypy to 
przekonania o członkach własnej grupy; heterostereotypy – przekonania o członkach innych grup, 
metastereotypy – opinie o tym, co na temat pewnej grupy myślą inni (Głębocka, Szarzyńska, 2005).

Autorzy niniejszego artykułu dla zobrazowania roli stereotypów starości odwołują 
się przede wszystkim do przykładów zaczerpniętych z dyskursu reklamy – jest on bowiem 
współcześnie obecny we wszystkich rodzajach mediów. Jak wskazuje Jakub Z. Lichański, 
„[…] reklama towarzyszy naszej cywilizacji od dawna. Jest ona zjawiskiem złożonym, zwią-
zana jest bowiem z: marketingiem, procesami komunikacji, propagandą, prawem (np. han-
dlowym, ochroną własności intelektualnej, prawem o nieuczciwej konkurencji) […]. Zwią-
zana jest także z psychologią (oddziaływanie społeczne, zaspokajanie potrzeb itp.) wreszcie 
[…] reklama ma silne związki z retoryką” (Lichański, 2007, s. 161-162). Wymienione związ-
ki są dla niniejszego opracowania znaczące. 



Stereotyp starości i jego komponenty

Analizując stereotyp starości należy zaznaczyć, że jego zawartość treściowa nie jest 
jednorodna, a stereotypem nadrzędnym jest stereotyp płci, funkcjonujący na przynajmniej 
kilku poziomach: stereotypów cech związanych z płcią, stereotypów ról płciowych, stereo-
typowych cech fizycznych i  stereotypów dotyczących zawodów (Mandal, 2000). Kompo-
nentami stereotypów związanymi z płcią są:

Komponenta cech osobowości:
- stereotyp kobiecy: emocjonalność, zdolność do poświęceń, czułość, troska o innych, 

umiejętność rozumienia innych, ciepło w relacjach z innymi, pomaganie;
- stereotyp męski: niezależność, aktywność, kompetencja, łatwość podejmowania de-

cyzji, niezawodność, wiara w siebie, nieuleganie naciskowi, poczucie przywództwa.
Komponenta ról społecznych:

- stereotyp kobiecy: kobieta jest źródłem wsparcia emocjonalnego, zarządza domem, 
opiekuje się dziećmi, odpowiada za urządzenie domu;

- stereotyp męski: mężczyzna jest głową domu, finansuje rodzinę, jest przywódcą, od-
powiada za domowe naprawy.
Komponenta wyglądu zewnętrznego:

- stereotyp kobiecy: delikatny głos, schludność, wdzięk, miękkość ruchów;
- stereotyp męski: wysoki, silny, krzepki, szeroki w ramionach.

Komponenta zawodu:
- stereotyp kobiecy: terapeuta, telefonistka, logopeda, nauczycielka w szkole podstawo-

wej, pielęgniarka;
- stereotyp męski: kierowca ciężarówki, agent ubezpieczeniowy, instalator telefonów, 

chemik, burmistrz (Deux, Lewis, 1984).
Należy zaznaczyć, że komponenty zawodu nie przystają do polskich realiów, ponieważ zo-

stały ustalone na podstawie amerykańskich statystyk zatrudnienia wskazujących na co najmniej 
70% przewagę jednej z płci w zawodzie (Mandal, 2000). Wydaje się jednak, że w przypadku osób 
starych, wyłączonych z aktywności zawodowej, ten komponent ma najmniejsze znaczenie.

Kolejnym istotnym zagadnieniem jest samo pojęcie starości, czy jak w ostatnich latach 
wolą psychologowie – późnej dorosłości (Nowicka, 2008). Zwolennicy zastąpienia terminu 
„starość” terminem „późna dorosłość” wskazują na stygmatyzujący charakter tego pierwsze-
go. Wydaje się jednak, że sama zmiana nazwy ma również inne konsekwencje. Kulturowym 
kontekstem starości coraz częściej staje się niewidzialność osób w wieku senioralnym, szcze-
gólnie na płaszczyźnie atrakcyjności interpersonalnej (Zierkiewicz, 2005; Łysak, 2005).

WHO pozostaje przy tradycyjnym nazewnictwie, określając początek starości na 
60-65 rok życia. Starość nie jest jednak zjawiskiem jednorodnym, a osiągnięcie wieku gra-
nicznego nie jest jedynym predyktorem. Obecnie wyróżnia się dwa podstawowe kryteria 
starości: fizjologiczne i socjoekonomiczne (Harwas-Napierała, Trempała, 2003).

Głównymi kategoriami opisu starości są dwa pojęcia: strata oraz koszty starości 
(Harwas-Napierała, Trempała, 2003). Właściwością zdarzeń o charakterze straty jest duży 
potencjał wzbudzania silnych emocji negatywnych. Jeśli emocje te dotyczą wartości związa-
nych z życiem codziennym i występują łącznie, można je określić zdarzeniami krytycznymi. 
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Charakterystyczne zdarzenia krytyczne dla starości to: 
 - utrata zdrowia, kondycji i atrakcyjności fizycznej, 
 - utrata bliskich osób, 
 - utrata statusu społecznego i ekonomicznego,
 - utrata poczucia przydatności i prestiżu,
 - zbliżająca się perspektywa śmierci.

Zdarzenia krytyczne wymuszają na jednostce zmianę ukształtowanych ustosunkowań wo-
bec rzeczywistości, przewartościowania celów, zmiany stylu życia – czyli nową adaptację. Mecha-
nizmy adaptacji do starości rozpatruje się w kilku wariantach. Pierwszym jest teoria aktywności 
(Neugarten, Havighurst, Tobin, 1968), w myśl której starzenie się należy traktować w kategoriach 
normalnego procesu pozwalającego na zachowanie aktywności w obszarze życia społecznego.

Teoria wycofania się (Cumming, Henry 1961) natomiast zakłada, że wyłączenie się 
z życia społecznego jest funkcjonalnie istotną potrzebą późnej dorosłości, której zaspoko-
jenie umożliwia osiągnięcie równowagi psychicznej i dalszego rozwoju. W myśl tej teorii 
wycofanie się w wieku późnej dorosłości pełni tę samą funkcję co aktywność w młodszym 
wieku. Badania prowadzone przez Cumminga i  Henry’ego ujawniły podwójny charakter 
wartościującej orientacji: osoby starsze akceptowały wycofanie się z życia społecznego, trak-
tując je jako nieuniknione i zapewniające spokój, ale równocześnie porzucenie aktywnego 
trybu życia wiąże się z utratą poczucia własnej wartości. Ponadto badania te pozwoliły na 
wyodrębnienie charakterystycznych dla osób starszych kategorii zachowań:

1. Zachowania zintegrowane – typ zachowań manifestowany przez osoby aktywne, gotowe 
do reorganizacji życia, zaangażowane w hobby oraz intencjonalnie wycofujące się z aktyw-
ności w poszukiwaniu spokoju.

2. Zachowania obronne aktywne – typowe dla osób postrzegających starość w kategorii za-
grożenia. Aktywne zachowania obronne mogą przejawiać się elastycznością, polegającą na 
podejmowaniu i modyfikowaniu różnych zachowań, lub sztywnością, percypowaną przez 
badaczy jako rozpaczliwa próba trzymania się dotychczasowych wzorców.

3. Zachowania obronne pasywne – manifestowane przez osoby zależne, poddające się zmianom 
charakterystycznym dla starości i nie protestujące przeciwko nim. Osoby takie oczekiwały 
pomocy i w miarę jej otrzymywania (i pod takim warunkiem) pozostawały przystosowane.

4. Zachowania zdezintegrowane – typowe dla osób, u których normalny proces starzenia się 
został zaburzony z powodu psychicznych i fizycznych ograniczeń wynikających z chorób.
Podobną typologię zaprezentowali Reichard, Livinson i Petersen (1962), wyróżniając 

zachowania:
1. Przystosowane – charakterystyczne dla osób aktywnych.
2. Wycofujące.
3. Obronne.
4. Agresywne.
5. Nacechowane nienawiścią skierowaną na siebie.

Teoria stresu starości zakłada, że krytyczne wydarzenia życiowe działają jak stresory. 
Readaptacja jest związana z pozbawieniem człowieka cech nabytych, uproszczeniem oso-
bowości, a największego znaczenia nabierają czynniki, które miały je we wczesnym dzieciń-
stwie – dobrostan oraz potrzeba ogólnej stymulacji.
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Adaptacja do starości jest zatem radzeniem sobie z codziennością za pomocą osobi-
stej kontroli nad perspektywą starzenia się i jakością życia w warunkach masywnych utrat 
(Baltes, Baltes, 1990). W myśl tej koncepcji podstawa adaptacji do starości to:

1. Selektywna optymalizacja sprawności funkcji psychicznych.
2. Stopniowe podejmowanie działań kompensacyjnych.
3. Utrzymywanie optymizmu niezależnie od kosztów starzenia się.

 Negatywne zachowania, takie jak: bierność, zależność, egocentryzm, roszczeniowa 
postawa wobec rzeczywistości, depresja, wrogość, czy agresja są zatem objawami nieprzy-
stosowania. Freund (1997) zauważa, że wskaźnikiem adaptacji do starości jest doświadcze-
nie „maksimum satysfakcji przy minimum kosztów psychicznych (tamże, s. 291).

Wydaje się, że zachowania będące próbami adaptacji do starości determinują w du-
żej mierze zawartość treściową stereotypów starości i percepcję osób w wieku senioralnym. 
Co istotne, teoria aktywności ma znaczenie marginalne, aktywność jest bowiem postrzegana 
raczej w kategorii domeny ludzi młodych, rozwoju, a nie rekapitulacji cyklu rozwojowego. 
Wniosek taki wynika z faktu, że stereotypy mogą mieć trafność empiryczną, stanowią jednak 
przejaskrawienie i wyolbrzymienie cech obserwowalnych w rzeczywistości (Mandal, 2000).

Reklama, retoryka i stereotypy

Żaden ze współcześnie ważnych dyskursów medialnych nie wiąże się tak mocno 
z  sięganiem do stereotypów jak dyskurs reklamowy. Jakub Z. Lichański przypomina, że 
warunkiem skuteczności komunikatu reklamowego jest odwoływanie się do stereotypów, 
są one stałym wyposażeniem kultury. W retoryce, z którą reklamę łączą silne związki, przy-
bierają one postać albo toposów, albo też – częściej – miejsc wspólnych i wykorzystywane 
są w  procedurach argumentacyjnych. Tekst reklamowy, skonstruowany według prawideł 
retoryki, jest ukierunkowany na trzy cele: informacyjny, uwiarygodniający oraz przypomi-
nający. Jako komunikat retoryczny powinien spełniać przede wszystkim jedno nadrzędne 
zadanie, czyli pouczać (docere). Pomimo że tekst reklamowy składa się z wielu warstw, bę-
dąc połączeniem zarówno słów, jak i obrazów oraz muzyki, to jednak jego semantyczna 
jednoznaczność nie budzi zastrzeżeń odbiorcy. Reklama jednoznacznie wskazuje, co należy 
wybrać. Pozostałe dwie funkcje, a więc movere (poruszać) oraz delectare (bawić) powinny 
być podporządkowane pouczeniu (Lichański, 2007, s. 161-164). Mówiąc obrazowo, tylko 
wybór tego proszku do prania umożliwia obcowanie z niebiańską bielą  i miękkością, gdy 
tymczasem wszelki inny wybór skazuje nas na cierpienie wśród tkanin szarych i  szorstkich 
jak całun. Reklama daje zarówno obietnicę, jak i prosty przepis, w jaki sposób to osiągnąć. 
Stawką nie jest oczywiście produkt, ale aura, w której dzięki niemu się znajdujemy.  

Zadaniem retoryki jest, według Arystotelesa, odkrywanie wiarygodnych środków, aby 
przekonać słuchacza. Wszak przekonywanie, a  nie opisywanie świata staje się fundamen-
tem komunikacji masowej (Warchala, 2009, s. 280-286). Cel obu sztuk – reklamy i retoryki 
– czyli skuteczna perswazja, jest wspólny. W II księdze Retoryki Arystoteles rozważa przede 
wszystkim rolę namiętności, wokół której skupiają się rozważania. Wraz z charakterystyką 
afektów autor omawia podstawowe ludzkie charaktery, przy czym – na co wskazuje Henryk 
Podbielski – uwagi te nie odnoszą się do słuchaczy, jak sądzili inni badacze, lecz są sposobem 
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wiarygodnego przedstawienia postaci stanowiących przedmiot mowy. H. Podbielski pisze: 
„Chodzi więc o charakterystykę, która byłaby nie tylko łatwa do zaakceptowania przez słu-
chaczy, ale jednocześnie najbliższa prawdy, uwzględniająca uwarunkowania psychologiczne 
i socjologiczne przedstawianej osoby. Ma ona przede wszystkim uwierzytelniać argumentację 
logiczną w aspekcie stosowności i prawdopodobieństwa. W tym właśnie sensie ma również 
odniesienie do osoby mówcy. Wiedza psychologiczna i dokładna znajomość typowych zacho-
wań ludzkich w zależności od wieku i pochodzenia” (Podbielski, 2009, s. 33).

Świat ludzi młodych i świat starych są ze sobą skontrastowane, a jednym z kluczo-
wych słów jest „nadzieja”. O ile młodzi, nie mając życiowego doświadczenia, są pełni opty-
mizmu, „żyją najczęściej nadzieją”, o tyle ludzie starsi (Arystoteles, 2009, s. 133):

Nie pokładają w niczym nadziei. Nauczyło ich tego życie, które częściej niż się spodziewamy przysparza 
niepowodzeń i obraca wiele rzeczy na gorsze. Brak nadziei łączy się poza tym z ich trwożliwością. Żyją więc raczej 
wspomnieniami niż nadzieją, tym bardziej że okres życia przed nimi już krótki, długi zaś poza nimi; nadzieja zaś łą-
czy się z przyszłością, wspomnienia natomiast z tym, co już minęło. Z tej to właśnie przyczyny stają się gadatliwi. Bez 
przerwy gotowi są mówić o minionych zdarzeniach, bo samo ich przypomnienie sprawia im przyjemność.

Ludzi młodych według Arystotelesa określają zatem następujące cechy:
- trudność zapanowania nad żądzami, przede wszystkim erotycznymi,
- zmienność nastrojów i zamierzeń, w tym słomiany zapał,
- pobudliwość, porywczość, skłonność do gniewu,
- nieumiejętność przeżywania przykrych doświadczeń, takich jak poniżenie, krzywda,
- ciągłe dążenie do samopotwierdzenia, zwycięstw, okazania własnej wyższości,
- brak przywiązania do pieniędzy, 
- marzenia o sławie,
- łatwowierność, optymizm wynikające ze zbyt małej liczby negatywnych doświadczeń,
- odwaga, gwałtowność,
- „uzasadniona duma” (wiara w swoją zdolność do osiągnięcia rzeczy wielkich),
- upodobanie do przedkładania czynów pięknych nad pożytecznymi, 
- brak umiaru we wszystkim.
Upływ czasu sprzyja przede wszystkim rozwianiu złudzeń, nie sprzyja zaś spogląda-

niu w przyszłość z nadzieją. Dlatego też ludzi starszych cechuje z kolei:  
- przesadna ostrożność i trwożliwość,
- nieżyczliwość i dostrzeganie we wszystkim raczej gorszych stron,
- niezdolność do wielkich namiętności, a nawet oziębłość,
- brak pragnień,
- małoduszność wynikająca z wielu upokorzeń,
- skąpstwo i egoizm,
- wyrachowanie,
- skłonność raczej do płaczu niż śmiechu. 
Analizując reklamy, w których pojawiają się osoby w wieku senioralnym, można wy-

odrębnić następujące kategorie:

43Stereotypy jako determinanta dyskursu o starości



1. Reklamy oparte o stereotypy płciowe (troskliwych kobiet opiekujących się mężczy-
znami, będących źródłem wsparcia, np. reklamy środków przeciwbólowych i innych 
leków wydawanych bez recepty);

2. Reklamy oparte o aktywne zachowania zaradcze (np. klej do protez);
3. Reklamy będące zaprzeczeniem stereotypu i pokazujące osoby w wieku senioralnym 

zachowujące się w sposób charakterystyczny dla osób młodych (Allianz, Statoil). 
Stefaniak-Hrycko (2012) natomiast proponuje klasyfikację opartą o kategorię tema-

tyczną i wyróżnia reklamy:
1. Familijne.
2. Estetyczne (dotyczące wyglądu zewnętrznego, o charakterze prewencyjnym i/lub na-

prawczym).
3. Medyczne.
4. Eksperckie.

Nie wszystkie reklamy mocno osadzone w stereotypie muszą się wiązać z obrazem 
negatywnym czy też zbanalizowanym. Przeciwnie, wyeksponowanie na pierwszym planie 
wartości pozytywnych związanych ze starością może się łączyć z  istotnym tematem wię-
zi międzygeneracyjnej, a także, co bardzo istotne, przyjmowania nowych ról społecznych, 
m.in. roli babci i dziadka. Sposoby przedstawienia warto powiązać z tzw. koncepcją wycho-
wania do starości, w której zawiera się m.in. niepoddawanie się negatywnym stereotypom 
starości, realistyczny optymizm życiowy, utrzymywanie więzi rodzinnych i  towarzyskich, 
dzielenie się sobą z innymi (Małopolski Kongres Polityki Społecznej, 2012). 

„Pamiętam bardzo dobrze, kiedy dostałem pierwszy cukierek od mojego dziadka, 
miałem wtedy 4 lata” – tak zaczynała się bardzo popularna w latach 90. reklama cukierków, 
która na długie lata stała się źródłem odwołań. Jej atrakcyjność wynikała z sięgnięcia do 
obrazów archetypicznych. Poprzez smak cukierków dzisiejszy dziadek nie tylko przywołuje 
wspomnienie swego dziadka, ale także coś więcej, znajduje łączność z własnym dzieciń-
stwem. Przypomina to słynną scenę, w której bohater powieści Prousta wkłada do ust ciast-
ko zwane magdalenką i symbolicznie cofa się w czasie (Proust, 2003, s. 77-80): 

I niebawem [...] machinalnie podniosłem do ust łyżeczkę herbaty, w której rozmoczyłem kawałek mag-
dalenki. Ale w tej samej chwili, kiedy łyk pomieszany z okruchami ciasta dotknął mego podniebienia, zadrża-
łem, czując, że się we mnie dzieje coś niezwykłego. Owładnęła mną rozkoszna słodycz [...]. Sprawiła, że w jednej 
chwili koleje życia stały mi się obojętne, klęski jako błahe, krótkość złudna [...]. Cofam się myślą do chwili, 
w której wypiłem pierwszą łyżeczkę herbaty [...]. I nagle wspomnienie zjawiło mi się. Ten smak to była magda-
lenka cioci Leonii.

O wiele nowsza reklama, kremu do protez Corega, rozpoczyna się od słów wypowia-
danych przez starszą panią: „Uwielbiam się śmiać, opowiadać kawały…”.  W opozycji do ne-
gatywnego stereotypu wiążącego starość z samotnością spot eksponuje uroki życia towarzy-
skiego, bycia kochanym, podziwianym i adorowanym. Bohaterka mówi w ostatniej scenie: 
„A mój mąż nazywa mnie swoją śmieszką”. Z jednej strony reklama obala stereotyp starości 
związanej z wycofaniem się z życia społecznego – bohaterowie spotu prowadzą aktywne życie 
towarzyskie. Z drugiej strony jednak obraz wpisuje się iw stereotyp płciowy. Mąż bohaterki 
pyta, gdzie się podziała jego śmieszka, nie podejmuje jednak czynności zaradczych, udziela 
wsparcia negatywnego, które mobilizuje żonę do działania i rozwiązania problemu.
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Niektóre reklamy nie tylko zapadają w pamięć na długo, ale nawet zyskują specjalny 
status, nierzadko zajmując w hierarchii ważności inne, bardziej tradycyjne teksty kultury. Są 
to przede wszystkim te teksty, które przez odbiorców uznawane są za łamiące utarte sche-
maty, wykraczające poza granice danego stereotypu. Reklamy są komentowane zarówno 
przez specjalistów, jak i odbiorców niewyspecjalizowanych, jak na przykład skomentowany 
na jednym z blogów spot Towarzystwa Ubezpieczeniowego Allianz: 

Cieszę się, że powstają też reklamy obalające klasyczny obraz dziadków. Choć nietrudno tu przekroczyć 
delikatną granicę między żartem a kpiną, spoty, które wspominam, rozśmieszały mnie i absolutnie nie deprecjo-
nowały osób starszych. […]. W reklamie Allianz młody duchem dziadek wygrywa w konfrontacji w chuligana-
mi. „Trzeba mieć fantazję, dziadku!” wykrzyczane przez prymitywnego gówniarza, przekształca w „Trzeba mieć 
fantazję i pieniądze, synku” chwilę po tym, jak masakruje maskę jego samochodu. Dziadek występuje w roli 
bohatera i udowadnia, że wiek nie jest granicą trzeźwości umysłu, pewności siebie, wyobraźni, odwagi, a czasem 
i sprawności fizycznej. Wesołe jest życie staruszka podsumowuje cały przekaz – starość nie znaczy niedołężność, 
naiwność i nieporadność. Starość to doświadczenie i wiedza zdobyte na przestrzeni lat, dające przewagę nad 
tymi, którzy to wszystko mają jeszcze przed sobą (Nova PR).

Wymieniona reklama zderza ze sobą stereotypy dotyczące młodych i starych, przy 
czym pierwszy poprzez wyostrzenie elementów negatywnych buduje obraz karykaturalny. 
Młodzi ludzie będący bohaterami reklamy są ilustracją powiedzenia: młody i głupi. Główną 
cechą jest brak umiaru, ale także brak wyobraźni, rozumianej jako zdolność do przewi-
dywania skutków własnych działań. Młodzi, wyraźnie podchmieleni ludzie (widoczne są 
butelki oraz kufle) nie dbają o to, że łamanie norm społecznych może doprowadzić do ne-
gatywnych skutków. W efekcie kończy się dla nich upokorzeniem. Ich główne atrybuty to: 
przewaga liczebna (na filmie widzimy czterech mężczyzn), siła i sprawność fizyczna, a także 
większy samochód – w ostatniej scenie wraz ze zniszczeniem samochodu widać też, jak nie 
tylko ta przewaga była przewagą pozorną. W istocie to starszy człowiek posiada większą 
fantazję, choć należy ją rozumieć w sposób specyficzny – jako zdolność do realizowania 
planów śmiałych, wprawdzie niezgodnych z prawem, ale społecznie usprawiedliwionych. 
Starszy człowiek celowo uderza tyłem swojego samochodu nie z powodu porywczości czy 
gniewu, ale – w co jako widzowie nie wątpimy – jest to powodowane wyrachowaniem. Po 
prostu może sobie na to pozwolić, ma zarówno fantazję, jak i pieniądze, by zrealizować to, 
co sobie zamierzył. Jest to okazja po pierwsze,  do zaimponowania kobiecie siedzącej obok 
niego w samochodzie, jeszcze niedawno przerażonej zachowaniem chuliganów, po drugie, 
do utarcia nosa komuś, komu się to przecież najzwyczajniej należało. Na pierwszym planie 
pojawia się zatem nie stereotyp „dziadka”, lecz stereotyp męski, w którym zawiera się – jak 
wcześniej wskazano: niezależność, aktywność, kompetencja, łatwość podejmowania decy-
zji, niezawodność, wiara w siebie, nieuleganie naciskowi, poczucie przywództwa.

Warto zaznaczyć, że w tym wypadku stereotyp późnej jesieni, dla której charakte-
rystyczne są obrazy staruszków idących powolnym krokiem przez park zastąpiły obrazy 
ludzi majętnych, zrealizowanych i aktywnych. Jest to przecież wizja starości szczęśliwej na 
wzór zachodni, atrakcyjna i znajoma dla polskich obywateli. Marzeniem wielu jest żyć jak 
niemiecki bogaty emeryt. Obraz ten jest również oparty na stereotypie, który w czasie gdy 
emitowano tę reklamę, był nieco bardziej żywotny niż obecnie. 

Również oparta na przeciwstawieniu dwóch światów jest reklama koncernu Stato-
il z dwiema starszymi paniami w rolach głównych. W tym wypadku jest to stereotypowe 

45Stereotypy jako determinanta dyskursu o starości



wyobrażenie o tym, czym zajmuje się starsza kobieta, oraz świat daleki od stereotypu. Na 
zasadniczą część filmu składają się cztery ujęcia wypełnione kuchennymi dialogami dwóch 
starszych pań przy kawie i ciasteczkach:

 1 - Pani Jadziu, a gdzie pani te ciasteczka kupiła?
    - Na stacji Statoil.
 2 - A taką kawę to gdzie pani kupuje?
    - A to też na stacji Statoil
 3 - A ten zegarek?
    - Kupiłam na stacji Statoil.
 4 - A co pani tak często bywa na tej stacji Statoil?
    - Bo ja tam zawsze tankuję…

Jedność miejsca, czasu i akcji rozbijana jest poprzez przeplatające dialogi ujęcia z offu – naj-
pierw jest to widziana z daleka stacja paliw, potem dystrybutor paliw na tej samej stacji, następnie 
kasjerka. Ostatnie ujęcie domyka sekwencję, tuż po planszy z logo firmy oraz sloganem reklamo-
wym. Główna bohaterka dopowiada: „…No motor tankuję”. Widz podziwia panią Jadzię zakłada-
jącą gogle i odjeżdżającą ze stacji na swoim motorze. Atrybutami późnej dojrzałości również tutaj 
są: aktywność, witalność i pogoda ducha. Można powiedzieć, że taka pani Jadzia przydałaby się 
na prawdziwych polskich drogach. Niestety, jak przypomina Justyna Stypińska – „[…] w sferze 
publicznej starość konstruowana jest za pomocą specyficznej strategii, a mianowicie niewidzial-
ności. […] Obrazy starości i starych ludzi nie są obecne w przestrzeni publicznej, brak jest reklam 
zewnętrznych obrazujących osoby starsze, osoby starsze są nieobecne w  takich miejscach jak ga-
lerie handlowe, kawiarnie. Organizacja przestrzeni, w szczególności zaś miejskiej, nastawiona jest 
bowiem na potrzeby osób młodych. Brak obecności osób starszych w tej przestrzeni jest nie tylko 
wynikiem ich swoistej eliminacji przez inne grupy wiekowe, ma on także swoje korzenie w przeko-
naniach i postawach samych seniorów” (Stypińska, 2010, s. 143). 

Zakończenie

Wiek XXI stawia przed nami wyzwanie dotyczące percypowania starości. W dużej mie-
rze wynika to z faktu wejścia w wiek emerytalny tzw. pokolenia baby boomersów. Odpowiedzialni 
za rewolucję obyczajową w czasie ich dorastania nie chcą przyjąć tradycyjnych ról społecznych 
„babci” i „dziadka”, nie zamierzają porzucać aktywnego trybu życia. Wbrew wiekowi, nie szukają 
spokoju tylko nowych wyzwań. W końcu mają dużo wolnego czasu na realizowanie swoich pasji. 

Reklamy Statoil i Allianz emitowane kilka lat temu przełamywały stereotypy  i za-
funkcjonowały w naszej pamięci, konfrontowały nas z  tym, że starość nie musi być roz-
patrywana w kontekście utraty. Należy jednak zaznaczyć, że w obecnych reklamach osoby 
w wieku senioralnym są aktywne, prowadzą życie towarzyskie (Apap, Ketoprom), a ich ży-
cie jest pokazane w szerszej perspektywie niż sprawowanie opieki nad wnukami i dolegli-
wości chorobowe. Można się zatem spodziewać, że kolejne lata będą okresem rekonstrukcji 
stereotypu starości i odbarczenia go z kontekstu utraty.
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Streszczenie
Podstawową funkcją stereotypów jest uproszczenie percypowanego świata – zalew bodźców nie po-
zwala na każdorazową ich operacjonalizację, stąd konieczność posługiwania się skrótami poznaw-
czymi. Autorzy artykułu podejmują próbę analizy reklam, których bohaterowie wkroczyli w okres 
późnej dorosłości w kontekście stereotypów starości – osadzonych, jak się okazuje, w mechanizmach 
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adaptacji do niej. Starość w wielu koncepcjach do niedawna była rozpatrywana w kategoriach utraty, 
a szczególnie wycofania się z życia społecznego. Być może obecnie jesteśmy świadkami zmiany per-
cepcji późnej dorosłości – również w obszarze samego nazewnictwa.

Słowa kluczowe: stereotypy, starość, dyskurs, mass media, Internet, reklama

Summary
The main function of stereotypes is to simplify a perceived world - the flood of stimuli does not allow 
us each time a operationalization, so people need to use cognitive shortcuts. The authors attempt to 
analyze advertisements, the characters entered into a period of late adulthood in the context of aging 
stereotypes - embedded, as it turns out, the mechanisms of adaptation to it. Old age in a number of 
concepts, until recently, was considered in terms of loss, especially the withdrawal from social life. 
Perhaps we are seeing changes in the perception of late adulthood - even in the same terminology.

Key words: stereotypes, perceived world, perception
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Starość w zmieniającej się perspektywie wieku

1. Wstęp

Niniejsza publikacja kładzie silny akcent na pojęcie zmiany. Nie bez powodu jest ona 
wszakże głównym atrybutem płynnej ponowoczesności. Wszechobecność dyktatu zmiany do-
tyka nas na wielu polach. Jest widoczna przede wszystkim w narastającym wymogu mobilności 
– coraz częściej zmieniamy miejsca pracy, zamieszkania, krąg znajomych, zainteresowania, style 
ubioru, jak też sięgamy po coraz to nowsze rozwiązania techniczne. Ilość i tempo zmian wymu-
sza na nas konieczność bycia elastycznym, niezakorzenionym, niezwiązanym. Stan ten, jak pisze 
Zygmunt Bauman, nie jest jednak stanem wolności, lecz „przymusowym i nie kończącym się 
udziałem w wojnie wyzwoleńczej, która nie może przynieść ostatecznego zwycięstwa; codzien-
ną, toczoną bez chwili wytchnienia walką o to, by pozbyć się  czegoś albo o czymś  zapomnieć” 
(Bauman, 2007, s. 54). Czyhająca na nas starość stanowi doskonały przykład aspektu życia, któ-
ry chętnie poddalibyśmy takiej amnestycznej anihilacji. Starość w potocznym rozumieniu jest 
bowiem tym, co dookreśla1, zamyka, zawęża, spowalnia, zmusza do zatrzymania i zapuszczenia 
korzeni – jej specyfika stoi zatem w sprzeczności z oczekiwaniami, jakie stawia świat współcze-
sny, nam – mieszkańcom coraz bardziej rozpędzonej ponowoczesności.

Poszukując odpowiedzi na pytanie o  faktyczny obraz starości w  żywiołowo zmie-
niającej się rzeczywistości, postanowiłam udzielić głosu osobom znajdującym się niejako 
po dwóch stronach barykady wciąż toczącej się walki z czasem: młodzieży dopiero wkra-
czającej w dorosłość oraz osobom w wieku podeszłym. Interesowało mnie bowiem, w jaki 
sposób na postrzeganie starości wpływa to, czy jesteśmy w niej bezpośrednio zanurzeni. 
Chciałam – parafrazując tytuł książki Wandy Krzemińskiej (1980) – znaleźć odpowiedź na 
pytanie: czy, a jeśli tak, to w jaki sposób „starość rośnie wraz z nami?” 

2. Badania

2.1. Metodyka prowadzenia badań: ankieta i wywiad

Jako pierwsza powstała ankieta dla młodzieży (ankieta nr 1). Jej zadaniem było ukazać obraz 
starości widzianej oczyma młodych ludzi. W oparciu o udzielone w ankiecie nr 1 odpowiedzi skon-
struowałam ankietę dla osób starszych (ankieta nr 2). Chciałam w ten sposób nie tylko zyskać moż-
liwość zestawienia obrazu starości widzianej z perspektywy osób młodych oraz tych, w podeszłym 
wieku, lecz także zweryfikować, czy poglądy młodzieży na temat starości znajdą pokrycie w rzeczy-
wistości osób w  wieku podeszłym (przykładowo: w  udzielonych odpowiedziach młodzieży jako 
główny obiekt strachu ludzi starszych pojawia się śmierć i samotność, stąd rozszerzenie tego obszaru 

1  Mocno defetystyczny obraz starości proponuje nam Gielas, pisząc: „Na starość tak naprawdę nie dzieje się nic 
nowego: zarówno pozytywne, jak i negatywne cechy charakteru oraz mechanizmy rządzące osobowością zostały 
ukształtowane znacznie wcześniej” (Gielas, 2002, s. 35).



pytań w ankiecie skierowanej do osób starszych o zdania m.in.: Śmierć jest dla mnie…, Czy boi się 
Pan/i samotności?). Wnikliwy czytelnik dostrzeże ponadto, że pytania w ankiecie nr 2 są nieco inaczej 
sformułowane niż w ankiecie skierowanej do młodzieży. Świadomie nadałam im bardziej personalny 
wymiar2 (np. zamiast: „Jakie są zalety starości?” – ankieta nr 1, „Cieszę się, że mam tyle lat, ile mam, 
ponieważ…” – ankieta nr 2). Chciałam w ten sposób uniknąć pułapki mówienia o starości „w ogóle” 
i skoncentrować uwagę starszych respondentów na osobistym doświadczaniu „ich” starości. Niektóre 
twierdzenia w ankietach zdają się także dotykać tego samego obszaru, np.: „Życie jest piękne, ponie-
waż…”, „Najbardziej cieszy mnie gdy…”), lecz z uwagi na zastosowaną formułę zdań niedokończonych 
zakreślają w ten sposób inny obszar znaczeniowy – co odzwierciadlają udzielone odpowiedzi. 

Dodatkowo – dla wzbogacenia obrazu – przeprowadziłam indywidualne rozmowy 
z trzema osobami w wieku podeszłym, korzystając z metody wywiadu o charakterze swo-
bodnym inspirowanym pytaniami z ankiety nr 2. 

2.2. Osoby badane

Badanie zostało wykonane w mieście powyżej 100 tys. mieszkańców na zachodzie 
Polski. W badaniu wzięli udział uczniowie liceum ogólnokształcącego oraz osoby w pode-
szłym wieku – 603-80 lat.
Ankieta nr 1 – młodzież Ankieta nr 2 – osoby w podeszłym wieku

miejsce: liceum ogólnokształcące miejsce: 13 osób Klub Seniora, 2 osoby 
wypełniły ankietę w domu 

ilość osób badanych: 20 osób*

14 kobiet 6 mężczyzn ilość osób badanych: 15: 8 kobiet, 7 mężczyzn 

wiek: 18 lat 
wiek: 2 osiemdziesięciolatków 
6 siedemdziesięciolatków 
7 sześćdziesięciolatków 

wykształcenie: średnie niepełne (przed maturą) wykształcenie: 8 podstawowe, 5 średnie, 
1 zawodowe, 1 wyższe

zawód: uczniowie liceum ogólnokształcącego 

zawód: 5 brak, szwaczka, renta, sprzedawca, 
maszynistka, palacz, technik poligraf, 
księgowa, gospodyni domowa, administrator 
w tym: 13 emerytów i 2 osoby pracujące

* Znajdujące się w tej i zaprezentowanych niżej ankietach liczby przy opisach oznaczają ilość osób odpowiada-
jących danej charakterystyce. 

2.3. Miejsce i forma badania

Z trzynaściorgiem ankietowanych osób starszych spotkałam się w Klubie Seniora, dwie po-
zostałe osoby wypełniły ankietę samodzielnie w domu. Z ośmiorgiem ankietowanych osób star-
szych miałam bezpośredni kontakt – pomagając w odczytaniu i wypełnieniu ankiety, co umoż-
liwiło zadawanie dodatkowych pytań, czy wyjaśnienie niezrozumiałych wyrazów. Pozostałych 
siedmioro samodzielnie wypełniło ankiety. Młodzież w całości samodzielnie wypełniła ankiety. 

2  O  personalnym odniesieniu względem siebie pytań ankiety nr 2 świadczy m.in. fakt, że w  czterech 
odpowiedziach osób starszych na pytanie o początek starości pojawiło się wyznanie: „nie czuję się staro”.
3  Jak podaje Kocemba (2000) nadchodząca po tzw. okresie twórczym (produkcyjnym) starość rozpoczyna się 
w 60 r.ż.
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3. Analiza wyników 

3.1. Zwiastuny starości 

Otwierające pytanie obu ankiet – Starość zaczyna się gdy… oraz W jakim wieku roz-
poczyna się starość? skierowanych do młodzieży (ankieta nr 1 [Anr1]) i osób starszych (an-
kieta nr 2 [Anr2]) ukazuje dość ponury obraz. Oto najczęstsze odpowiedzi młodzieży: masz 
wygląd staruszka (4/20), czujesz się wypalony (4/20), czujesz się stary (4/20), stajesz się pesy-
mistą (3/20), i ankiety nr 2: dopada choroba (4/25), zostajemy sami (4/15). Co ciekawe, mło-
dzież silniej podkreślała zewnętrze atrybuty starości: masz wygląd staruszka, pojawiają się 
zmarszczki; natomiast osoby starsze wskazywały na chorobę i samotność jako najważniejsze 
zwiastuny starości. Także choroba, lub jej brak była w opinii osób starszych głównym wy-
znacznikiem tego, czy i kiedy czują się staro (5/15). 

Interesujące jest także to, iż zbliżona liczba młodzieży i  osób starszych sytuowała 
metrykalny początek starości w wieku 60 lat (Anr1: 4/20, Anr2: 5/15), natomiast tylko mło-
dzież sugerowała, że jest to rzecz względna (Anr2: 8/20). Wydaje się to niezgodne z obser-
wowanym potocznie i w literaturze doświadczeniem przesuwania granicy rozpoczęcia sta-
rości wraz z metrykalnym przybliżaniem się do niej (Omyła-Rudzka, 2012). Ponadto opinie 
młodzieży na tematy relatywnej względności ustalenia początku starości bliższe są temu, co 
na ten temat sądzą gerontolodzy: „to, ile razy Ziemia obiegła Słońce od momentu urodzin 
danej osoby, nie mówi o niej niczego, chyba że ów upływ czasu pozostaje w związku z in-
nymi, bardziej istotnymi zmianami. Właściwie wiek sam w sobie stanowi w określonych 
warunkach bardzo słaby wskaźnik” (Sturat-Hamilton, 2000, s. 18-19). 

3.2. Jasne i ciemne strony starości 

 Starsi ludzie wymienili bardzo niewiele pozytywnych stron starości. Jedynie (2/15) 
osób cieszyło się, że doczekały takiego wieku, a (2/15) deklarowało zadowolenie z życia. Co 
ciekawe, 9/15 osób starszych określiło się przy tym jako optymistycznie nastawionych do ży-
cia – uzasadniając – że tak żyje się łatwiej. Być może ta rozbieżność pojawiła się na skutek roz-
łożenia akcentów: starość nie jest przez osoby starsze waloryzowana pozytywnie, co nie prze-
szkadza jednak w przyjęciu przez nie pozytywnej postawy względem życia jako takiego: wiek 
nie musi być przecież główną charakterystyką, przez pryzmat której ujmujemy rzeczywistość! 

Jako wady starości 3/15 osób starszych wymieniło choroby, 2/15 osoby starsze wska-
zały, że wołałyby być młode, 2/15, że wszystko oddałyby za to, by cofnąć czas, gdyż dopiero 
teraz nabyły przydatne do właściwego zaplanowania życia doświadczenie życiowe. Odpo-
wiedzi osób starszych są zastanawiające, szczególnie w kontekście opinii młodzieży, wyli-
czającej zaskakująco wiele zalet starości m.in.: wolny czas (10/20), spokój (10/20) [spokój 
był także zdaniem młodzieży głównym atrybutem starości 10/20], a pomiędzy nimi właśnie 
doświadczenie (6/20), dystans (5/20) i mądrość (3/20). Ostatnie trzy kategorie dotyczą moż-
liwości dzielenia się nabytym doświadczeniem życiowym. 

Wiara w mądrość ludzi w podeszłym wieku towarzyszyła człowiekowi już od daw-
na. Etymologiczne znaczenie słowa „geront” – „starzec” jest synonimem słowa „mędrzec”4. 
4 A. Wierzba, Starzenie się a problem straty, „Psychoterapia” 1998, nr 3, s. 22.
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Zastanawiająca jest obecność – w dobie postępującej marginalizacji osób starszych – wy-
powiedzi ankietowanej przeze mnie młodzieży, wymieniającej jako zaletę starości doświad-
czenie (6/20), a na pytanie o to, co cenią w osobach starszych wskazującej właśnie mądrość 
(11/20). Ilość nabywanego w  życiu doświadczenia jest ważnym czynnikiem biorącym 
udział5 w  stopniowym nabywaniu mądrości (Olejnik, Niemczyński, 1993), czyli „wiedzy 
odnoszącej się do ważnych dla człowieka kwestii i problemów składających się na tak zwaną 
pragmatykę życia (life pragmatics), która tworzy się m.in. na bazie wzrastającego  z wiekiem 
zasobu doświadczeń w ich rozwiązywaniu” (Olejnik, 2003, s. 250). Stanowisko młodych jest 
przy tym o tyle zaskakujące, że stoi w sprzeczności z prefiguratywnym charakterem cyber-
cywlizacji, w jakiej obecnie żyjemy (Borkowski, 2007). Istotną cechą tego typu kultury jest 
bowiem przekazywanie doświadczenia i wiedzy starszemu pokoleniu przez młodsze, czyli 
inaczej niż w trakcyjnym modelu schedy pokoleniowej cechującym model postfiguratywny. 

Co więcej, opinie osób młodych nie znalazły odzwierciedlenia w subiektywnym od-
czuciu osób starszych. Najczęstsza odpowiedź – na pytanie w ankiecie nr 2 o krzywdzące 
osądy dotyczące ludzi starszych brzmiała: są oni niepotrzebni. Na to poczucie wpłynęło być 
może przekonanie niektórych ankietowanych osób starszych, o  tym, że młodzież ich nie 
szanuje. 12/15 starszych osób pejoratywnie charakteryzowało młodych ludzi, choć 11/15 
dodało: ale nie wszyscy. Ponadto w pytaniu o to, czego najbardziej się boją 2/15 starszych 
respondentów wymieniło właśnie młodzież. Negatywne opinie starszych o  młodzieży są 
zgodne z założeniami młodych ludzi, którzy w 11/20 przypadkach przekonani byli  o pe-
joratywnych poglądach starszych osób na swój temat. Z kolei w literaturze spotykamy się 
z poglądem o wzajemnie negatywnych postawach względem siebie tych dwóch grup wieko-
wych (Litwiniszyn, 2007). Ludzie starsi, z którymi się spotkałam w czasie przeprowadzania 
badań, bali się młodzieży i  choć starali się nie generalizować, to ich pierwsze opinie na 
jej temat były stosunkowo mało wyważone. Opowiadali o narkomanii, złodziejstwu, dość 
rzadko pojawiało się stwierdzenie, że dawniej była lepsza (3/15). 

Odpowiedzi młodzieży wskazujące na to, iż najbardziej szanowanym przez nią atry-
butem starości jest mądrość (11/20) skłoniły mnie do sformułowania dodatkowej puli pytań 
w ankiecie nr 2 dotyczących wartości, doświadczenia i wiedzy, jakie osoby starsze chciałyby 
przekazać światu. 4/15 osób starszych nie udzieliło odpowiedzi na te pytania, pozostali na-
pisali: Żyj uczciwie i sprawiedliwie (2/15), Świat jest gorszy jak dawniej, Żyjcie długo i bądźcie 
szczęśliwi, Cieszcie się, bo Bóg o nas pamięta, Żyjmy dostatnio i wesoło, Przebywajcie więcej 
z rodziną, Ziemia jest waszym domem, a Pan Bóg jego stwórcą. Odpowiedzi te, poza jedną, 
mają generalnie pozytywny wydźwięk, przy tym istotna ich część odnosi się do transcen-
dentalnej natury rzeczywistości i jej wymiaru aksjologicznego (wartości). 

Wartości, którymi kierują się ludzie starsi w ich własnej opinii, to przede wszystkim: 
uczciwość (5/15), dobroć (3/15), pomoc (3/15), wiara w Boga (2/15). Na pytanie o to, w jaki 
sposób użyliby czarodziejskiej różdżki, w większości padły odpowiedzi nieegocentryczne, np. 
wszyscy byliby szczęścili (2/15), zmieniłbym świat na lepsze, nie byłoby przemocy, choć pojawia-
ły się i takie, które wskazywały na chęć poprawy przede wszystkim dobra swojego i najbliższej 
rodziny: moja rodzina byłaby szczęśliwsza (2/15), miałabym pieniądze na podróżowanie, pięk-
ne stroje; byłabym zdrowsza i bogata. W opinii młodych marzenia osób starszych to przede 
wszystkim: rodzina (12/20), spokojna śmierć (9/20), wnuki (4/20), zdrowie (4/20). Starsze 
5  Pozostałe czynniki to myślenie postformalne oraz kompetencja biograficzna (Niemczyński, Olejnik, 1993). 
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osoby natomiast wspomniały raczej o zdrowiu (6/15), pieniądzach (3/15) i podróżach (2/15). 
Zatem zdaje się, że młodzi postrzegają starość bardziej statycznie, podczas gdy marzenia osób 
starszych prezentują się jako bardziej aktywne (podróże, a nie spokojna śmierć). 

Na pytanie o to, czego brakuje osobom starszym, młodzi ludzie wskazywali przede 
wszystkim na: miłość (8/20), pieniądze (5/20), bliskich (4/20) – dostrzegli zatem przede 
wszystkim potrzebę afiliacji, tworzenia i podtrzymywania relacji. Osoby starsze z kolei jako 
swój największy brak wskazywały na: pieniądze (9/15), zdrowie (6/15), kontakty z bliskimi 
(2/15). Także zdrowie było tym, za co „oddaliby wszystko” (6/15). Być może słabszy niż 
w  przypadku młodzieży akcent na potrzebę utrzymania więzi spowodowany był faktem 
doboru grupy starszych osób – spotkani w Klubie Seniora prawdopodobnie reprezentowa-
li grupę zaspokajającą w adekwatnym stopniu swoją potrzebę kontaktów międzyludzkich. 
Osamotnienie jest bowiem „wyrazem rozbieżności między poziomem kontaktów, jakich 
człowiek potrzebuje i pragnie, a liczbą rzeczywistych kontaktów” (Zych, 2009, s. 165).

3.3. Ciemne oblicze starości 

Ankieta nr 2 wykazała, że bardzo silna jest u osób starszych chęć powrotu do lat mi-
nionych. Dawniejszy świat (często mimo doświadczenia wojny i okupacji!) wydawał się lepszy 
niż obecny (5/15). Z poczuciem, że przeszłość była lepsza, wiąże się ściśle poczucie wpisanych 
w upływ czasu strat, czy wręcz ich ciągłości (loss continuum). I tak najbardziej traumatycznym 
wydarzeniem jest dla osób starszych śmierć najbliższych (9/15), po nim utarta zdrowia (2/15), 
to zdrowie najczęściej chcieliby odzyskać (5/15), o zdrowiu też najczęściej marzą (6/15). Także 
w dokonanym przez Zych przeglądzie badań z różnych krajów zdrowie sytuuje się na najwyż-
szym szczeblu istotnych dla ludzi starszych kwestii (Zych, 1999, s. 85).

Starsi ludzie próbują zrekompensować odczuwalne straty (zdrowia, bliskich, moż-
liwości życiowych) w różnoraki sposób. Profesor Zimbardo (1999, s. 213) przywołuje wy-
powiedzi psychologów M. Balttes i  P. Baltes, według których dobre starzenie się polega 
na wyciąganiu jak największej ilości zysków, a jednocześnie minimalizowaniu strat, które 
towarzyszą zwykle starzeniu się jest to tzw. selektywna optymalizacja połączona z  kom-
pensacją. Selektywna – ludzie starsi stawiają sobie mniejsze cele, optymalna – realizują się 
w dziedzinach, które są dla nich najważniejsze, kompensacja polega natomiast na wybie-
raniu środowisk przyjaznych osobie w podeszłym wieku. Z pewnością dlatego m.in. Klub 
Seniora pełen jest zawsze ludzi chętnie przebywających w towarzystwie sobie podobnych 
wiekiem. W przeprowadzonych przeze mnie – przy okazji prowadzenia ankiety – rozmo-
wach z osobami starszymi często pojawiał się problem utraty jakiejś rzeczy czy osoby i nie-
możliwości jej odzyskania, np. zdrowia, młodości, bliskich. Jedną z najbardziej typowych 
strat wpisanych w  duvallowski cykl życia rodziny jest wyfrunięcie dzieci z  gniazda oraz 
śmierć bliskich i przyjaciół. Człowiek powoli obserwuje, jak znany mu świat i ludzie odcho-
dzą w zapomnienie. Sytuacja ta rodzi wymierne konsekwencje, tzn. mniejsza ilość znajo-
mych i śmierć najbliższych sprawia, że coraz bliższe staje się widmo samotności. Tylko 3/15 
ze starszych respondentów nie obawiało się osamotnienia, a 9/20 młodych twierdziło, że 
ono jest właśnie w starości najstraszniejsze. To ciekawe, że ludzie obawiający się samotności 
to stali bywalcy Klubu Seniora, otoczeni grupą przyjaciół. Okazało się jednak, że pod po-
jęciem samotności rozumieją oni nie tyle stałe pozbawienie kontaktów z ludźmi, ile nagłą 
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chorobę, czy niemożność nawet podejścia do telefonu, by zadzwonić po pomoc. Obawiali się 
zatem przede wszystkim tego, czy w momencie zagrożenia ich życia lub zdrowia nie będą 
sami w domu, bez żadnej pomocnej ręki.

3.4. Śmierć, samotność, choroba 

„Żyję – pisze w swej książce O starzeniu się: Bunt i rezygnacja. Podnieść na siebie rękę  
Jean Amery (2007) – i wydaje mi się, że mam czas. Ale to czas ma mnie. Istnieję w jego wnę-
trzu i poprzez niego, nie mogę egzystować poza jego ramami. Został mi dany tylko w pewnym 
zakresie, który złudzenia młodości zdają się wydłużać w nieskończoność. Lecz dany mi czas 
jest skończony. Tak jak i ja. Jestem skończony. Z czasem (nomen omen) moje ciało staje się 
obce. Pojawiają się żółte plamy na twarzy. Skóra wiotczeje. Mięśnie nie wykonują już w pokor-
nym milczeniu swojej codziennej posługi. Starzejąc się, czuję oddech śmierci, który jest moim 
oddechem. Śmierć >ze starości< nie przychodzi bowiem z zewnątrz w postaci wypadku, czy 
inwazji choroby, lecz z wnętrza mnie samego, zadaje mi ją moje własne ciało”. 

Choroba, samotność i  śmierć stanowią triadę najczęstszych obaw ankietowanych 
osób starszych. W pytaniu ankiety nr 2 o największą obawę starszych najczęściej pojawiały 
się: choroba (5/15), śmierć (3/15), samotność (2/15). Jest to zgodne z opiniami młodzieży,  
na pytanie: „Jakie są obawy osób w podeszłym wieku?” młodzi ludzie wymienili kolejno: 
śmierć (13/20), choroba (13/20), samotność (13/20). Za „najstraszniejsze w starości” uznali 
podobnie: samotność (9/20), śmierć (6/20), brak sił (4/20) chorobę (3/20). 

Ciągłe straty, charakterystyczne dla okresu starości (Zych, 2009), nieuchronnie na-
suwają myśl o tej największej i ostatecznej – o stracie własnego życia. Paradoksalnie, śmierć 
mniej niepokoi przepytywanych przeze mnie ludzi starszych (5/15) niż samotność (11/15). 
Bliski koniec okazał się jedną z największych „wad” starości dla (5/20) osób, a (6/20) uważa-
ło, że jest on najstraszniejsza w starości, 4/15 osób starszych deklarowało, że boi się śmierci, 
(4/15), że jest im obojętna lub też jest dla nich sprawą normalną (5/15). 

Dostrzegłam, że większość starszych osób „pogodzonych” ze śmiercią deklarowało 
głęboką wiarę w Boga, część z nich wręcz oczekiwała na śmierć jak na zasłużoną nagrodę, 
dla innych wiara w  lepszy byt wieczny stawała się źródłem jedynej nadziei, jeszcze inni 
widzieli w niej jedyną sprawiedliwość. Dla większości śmierć stanowiła po prostu kolejny 
etap życia, tak naturalny, jak dzieciństwo i dojrzewanie. O dobroczynnym wpływie religii 
na dobrostan świadczą m.in. badania Instytutu Gallupa, które wykazały „dwukrotnie więcej 
zadowolonych z życia i szczęśliwych ludzi wśród tych, którzy kierują się w swoim postępo-
waniu motywacją religijną” (Zych, 2009, s. 80). 

3.5. Wiara i rodzina

Powszechnie sądzi się (widać to także w ankiecie nr 1), że ludzi starszych cechuje 
przywiązywanie dużej wagi do praktyk religijnych. 7/20 osób młodych określa stosunek 
osób w wieku podeszłym do religii jak bogobojność, 2/20 jako dewocję i przesadę, również 
dewocja była tym, czego najczęściej młode osoby nie tolerowały u osób starszych (3/20). 
Osoby starsze, z  którymi rozmawiałam, także często deklarowały, iż realizują się, kiedy 
mogą iść do kościoła. Nie wszyscy ludzie starsi są wierzący czy praktykujący, ale znaczna 
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część tych, z którymi się spotkałam, przywiązywała ogromną wagę do kontaktów z Bogiem 
(7/15), a religię stawia na pierwszym miejscu (6/15). Ma to nie tylko duchowe, ale także psy-
chologiczne uzasadnienie. Po pierwsze, pozwala pogodzić się z nieuchronnością śmierci, 
po drugie, częsty pobyt w kościele czy uczestnictwo w różnego rodzaju kołach katolickich 
staje się jedną z istotniejszych rozrywek ludzi w podeszłym wieku, stwarzającą możliwość 
nawiązania i utrzymywania kontaktów interpersonalnych. Często modlitwa rekompensuje 
ludziom starszym niemożność, np. finansowej pomocy swoim dzieciom, sprawiając, że czu-
ją się potrzebni. I rzeczywiście na pytanie o to, w jakich sytuacjach czują się z siebie zado-
woleni, większość starszych ankietowanych odpowiadała, że wtedy, kiedy uda im się komuś 
pomóc, kiedy wiedzą, że są potrzebni. 

Obok Boga, najważniejszą wartością osób starszych (6/15) okazał się dom i rodzina 
(7/15). W tym kontekście interesujące jest to, że o ile najpiękniejszym momentem w życiu 
dla starszych pań było urodzenie dziecka, o tyle to wnuki obecnie dostarczały ankietowanym 
najwięcej radości. Ta różnica wiąże się z odmienną specyfiką tych ról rodzinnych: mama, tato 
vs babcia i dziadek – do których przypisane są inne oczekiwania i obowiązki. Rola rodziców 
jest zdecydowanie bardziej wymagająca, obarczona ciężarem wychowania i odpowiedzialno-
ści. Rola dziadków jest nieco inna, to jakby macierzyństwo lub ojcostwo, tyle że pozbawio-
ne brzemienia odpowiedzialności za kształtowanie pociech (Sendyk, 2006). Dziadkowie nie 
czują się wobec wnuków – tak bardzo jak w przypadku własnych dzieci – zobowiązani do 
wychowywania, czerpiąc przy tym taką samą radość  z kontaktów z nimi, jak kiedyś opiekując 
się własnymi pociechami. Ponadto wnuki przypominają im czasy młodości, kiedy pełnili rolę 
rodziców, dodając w ten sposób energii  i poczucia własnej wartości. 

3.6. Przeszłość a teraźniejszość 
 
Na pytanie o to, co przeraża osoby starsze we współczesnym świecie, najwięcej mło-

dych respondentów wskazywało na postęp techniczny (8/20), agresję (4/20), pośpiech (4/20). 
Osoby starsze są zdania, że współcześnie świat jest gorszy niż w przeszłości (5/15), przede 
wszystkim dlatego, że: mamy zły rząd (2/15), jest bezrobocie i  bieda (2/15), jest bardziej 
brutalny (2/15). W odpowiedziach osób starszych nie pojawiły się obawy dotyczące współ-
czesnej techniki, młodzi respondenci z kolei nie docenili roli polityki  i sytuacji społecznej 
w kształtowaniu negatywnej opinii osób starszych na temat współczesności.

 
4. Wywiady indywidualne

Wybór osób do wywiadów indywidualnych miał charakter celowy. Celem było przedsta-
wienie relacji ciekawych i reprezentujących różne grupy środowiskowe oraz odmienne poziomy 
wykształcenia osób tak, aby uzyskany w ten sposób obraz starości był jak najbardziej zróżnicowany. 

4.1. Wywiad pierwszy

Pierwszą osobą, z którą rozmawiałam, była sześćdziesięcioczteroletnia szwaczka z wy-
kształceniem podstawowym. Mieszka sama, nie utrzymuje kontaktów z rodziną ani ze znajo-
mymi, choć sporadycznie uczestniczy w spotkaniach osób chorych na raka. W jej zachowaniu 
od początku dostrzegłam rysy zrezygnowania. Była posępna, co jakiś czas powtarzała, że to co 
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ma mi do przekazania, będzie bardzo smutne, takie jak całe jej życie. Nie potrafiła znaleźć nic 
dobrego w swoim życiu, w sobie samej ani w innych ludziach. Nawet pies, z którym tak często 
spacerowała pod moimi oknami, okazał się tylko utrapieniem, a wycieczki z nim przykrym 
obowiązkiem. Wiele jej wypowiedzi było nieścisłych, wzajemnie wykluczających się. Na py-
tanie o potrzebę kontaktów z innymi ludźmi odparła,  że są jej obojętne, leczy gdy zapytałam 
o ulubione sposoby spędzania wolnego czasu, relacje z innymi okazały się najważniejszą roz-
rywką. Przede wszystkim zastanowił mnie stosunek mojej rozmówczyni do przeszłości. Nie 
chciała do niej wracać, a raczej było jej to obojętne, wszystko było jej obojętne. Słowo to, obok 
obaw o stan zdrowia i brak pieniędzy było najczęściej przewijającym się w czasie naszej kon-
wersacji. Jednak na pytanie, co zmieniłaby w swoim życiu, odpowiedziała, że nic, o niczym 
nie marzy, a czarodziejską różdżką wyczarowałaby pieniądze na podróże i piękne stroje. Nie 
zwróciła uwagi na to, że przy jej pomocy mogłaby zapragnąć uczynić się zdrową. Zauważyłam 
ponadto, iż moja rozmówczyni miała problemy z  formułowaniem abstrakcyjnych osądów. 
Trudności sprawiały jej odpowiedzi na pytanie, czym jest dla niej dobro, zło, czy Bóg. Ow-
szem absolut był dla niej – jak się wyraziła – bardzo ważny, lecz „teorii” wiary nie potrafiła 
zastosować w życiu: nadzieja – to dla niej „matka głupich”, miłości nigdy nie zaznała, więc 
jest dla niej „głupim” uczuciem, a wartości, jakimi kieruje się w życiu, są jej „obojętne”. Mimo 
takiej deklaracji stwierdziła, że brzydzi się plotkarstwem, nigdy by też niczego nie ukradła. 
Na abstrakcyjne pytanie: „Za co oddałaby wszystko”, odpowiada „za nic, bo nic nie mam”. Jej 
wypowiedzi były typowo nihilistyczne, „nie chcę niczego”; „wszystko jest mi obojętne”. Nie 
obawia się jednak śmierci – stanowiącej dla niej kolejny etap życia – lecz samotności, a raczej 
niedołężności i uzależnienia od innych. Kiedy otwiera oczy, pyta się sama siebie, czy dzisiaj 
będzie w stanie wstać z łóżka, czy poradzi sobie, jak przeżyje kolejny dzień. 

Choć na podstawie okrojonego zasobu informacji nie można stworzyć całościowej opi-
nii na temat tej osoby, to z pewnością rozmowa z nią wywarła na mnie mocne wrażenie. Moja 
rozmówczyni dała się poznać jako osoba zrezygnowana, schorowana, niechętna ludziom i nie-
nawidząca samą siebie (z wywiadu). Wiara, mimo iż jest dla niej ważna, nie stanowiła źródła 
nadziei ani miłości, której nie doświadczyła w życiu. W czasie całej rozmowy była mocno skon-
centrowana na sobie, dopiero pod koniec spotkania dowiedziałam się, że ma córkę i wnuczkę, 
którą bardzo kocha. Nie wspomniała o nich nawet, kiedy pytałam o to, co wywołuje uśmiech na 
jej twarzy (powiedziała, że pies). Zauważyłam też, iż miała wielką potrzebę rozmowy, czy wręcz 
pożalenia się na swoje życie komukolwiek, nawet mnie, choć przecież znała mnie tylko z widze-
nia. Potrzebowała kogoś, kto by wysłuchał tego, jak jest jej źle i jak cierpi, jak bardzo jest chora 
i jak mało ma nadziei, lecz – co zastanawiające – nie szukała pocieszenia. W rozmowie wyraźnie 
zaznaczyła, że denerwują ją ludzie próbujący udzielić jej rad, choć nie przeżyli tego, co ona. 

Sylwetkę mojej pierwszej rozmówczyni dobrze charakteryzuje przystosowanie ludzi 
w podeszłym wieku wykazujących tzw. postawę wrogości skierowanej do samego siebie (Stu-
art-Hamilton, 2006, s. 144). Towarzyszy jej pasywność, brak inicjatywy, a także znamiona 
depresji. Człowiek reprezentujący taką postawę czuje się – podobnie jak moja rozmówczyni 
– nikomu niepotrzebny i samotny, lecz nie ma w sobie na tyle motywacji czy wewnętrznej 
siły, by wyjść naprzeciw ludziom i – poprzez kontakty z nimi – ponownie nadać sens swoje-
mu życiu. Starość tej pani można określić mianem pasywnej, może nie tyle w znaczeniu bio-
logicznym (nie jest przykuta do łóżka, wychodzi z domu), ale intelektualno-emocjonalnym. 
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Zabrakło w jej życiu czegoś, co prowokowałoby ją do rozwoju, pracy nad sobą, wyczekiwa-
nia zmian. Bez tego istotnie trudno mieć na cokolwiek nadzieję, czy nawet sformułować 
swoje marzenia – tak jak to działo się w przypadku mojej interlokutorki. 

Jeśli chodzi o porównanie jej wypowiedzi z wynikami ankiety nr 1, to opinie ludzi młodych 
na temat starości były zbieżne z wypowiedziami respondentki w obszarze odczuwania samotności, 
braku zdrowia, a także pragnienia kontaktu z wnukami. Istotna okazała się także rola Boga, choć 
nie w rozumieniu osobowej racji dającej nadzieję. Wypowiedzi rozmówczyni i młodych nie kore-
spondowały ze sobą w pytaniach: o lęk przed śmiercią (obojętna dla starszej pani, natomiast 13/20 
młodych uważało ją za największą obawę osób starszych). Wbrew stereotypowym opiniom mło-
dych, kobieta nie wyrażała również negatywnych opinii o młodzieży, przeciwnie, wykazywała się 
dużą dozą zrozumienia i empatii, mówiąc np. że wie, jak wielka presja wywierana jest na młodzież 
w szkole, jak dużo dzisiejszy świat od niej wymaga. Zaskoczyło mnie także, iż dla mojej rozmów-
czyni wiek, od którego można nazwać kogoś starym to 50 lat (najniższa granica u osiemnasto-
latków to 60 lat, a preferowana odpowiedź: „to względne”). W tym miejscu warto zaznaczyć, że 
wielu uczonych i myślicieli próbowało ustalić wiek rozpoczęcia się starości. Dla kultury Wschodu 
starość zaczyna się od 70 lat; 60-80 lat to wiek człowieka „starego, cofającego się” (wg Pitagorasa), 
75 lat wg J. Birrena, 70-80 lat wg G. Bearda, dla polskiego badacza A. Bochenka „I stopień starzenia 
się” przypada na wiek 60-70 lat” (Rembowski, 1984, s. 41-43). Oczywiście, periodyzacja etapów 
życia ludzkiego cechuje się znaczną względnością, jak zauważa prof. Antoni Kępiński: „Zdarzają 
się wprawdzie młodzieńczy staruszkowie, jak i na odwrót – młodzi starcy. W pierwszym wypadku 
pogodne usposobienie, wrodzona młodzieńczość, pozwala przezwyciężyć starcze gaśnięcie energii 
życiowej i idące z nim w parze obniżenie nastroju (...)” (Kępiński, 1985, s. 49).

4.2. Wywiad 2 

Drugą rozmówczynią była sześćdziesięciosiedmioletnia księgowa z wykształceniem nie-
pełnym średnim mieszkająca samotnie. Już po pierwszym pytaniu dostrzegłam, że znacznie róż-
ni się od mojej poprzedniej rozmówczyni. Jej odpowiedzi tchnęły optymizmem i wiarą w lepsze 
jutro. Była też otwarta na innych – wiele razy nawiązywała w wypowiedziach do swojej rodziny 
i wnuków (m.in. w pytaniach: o moment największej radości, o to, co widzi, kiedy zamyka oczy, 
czy o wspomnienie wywołujące uśmiech na twarzy, o przyczyny smutku – nieszczęśliwą czynią 
ją niepowodzenia bliskich, lub ich śmierć). Ponadto, chociaż Bóg jest tak samo ważny dla niej jak 
dla jej przedmówczyni, to w jej przypadku widać wpływ wyznawanej wiary na życie („nie wy-
obrażam sobie życia bez Niego”, „po przebudzeniu dziękuję mu za jeszcze jeden dzień”, „źródłem 
wartości jest dla mnie dekalog”, „źródło dobra upatruję w człowieku”). Odpowiadając na pytanie 
„jak posłużyłaby się czarodziejską różdżką”, mówiła o naprawie świata, zaprzestaniu wojen i czy-
stek etnicznych. Była nastawiona przyjaźnie  do świata i – odwrotnie niż w przypadku ankieto-
wanych osób starszych – bardziej niż samotności obawiała się śmierci, czy raczej choroby, która 
według niej zawsze poprzedza koniec. Mimo okropności wojny, których była świadkiem, uważa, 
że dzisiejszy świat jest gorszy niż dawniej, ponieważ „przeżera go egoizm i chamstwo”, a także 
ludzka nieżyczliwość. Wiek, od którego rozpoczyna się starość, to dla niej moment przejścia na 
emeryturę lub około 70 lat. Marzy o podróżach (do rodzinnej Ukrainy), a młodzież jest jej zda-
niem taka, jak jej rodzice (nie wiadomo zatem do końca, czy dobra, czy zła). 
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Analizując rozmowę, doszłam do wniosku, że druga rozmówczyni prezentowała postawę 
ekstrawertywną, a źródło zarówno swojego szczęścia, jak i nieszczęścia upatrywała w powodze-
niu lub jego braku u swoich przyjaciół i najbliższych. Jest także optymistką (sama tak siebie okre-
śliła), której nadzieja i radość życia silnie zasadza się w wierze. Oczywiście dostrzega zło tego 
świata, lecz nie ma ono, zdawałoby się, dostępu do jej wewnętrznego zasobu szczęścia. Według 
Reichard, byłaby to zatem osoba wykazująca postawę konstruktywną (za: Stuart-Hamliton, 2006, 
s. 144), tzn. otwartą na świat, radosną, chętną kontaktom z ludźmi. Optymistycznie spoglądają-
ca w przyszłość, po to aby dowiedzieć się, co dobrego ją jeszcze w niej czeka. 

4.3. Wywiad 3 

Z ostatnią rozmówczynią – siedemdziesięciolatką z wykształceniem zawodowym, spo-
tkałam się z w Klubie Seniora. Jej wypowiedzi były wyważone, nie wpisywały się ani w pierwszy, 
ani w drugi z zaprezentowanych wyżej schematów widzenia świata. Uważała,  że życie jest piękne 
i cenne, choć nie potrafiła powiedzieć dlaczego. Cieszyły ją odwiedziny dzieci, wizyty w Klubie 
Seniora, gdzie może potańczyć – „wtedy nie czuje się staro”. Była zadowolona ze swojego wieku, 
gdyż wygląda młodo, uwielbia tańczyć, utrzymuje kontakty z ludźmi, a w chwilach kryzysu śpie-
wa. Oceniła siebie jako optymistkę, marzącą o podróżach, wygraniu na loterii, a przede wszyst-
kim o szczęściu dzieci. To one stanowią dla niej źródło radości, obok miłości – możliwej przecież 
także w późnym wieku. Uśmiechała się, wspominając młodość, chciałaby ją przeżyć jeszcze raz, 
przy tym uważa, że dzisiejszy świat nie jest zły, gdyż postęp cywilizacyjny (nowe technologie 
i wynalazki) pomaga kobietom, czyniąc codzienne prace domowe mniej uciążliwymi. Przypo-
mnę w tym miejscu, że według ankietowanych przeze mnie ludzi młodych, rozwój technologii 
to największa obawa ludzi starszych (8/20). W mniej jasnych barwach jawiła się natomiast mojej 
rozmówczyni obecna sytuacja polityczna kraju, jej własne choroby i ustawiczny brak pieniędzy. 
Miała głębokie poczucie niesprawiedliwości społecznej, narzekała na rząd. Wyznawany przez 
nią sposób na szczęśliwe życie to pobyt wśród ludzi, a hasło, jakie przekazałaby światu, to „uczci-
we życie”. Śmierć nie przeraża – jest dla niej czymś naturalnym. 

Ostatnia rozmówczyni zdaje się być zatem osobą, której postawę można umieścić 
między dwiema poprzednimi, bardziej skrajnymi. Nie jest ona ani przesadnie optymistycz-
na, ani nie odznacza się czarnowidztwem. Można powiedzieć, że trzecia rozmówczyni kie-
ruje się w życiu maksymą aurea mediocritas, wyważenia i umiaru. 

5. Podsumowanie

Młodzi ludzie wyżej niż osoby starsze waloryzowali starość. Wydaje się przy tym, że 
na odpowiedzi młodzieży w znacznym stopniu wpłynęło stereotypowe postrzeganie staro-
ści. Widać to w odpowiedziach przypisujących osobom starszym cechy takie, jak: dewocja, 
mądrość, obawa przed postępem technicznym. 

Niestety, osoby starsze nie mają poczucia, że ich doświadczenie życiowe, jest cenione 
a rady są wysłuchiwane. Czują się niepotrzebni, często sfrustrowani obecną sytuacją spo-
łeczno-polityczną i faktem, że niewiele mogą już w tej materii zmienić. Wiara istotnie jest 
dla nich ważnym aspektem, lecz pełni również dodatkowe, pozatranscendentalne funkcje: 
zaspokaja potrzebę afiliacji i kontaktu z innymi (wspólnoty kościelne), jak też daje poczucie 
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przydatności i osobistego wpływu na rzeczywistość (poprzez modlitwę). Postęp techniczny 
jako zagrożenie pojawił się tylko w jednej wypowiedzi osoby starszej, w wywiadach indywi-
dualnych ukazał się wręcz jako rzecz pozytywna, znacznie ułatwiająca życie. Młodzi ludzie 
nie zwrócili uwagi na istotną rolę pieniędzy, a raczej ich brak, dotykający osoby starsze. Być 
może dlatego, że starość postrzegali jako mniej dynamiczną; jako marzenia osób starszych 
na jednej z pierwszych pozycji wymieniali spokojną śmierć, podczas gdy w rzeczywistości 
ludziom starszym marzyły się raczej podróże i piękne stroje. 

Obszar zbieżności poglądów młodzieży i osób starszych stanowi smutna triada: sa-
motność, choroba, śmierć – wyznaczająca w wypowiedziach i jednych, i drugich koloryt do-
świadczenia starości. Inaczej jednak rozłożone zostały akcenty. Młodzi na pierwsze miejsce 
wysunęli śmierć, osoby starsze samotność. Tym niemniej te trzy charakterystyki najwyraź-
niej zaznaczyły swoją obecność w wypowiedziach ankietowanych osób. 

 
6. Portret psychologiczny człowieka starego XXI wieku 

Czy portret psychologiczny człowieka starego XXI wieku różni się od obrazu ludzi  
w podeszłym wieku zarysowany 50 lat temu? 

Oto jak pisał w 1947 r. o starości ks. Józef Pastuszka (1947, s. 226): „Człowiek żyje przeszłością, 
a przyszłość go przeraża; czuje upadek sił dla spraw teraźniejszych, obojętnieje. Boi się śmierci jako 
czegoś nieuchronnego, a przecież przykrego i broni się przed nią. (...) wyobraźnia mniej żywa, na-
miętności i żądze nie tak gwałtowne; brak inicjatywy i pomysłowości, występuje zaś silne dążenie do 
spokoju i wygody. Czasami pojawiają się myśli prześladowcze, złośliwość i podejrzliwość (...)”. 

To oczywiście tylko jedna z opinii z dawnych czasów, lecz czyż nie pokrywa się w znacz-
nym stopniu z wypowiedziami ankietowanych przeze mnie osób starszych? Rzeczywiście byli 
podejrzliwi i z początku niechętni współpracy, lecz nic dziwnego – mało kto zgodzi się odpo-
wiadać na tak osobiste pytania przypadkowo spotkanemu człowiekowi. Przyznawali się, że dążą 
przede wszystkim do wygody i spokoju, że stabilizacja jest dla nich sprawą priorytetową, ale czyż 
po latach niedoli, niepewności jutra w czasie wojny, ubogiego i niespokojnego dzieciństwa nie 
należy im się zasłużony odpoczynek?

Tyle, jeśli chodzi o podobieństwa. Nie jest prawdą bowiem, iż moi ankietowani oba-
wiali się śmierci (przynajmniej się do tego nie przyznawali), raczej niepokoił ich zły stan 
zdrowia i samotność. W krótkiej wypowiedzi ks. Józefa Pastuszki nie została uwydatniona 
ogromna rola rodziny w życiu ludzi starszych, nie ma też słowa o Bogu, ani o kontaktach 
towarzyskich tak ważnych dla większości ankietowanych. 

Osoby w wieku podeszłym to grupa niezwykle zróżnicowana, choć wykazują oczywiście 
pewne wspólne cechy psychologiczne. Według moich obserwacji mają zdecydowanie mniej za-
hamowań, by opowiadać o swoim życiu niż ludzie w średnim wieku. Ankieta przeznaczona dla 
nich zawierała niekiedy pytania bardzo osobiste, na które nie zgodziły się odpowiadać osoby 
40-letnie (w czasie badań pilotażowych). Mają ponadto potrzebę rozmowy, wręcz rozrachunku 
z życia (jedna pani nazwała moją ankietę „przedświąteczną spowiedzią”). Poza tym przeważnie 
chętnie odpowiadano na pytania z ankiety, choć odmówiono mi aż dwadzieścia razy, jednak 
tylko w trzech przypadkach rzecz dotyczyła samej ankiety, w większości przeszkodą był stan 
zdrowia lub brak czasu. Często bowiem zastawałam osoby starsze w trakcie gry, czy to w szachy, 
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czy w karty lub przerywałam nieuważnie ciekawą konwersacje. Pytałam więc tylko przy okazji, 
jaki jest ich sposób na nudę, jak sobie z nią radzą. Przeważnie odpowiadali, iż kontakty z ludźmi, 
szydełkowanie czy telewizja (seriale) są ich „środkiem zaradczym”, stosowanym w przypadku 
zbyt dużej ilości wolnego czasu. Nikt jednak nie uskarżał się na nudę. 

Ludzie starsi doby XXI wieku, z którymi zetknęłam się w trakcie badań, nie wydawali 
się być zagubieni w dzisiejszym świecie. I choć ukształtowała ich inna rzeczywistość, to po-
trafili przystosować się do nowych warunków, korzystać z nowinek technicznych, analizować 
przemiany społeczne. Osoby starsze, z którymi się spotkałam, marzyły jeszcze o dalekich po-
dróżach czy pięknych strojach. Miały potrzebę kontaktu z ludźmi, może tym większą, iż nie 
absorbowała ich praca zawodowa, a nadmiar wolnego czasu zmuszał do wyjścia z domu.

Ludziom młodym trudno jest zaakceptować starszych, ich utrwalone nawyki, konserwa-
tyzm, religijność. Jednak niewielu ludzi młodych ma tak naprawdę bliski kontakt z osobami w wie-
ku podeszłym. Swoje opinie opierają na stereotypach, obserwacji własnych dziadków czy wiedzy 
czerpanej ze szklanego ekranu, która ugruntowuje przeważnie nasze wcześniejsze, nie zawsze spra-
wiedliwe osądy. Wypychamy istnienie ludzi starszych poza margines swojej świadomości, tak jak 
odsuwamy od siebie myśl o własnej starości. Przeraża nas to, co nieznane... A wystarczy przecież 
wyjść im naprzeciw, porozmawiać, zatrzymać się na chwilę, dostosować tempo swojego kroku do 
ich tempa, by odkryć inny świat. Niekoniecznie tak szybki i zmienny, ale właśnie przez to wnoszą-
cy coś nowego do naszego oglądu rzeczywistości. Być może to, co staramy się z tej rzeczywistości 
usunąć – świadomość „smugi cienia”, którą wszyscy wszak mamy za plecami, choćbyśmy nie wiem 
jak mocno próbowali zgubić ją we wciąż narastającym pędzie codzienności. 
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Aneks: zestawienie odpowiedzi z ankiet nr 1 i nr 2 
Uwaga: badani niekiedy podawali kilka odpowiedzi na każde pytanie, stąd nierów-

nomierna ilość wyników. Liczby obok oznaczają ilość takich samych odpowiedzi.
 Ankieta nr 1 - młodzież  Ankieta nr 2 - osoby w wieku podeszłym 

I. ZWIASTUNY STAROŚCI 

Starość zaczyna 
się gdy…

Zauważę, że za-
cznę się starzeć 

kiedy…

- 4 masz wygląd staruszka, 
czujesz się wypalony, czujesz 
się stary
- 3 stajesz się pesymistą
- 2 nie radzisz sobie sam, jesteś
mało spontaniczny
inne: masz dużo czasu, stajesz 
się nudny, nie jesteś sprawny 
fizycznie,

- 3 będę mieć siwe włosy, 
zmarszczki 
inne: powiedzą mi to inni, 
nie będę chciała spotykać się 
z ludźmi, nie zauważę, stanę 
się konserwatystką, pojawią się 
myśli o śmierci

Moja 
starość 

zaczęła się, 
gdy…

Czuję się 
staro, po-
nieważ…

Nie czuję 
się staro, 
kiedy…

- 4 dopadła choroba, nie czuję 
się staro, zostałem sam
- 2 przestałem być sprawny 
inne: przeszłam na emeryturę, 
zobaczyłam zmarszczki, rozpo-
częła się samotność 

- 5 jestem chora
inne: nie myślę o tym, całe 
życie jestem sama, robię się 
niedołężna 

- 5 jestem zdrowa (w tym 1 „i 
wśród przyjaciół”)
- 4 brak odpowiedzi
- 3  jestem w towarzystwie 
 mam wiarę w przyszłe życie 
i świadomość swojego celu 
w obecnym życiu oraz siłę do 
jego realizacji

W jakim wieku 
rozpoczyna się 

starość?

- 8 zależy
- 4  (60 lat)
- 2 (50 lat, 70 lat)
- 1 (80 lat)

W jakim 
wieku roz-
poczyna się 

starość?

- 5 (60 lat)
- 2 (50 lat), zależy
inne: 105 lat, 90, 80, 70, 110 

JASNE I CIEMNE STRONY STAROŚCI 

Jakie są zalety 
starości?

- 10 czas wolny, spokój
- 6 doświadczenie
- 5 dystans
- 3 mądrość
- 2 radość z życia, wnuki
inne: spacery, niezależność 
finansowa

Cieszę się, 
że mam 

tyle lat, ile 
mam, po-
nieważ…

- 3 brak odpowiedzi
- 2 cieszę się że doczekałam
takiego wieku, jestem zadowo-
lona z życia,
inne: mogę być z innymi, po-
śpiewać, wyglądam młodo
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Jakie są wady 
starości? 

- 6 zmęczenie 
- 5 bliski koniec
- 4 samotność
- 3 choroby, zgryźliwość, 
- 2 zrzędliwość, pesymizm,
ograniczenia 
inne: zdziecinnienie, naiw-
ność, brzydota, niemożność 
realizacji planów, brak pracy, 
konserwatyzm, wolne myśle-
nie, płaczliwość, zagubienie, 
zgorzkniałość

Szkoda, że 
jestem już 

starszy, po-
nieważ…

- 3 jestem chora (w tym 1 „i już
nie mogę zmienić swojego 
życia”)
- 2 brak odpowiedzi, wolała-
bym
być młodą, dopiero teraz mam 
doświadczenie, nie żałuję
inne: chciałabym zmienić 
świat, nie mogę spotykać się 
z tyloma ludźmi, co dawniej 
i ludzie nie liczą się z niepeł-
nosprawnymi, jestem mniej 
sprawny

Najstraszniejsze 
w starości jest…

- 9 samotność
- 6 śmierć
- 4 brak sił
- 3 uzależnienie od
innych, choroba
- 2  niedołężnienie, obojętność 
innych
 inne: brzydota, zacofanie

Życie mnie 
smuci, 

kiedy…

- 5 nie mam pieniędzy
- 5 jestem chora
- 2 mam kłopoty
inne: nie dla wszystkich, nie 
ma bliskich, nie ma nadziei na 
poprawę bytu bliskich
 

Najpiękniejsze 
w starości jest…

- 5 nic 
- 4 spokój, dużo czasu
- 3 odpoczynek
- 2 wspomnienia
 inne: globalne spojrzenie, 
doświadczenie życiowe, że 
można zwolnić tempo

Najbardziej 
mnie cie-
szy, gdy…

Życie jest 
piękne, po-
nieważ…

Najsmut-
niejsze 

wydarzenie 
w moim 

życiu to…

- 4 jestem zdrowa
- 3 przyjadą wnuki (rodzina)
- 2 chodzę do Klubu Seniora, - 
jest piękna pogoda, 
- rodzinie dobrze się wiedzie
- inne: są święta, rodzina mnie 
szanuje, wykonuję pracę, która 
mnie cieszy

- 2 brak odpowiedzi, jestem 
zdrowy, można j pięknie prze-
żyć, świat jest piękny, 
inne: jestem samotna i bez 
obowiązków, przyroda jest 
piękna, daje szansę zaistnienia

- 9 śmierć bliskich
- 2 jak mąż mnie bił, jak zacho-
rowałam
inne: okupacja niemiecka
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Jakie są psychicz-
ne atrybuty sta-

rości

- 10 spokój 
- 4 pesymizm, zagubienie
- 3 opanowanie, zmęczenie
- 2 otępienie, słabość, cierpli-
wość, doświadczenie, opiekuń-
czość, wrażliwość
inne: potrzeba miłości, cie-
pło, drażliwość, oziębłość, 
zgorzkniałość, wyolbrzymione 
uczucia, pustka, radość, chęć 
bycia potrzebnym, naiwność, 
konserwatyzm, dewocja, 
nietolerancja, podejrzliwość, 
pokora, słabość, przywiązanie 
do przeszłości, siła, bierność, 
zaborczość, poddanie się, znu-
dzenie, bojaźliwość, zdziecin-
nienie, melancholia

Jestem 
pesymist-
ką/-opty-
mistką, 

ponieważ...

Życie jest 
dla mnie…

- 9 optymistką, bo: 
- tak żyje się
wygodniej, świat jest piękny, 
tylko ludzie są źli, będzie lepiej, 
2 brak uzasadnienia, 1 mam 
Boga
- 5 pesymistką, bo: 
4 brak uzasadnienia, 
wszystko idzie mi źle
- pół na pół 

- 5 piękne, szczęściem
inne: obojętne, beznadziejne, 
cenne, smutne, bo jestem sama, 
wartością, średnie, radością, 
wyzwaniem

MARZENIA I OBAWY OSÓB STARSZYCH 

Jakie są twoim 
zdaniem marze-

nia 
osób w pode-
szłym wieku?

- 12 rodzina
- 9 spokojna śmierć
- 4 wnuki, zdrowie
- 3 mniejsze niż dawniej, spo-
kój, energia
- 2 brak, miłość, długie życie, 
niebo młodości, pieniądze, 
podróże, bycie potrzebnym, 
inne: ciepło, naprawa życia, 
nowość, szacunek, zmiana 
świata, odpoczynek, przyja-
ciele, brak zmartwień, dobre 
życie

Marzę o... - 6 zdrowiu
- 3 pieniądzach 
- 2 podróżach 
inne: spełnieniu marzeń, abym 
pozostała dobrym człowie-
kiem, pomocy dzieciom, dłuż-
szym życiu, spokojnej starości 
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Jakie są obawy
osób w pode-
szłym wieku? 

- 13 śmierć, choroba, samot-
ność 
- 4 brak pieniędzy
inne: brak miłości i samodziel-
ności, bycie niepotrzebnym, 
chamstwo, pośpiech, nuda, 
przyszłość Polski, odrzucenie

Najbardziej 
się boję…

Czy myśli 
Pan/Pani 
o śmierci, 
jakie emo-
cje w Panu 
ona wzbu-

dza?

Śmierć jest 
dla mnie...

Czy boi się 
Pan/i sa-

motności?

- 5 choroby 
- 3 śmierci
- 2 samotności, młodzieży
inne: niczego, wypadku, cho-
dzić wieczorami po ulicach, 
wojny, bezrobocia

- 5 boję się jej (w tym 1 „ ale 
bardziej ciężkiej choroby po-
przedzającej śmierć”), jest dla 
mnie sprawą normalną
- 4 jest mi obojętna, nie myślę 
o tym 1 ”by rodzina tylko wte-
dy była przy mnie”

- 5 faktem (czymś normalnym)
inne: przerażająca, szaleń-
stwem, 
okropna, strachem, okrutna, 
jedyną sprawiedliwością, przej-
ściem do nowego życia, koń-
cem pielgrzymowania
- 11 tak
- 4 nie 

Czego brakuje 
ludziom starym? 

- 8 miłości
- 5 pieniędzy 
- 4 bliskich
- 3 zdrowia energii
- 2 zrozumienia, pracy
inne: szacunku, posłuchu, siły, 
radości, spontaniczność, seksu 
zainteresowania innych, cier-
pliwości

Najbardziej 
mi braku-

je…

Gdybym 
mógł, 
w swo-

im życiu 
zmienił(a)

bym…

Oddałbym 
wszystko 

za…

- 9 pieniędzy (w tym 6 „i zdro-
wia”)
- 2 kontaktu z bliskimi
inne: dziecka, zdrowia, niczego 
mi nie brakuje, czasu 

- 2 swój wiek, (w tym 1 „i ludzi,
media i rząd”), inaczej bym 
ułożyła sobie życie,
inne: formę zarobkowania, 
chciałabym dawać więcej 
szczęścia innym, mieć więcej 
pieniędzy, za późno, by coś 
zmienić, niczego już nie chcę, 
nic, więcej kontaktów z rodziną

- 6 zdrowie (w tym 2 „i szczę-
ście najbliższych”)
- 3 szczęście bliskich
inne: długowieczność, dziecko, 
miłość ludzi i moją do ludzi, 
przyjaźń i dobro człowieka, nie 
mam co oddać, młodość
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DUCHOWOŚĆ 

Jaki jest stosunek 
do religii osób 
w podeszłym 

wieku?

- 7 bogobojność
- 2 dewocja, przesada
inne: bezkrytyczność, jest dla 
nich źródłem nadziei i opar-
ciem, taki sam jak dawniej, 
zależy

Bóg (reli-
gia)jest dla 

mnie…

Moje życie 
bez Boga 
byłoby…

- 6 ważna, na pierwszym miej-
scu
- 2 obowiązkiem

- 5 nic niewarte
- 3 smutne, nie mogę sobie 
wyobrazić
inne: złe, takie samo, ciężkie, 
przegrane, 
pozbawione kręgosłupa mo-
ralnego 

DZISIEJSZY ŚWIAT

Co przeraża oso-
by w podeszłym 
wieku w dzisiej-

szym świecie?

- 8 postęp techniczny
- 4  agresja, pośpiech
- 2  narkotyki,
przemoc, młodzież, brak pie-
niędzy
inne: choroby, znieczulica, 
muzyka, niewiara w Boga, sa-
motność, wulgarność, wojny, 
depersonalizacja stosunków 
interpersonalnych

Obecnie 
świat jest 
lepszy niż 
dawniej, 
ponie-
waż…

Obecnie 
świat jest 
gorszy niż 
dawniej, 
ponie-
waż…

- 5 nie jest 
- 3 brak odpowiedzi
- 2 tak (bez uzasadnienia)
inne: jest inny, rozwinęła się 
technika

- 3 brak odpowiedzi
- 2 mamy zły rząd, jest bez-
robocie i bieda, jest bardziej 
brutalny
inne: ciężko się żyje, nie szanu-
ją nas, zła młodzież, ekosystem 
jest zagrożony

LUDZIE STARSI A MŁODZIEŻ

Jakie są opinie 
osób starszych 

o młodzieży 

- 11 pejoratywne 
- 3 nie wiem
- 2 pozytywne, różne

Dzisiejsza 
młodzież 

jest...
(opinie)

- 12 pejoratywne np. okropna,
agresywna, rozwydrzona (w 
tym 11 „ale zależy”)
- 3 pozytywne (dobra)

OPINIE O OSOBACH STARSZYCH 

Czego nie lubisz 
w osobach w po-
deszłym wieku?

- 3 dewocja, marudzenie
- 2 przekonanie o mądrości, 
moralizatorstwo, konserwa-
tyzm, nietolerancja

Jakie są 
krzywdzące 
osądy doty-
czące ludzi 
starszych?

- 4  brak odpowiedzi, że są 
niepotrzebni
- nie słyszałam takowego
inne: że starsi ludzie to dewoci, 
że nie możemy dawać im rad 
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Co cenisz w oso-
bach w pode-
szłym wieku? 

- 11 mądrość
- 4 optymizm
- 2 dystans, spokój
inne: cierpliwość, energię, hu-
mor, miłość, siłę prawdomów-
ność, umiejętność przysto-
sowania się, wyrozumiałość, 
wytrwałość

Wartości, 
którymi 

kieruję się 
w życiu 

to…

Gdybym 
miał cza-

rodziejską 
różdżkę to 
sprawił(a)
bym, aby...

Gdybym 
mogła 

przekazać 
światu jed-
no zdanie, 

brzmiałoby 
ono…

- 3 dobroć dla innych, pomoc
- 5 uczciwość (w tym 1 „i pra-
ca” 1 „i prawdomówność”), 
brak odpowiedzi
- 2 wiara w Boga
inne: nie przeszkadzać innym, 
obojętne mi, szczerość, spra-
wiedliwość

- 2 wszyscy byliby szczęśliwi, 
moja rodzina byłaby szczęśliw-
sza,
zmieniłabym świat na lepsze 
inne: nie byłoby przemocy, 
wojen  i czystek etnicznych, nie 
wierzę  w takie rzeczy, miała-
bym pieniądze na podróżowa-
nie, nie byłoby złodziei, mnie 
i młodym by się powodziło, 
byłabym zdrowsza i bogatsza, 
panowałaby zgoda na świecie, 
cofnęłabym czas, naprawiła-
bym Polskę

- 4 brak odpowiedzi 
inne: „Świat jest gorszy jak 
dawniej”, „Żyj uczciwie i spra-
wiedliwie”, „Żyjcie długo 
i bądźcie szczęśliwi”, „Cieszcie 
się, bo Bóg o nas pamięta”, 
„Żyjmy dostatnio i wesoło”; 
„Bądźcie uczciwi i sprawie-
dliwi” „Przebywajcie więcej 
z rodziną”, „Ziemia jest wa-
szym domem, a Pan Bóg jego 
stwórcą”
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Streszczenie
Artykuł prezentuje wyniki ankiet – zbudowanych w  oparciu o  metodę zdań niedokończonych – 
przeprowadzonych wśród młodzieży oraz wśród osób w wieku wczesnej starości (Stuart-Hamilton, 
2006). Ilustrację wyników wzbogacono o trzy wywiady indywidualne z osobami starszymi. 
Analiza otrzymanych wypowiedzi ukazuje bardziej pozytywny, choć równocześnie bardziej statycz-
ny i w większej części budowany w oparciu o stereotypy obraz starości, widzianej oczyma młodzieży, 
w porównaniu do postrzegania własnej starości przez osoby starsze. 
Spójność obrazów późnego okresu życia u obu grup respondentów zaznaczyła się natomiast w poja-
wiającej się w rożnych kontekstach triadzie: samotność, choroba, śmierć. 

Słowa kluczowe: starość, młodzież, samotność, choroba, śmierć, stereotypy 
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Abtract 
The paper reports the results of questionnaires based on a sentence completion test and conducted 
among young people and early old age people (Stuart-Hamilton, 2006). Three individual interviews 
with older persons were also conducted to enrich the results of the questionnaires.
The analysis of the results show more positive though more static and conventional image of old age 
seen by the youth compared to the older people’s image of their own age. 
The two images were consistent in the three dimensions: loneliness, illness, death. 

Key words: old age, youth, loneliness, illness, death, stereotypes
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Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Konserwatyzm ludzkiego poznania jako przyczyna 
problemów adaptacyjnych osób starszych do zmian 

społeczno-technicznych zachodzących we współczesnej 
cywilizacji

W społeczeństwie opartym na wiedzy (...) l
iczy się zdolność człowieka do efektywnego 
i rozsądnego wytwarzania oraz korzystania 

z wiedzy w obliczu ciągłych zmian
(Memorandum Kształcenia Ustawicznego, 

Komisja Wspólnoty Europejskich, Bruksela 2000)

Potrzeba edukacji ustawicznej osób starszych 

Wiek XXI uznano za rewolucyjny postęp w dziedzinie rozwoju nauk informatycznych. 
Prawdziwa eksplozja nowoczesnych technologii, ich szybkie tempo zmian spowodowały trans-
formację społeczeństwa industrialnego w społeczeństwo informatyczne. Otaczająca nas rzeczywi-
stość zmienia się szybciej, niż mogliśmy przypuszczać. Obecnie nikogo już nie dziwią elektronicz-
ne biblioteki, kursy, a nawet studia, które koncentrują się głównie na kształceniu przez Internet. 

Jednak powszechność społeczna mediów w  naszym życiu zachęca do postawienia 
sobie kilku pytań dotyczących ich specyficznego miejsca i  roli w  procesie kształtowania 
indywidualnej i społecznej świadomości grupy osób starszych.

Szczególnego znaczenia nabiera dziś w kontekście rodzącej się cywilizacji informatycz-
nej idea kształcenia ustawicznego wyrażona w przekonaniu, że „człowiek uczy się całe życie”. 

Problematyką kształcenia ustawicznego zajmuje się wielu badaczy; jednym z pierw-
szych był Robert J. Kidd (Kwiatkowski, 2008, s. 69-70). W zdeterminowanym technologicznie 
świecie wymaga się od człowieka ciągłego poszerzania wiedzy i doskonalenia swoich umie-
jętności. We wszystkich dziedzinach życia i każdej grupie wiekowej rozwój technologiczny 
wprowadza nowe rozwiązania wymuszające zdolność do ciągłego uczenia się i rozwijania. 

Także w życiu społecznym osób starszych, w ich funkcjonowaniu we współczesnym 
świecie, relacji z innymi ludźmi potrzebne jest ciągłe udoskonalanie umiejętności i wiedzy 
dotyczącej nowoczesnych technologii informatycznych. Posiadanie komputera i nieogra-
niczonego dostępu do Internetu jest czymś naturalnym i powszechnym, a możliwość ko-
munikowania się z innymi za pośrednictwem nowoczesnych technologii informatycznych 
stwarza zupełnie inny od dotychczasowego wymiar funkcjonowania jednostki we świecie. 
Tradycyjnie pojmowana edukacja coraz częściej zostaje zastąpiona nowoczesnymi forma-
mi, jak kształcenie na odległość określane metodą e-learningu.

Koniecznym warunkiem dla podniesienia jakości życia osób w starszym wieku jest 
zaakceptowanie przez nich samych zmian, które zachodzą we współczesnym świecie. Istot-
ny jest pozytywny stosunek do nieuniknionego procesu zmian. Nie oznacza to biernego 



poddawania się temu procesowi, ale akceptowanie go oraz maksymalne adaptowanie do no-
wej rzeczywistości przez naturalne metody, jakim jest aktywny styl życia. Coraz powszech-
niejsza staje się więc koncepcja aktywnego starzenia się, która pragnie wypracować nową 
wizję seniorów i ich roli społecznej. Aktywność osób starszych jest kluczowym elementem 
aktywnego starzenia się, zapewnia rozwijanie nowych umiejętności, wspierając w ten spo-
sób funkcje społeczne osób starszych i ich dobre samopoczucie. 

Aktywny udział w życiu społeczeństwa to nie tylko wykorzystanie potencjału ludzi star-
szych, ale i zwiększenie ich zaradności w samodzielnym życiu. Związek pomiędzy posiadaniem 
wyższego wykształcenia i zwiększeniem długości życia oraz lepszym stanem zdrowia jest dobrze 
udokumentowany, ale podejmowana przez seniorów aktywność poprawia nie tylko ich zdrowie, 
wpływa również pozytywnie na życie społeczności. Zwiększenie udziału osób starszych w życiu 
społecznym będzie sprzyjało rozwojowi społeczeństwa obywatelskiego. Seniorzy to osoby, które 
chcą się czuć potrzebne. Starość nie musi kojarzyć się ze złym zdrowiem fizycznym, psychicz-
nym czy niedołężnością – to bardzo piękny etap  w życiu człowieka, to czas odpoczynku, zadu-
my nad dotychczasowym życiem, możliwość poznania nowych ludzi, rozwijania własnych za-
interesowań. Tylko aktywna starość pozwoli na czerpanie korzyści z tego ostatniego etapu życia. 

 Edukacja ustawiczna dorosłych uznawana jest za jeden z najważniejszych czynni-
ków wpływających na wzrost gospodarczy oraz rozwój społeczeństwa. Określenia „społe-
czeństwo wiedzy” i  „gospodarka oparta na wiedzy” funkcjonują w wielu opracowaniach  
i dokumentach Polski oraz Unii Europejskiej. Stanowią one dziś nie tylko rzeczywistość, ale 
wyzwanie i program przyszłości. 

Andragodzy zajmujący się problematyką kształcenia ustawicznego dorosłych określają 
współczesną cywilizację jako „opartą na wiedzy” która jest wartością autonomiczną, z  kapi-
tałem społecznym. Obecna strategia edukacji ustawicznej, tak istotnej dla Europy, dąży do 
tworzenia europejskiego społeczeństwa uczącego się, z którego rozwinie się społeczeństwo 
postępu. Podstawę strategii uczenia się przez całe życie w Unii Europejskiej stanowi rezolucja 
dotycząca kształcenia ustawicznego, przyjęta w czerwcu 2002 roku przez Radę Ministrów. 

Należy podkreślić, że aktywność edukacyjna dorosłych przeżywa obecnie swój rene-
sans wraz z rozwojem i zmianami, jakie zaszły w społeczeństwie postindustrialnym. Zasadne 
wydaje się zatem pytanie: czy i w jaki sposób osoby starsze są w stanie uczyć się efektywnie, 
opanowując umiejętności potrzebne do posługiwania się nowoczesnymi technologiami infor-
matycznymi, stanowiącymi naszą codzienność oraz jakie bariery mogą utrudniać ten proces. 

Odpowiedź na pytanie o  efektywność edukacji ustawicznej seniorów, rozwój ich 
umiejętności przystosowania się do zachodzących zmian, spowodowanych rewolucją tele-
informatyczną, przedstawiają liczne wyniki badań nad przebiegiem uczenia się ludzi w róż-
nym wieku i uwarunkowaniami tych procesów. Wśród wielu koncepcji badawczych warto 
odwołać się do badań prowadzonych w obrębie psychologii rozwojowej, które wskazały, że 
za procesy uczenia się dorosłych odpowiada inteligencja skrystalizowana, wykorzystująca 
nabyte doświadczenia i nawyki umysłowe, wzrost płynności słownej, nowe strategie my-
ślenia i organizacji wiedzy. Ten typ inteligencji, w przeciwieństwie do inteligencji płynnej, 
wrodzonej, może rozwijać się prawie przez całe życie człowieka, pod warunkiem że będzie 
on nieustannie aktywny umysłowo. Zatem osoby, których życie jest ciągłym, intensywnym 
procesem edukacji, ucząc się przez całe życie, uzyskują znaczące efekty. 
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Najszybciej i najsprawniej dorośli uczą się tego, co jest związane z  ich działaniem 
celowym, a więc w przypadku seniorów sprawnym funkcjonowaniem w życiu społecznym. 
Ta zasada zapewnia człowiekowi wysoki poziom funkcjonowania w dziedzinach, które wy-
dają mu się obce i trudne, jak np. wykorzystanie nowoczesnych środków multimedialnych 
i sposobów komunikacji społecznej. Rozwijana w ten sposób wiedza i umiejętności tworzą 
nową jakość, nazywaną mądrością życiową, wynikającą z operacji intelektualnych wykony-
wanych w odniesieniu do nagromadzonych bogatych doświadczeń.

Świadomość potrzeby nieustannego rozwoju edukacyjnego ludzi starszych powin-
na przyczynić się do wdrażania andragogicznego modelu edukacji w tej grupie wiekowej 
poprzez tworzenie sieci odpowiednich instytucji oświatowych, które pomogą seniorom 
w adaptacji do szybko zachodzących zmian techniczno-naukowych. 

Nadążanie za postępem technicznym i technologicznym wymusza konieczność per-
manentnego dostosowywania umiejętności ludzi starszych do korzystania z komputera czy 
Internetu, podnosząc w ten sposób jakość i sprawność ich funkcjonowania  we współcze-
snym świecie. Tym samym zapobiega marginalizacji i ograniczeniu sprawnego funkcjono-
wania tej grupy wiekowej w rozwijającym się społeczeństwie. 

Reasumując, można stwierdzić, że istnieje wyraźna potrzeba stworzenia odpowiednich 
warunków dla rozwoju ustawicznego osób starszych, nienadążających za zmianami w dziedzi-
nie teleinformatyki i nowoczesnych technologii. Wdrożenie w proces edukacji ustawicznej se-
niorów sprawdzonych andragogicznych modeli kształcenia dorosłych może przyczynić się do:

 - lepszej wymiany informacji dotyczącej nowoczesnych rozwiązań i technologii, 
 - uzupełnienia w  każdym wieku oraz przystosowania już nabytej wiedzy do potrzeb 

w zależności od wprowadzanych zmian w stosunku do postępu naukowo-technicznego 
czy społeczno-kulturalnego,

 - rozwoju badań oraz dobrych praktyk w obszarze dobrej adaptacji do zmian zachodzą-
cych w tym obszarze, 

 - bogatej oferty doradztwa i szkoleń, 
 - propedeutyki pełniejszej diagnozy sytuacji w zakresie potrzeb i możliwości kształcenia 

ustawicznego seniorów w opanowaniu umiejętności wykorzystywania i posługiwania 
się nowoczesnymi technologiami teleinformatycznymi. 

Proces uczenia się dorosłych a przyczyny trudności w przystosowaniu się 
ludzi starszych do rozwoju cywilizacji teleinformatycznej

Pojęcie „uczenia się” według W. Okonia to „proces”, w  toku którego na podstawie 
doświadczenia, poznania i ćwiczenia powstają nowe formy zachowania się i działania lub 
ulegają zmianom formy wcześniej nabyte (Okoń, 1998, s. 167-168).

Uczenie się jest to zatem proces, który zaczyna się już dzieciństwie i trwa praktycznie 
przez całe życie. Proces ten powinien być ciągle modyfikowany, ponieważ albo zaczynamy 
się czegoś uczyć, jesteśmy w trakcie lub zbliżamy się ku końcowi. Na skuteczność uczenia 
wpływają warunki, w jakich się to odbywa, czy uczący – uczą się sami lub od innych. Spo-
soby uczenia się często zależą od wewnętrznej motywacji bądź samomotywacji konkretnej 
osoby. 
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Uczenie się to proces poznawczy, który w dużej mierze zależy od dorobku poznaw-
czego indywidualnej jednostki. Dorosły uczący się musi sobie przyswoić przekazywaną 
wiedzę, a później odpowiednio według siebie opracować i dostosować, aby mógł się nią 
swobodnie posługiwać. Dlatego w procesie uczenia się są tak ważne procesy psychiczne, 
jak: pamięć, spostrzeżenia, myślenie, mowa, spostrzegawczość (Putkiewicz, Dobrowolska, 
Kukłowicz, Warszawa 1984, s. 184-185). 

Równie istotne jest zjawisko konserwatyzmu ludzkiego poznania – dotyczącego zja-
wisk bądź przedmiotów. Okazuje się bowiem, że proces ten potrafi skutecznie ograniczać 
chęć do wprowadzania zmian w nasze życie, może to mieć znaczący wpływ na ograniczanie 
zdolności adaptacyjnych osób starszych do zmian wywołanych rozwojem nowoczesnych 
technologii informatycznych.

Psychologowie społeczni zwracają uwagę, że kontekst społeczny, przez który rozu-
miemy sposób przedstawiania i opisywania różnych rzeczy, wpływa na naszą ocenę spo-
łeczną. Podstawową zasadę myślenia społecznego można by zdefiniować następująco: to, 
jak oceniamy daną sytuację, rzecz, osobę, zależy od otaczającego ją kontekstu. 

Elliot Aronson wymienia cztery różne aspekty kontekstu społecznego:
 - porównywanie alternatywnych możliwości,
 - wstępną aktywizację pojęć przez sytuację,
 - sposób ujęcia czy przedstawienia informacji,
 - sposób podania informacji (Aronson, Warszawa 2002, s. 117-118).

Jednym ze sposobów, w jaki ludzie nadają sens napływowi informacji, które do nich 
nieustannie docierają, jest posługiwanie się heurystykami oceniania (judgement heuristics). 
Można powiedzieć, że heurystyka jest psychologiczną droga na skróty, to prosta, jedynie 
przybliżona reguła czy strategia, służąca do rozwiązania jakiegoś problemu (Tversky, Kah-
neman, 1974, s. 1124-1131). 

Przytoczmy, dla lepszego zobrazowania, przykład stereotypowego sposobu myślenia 
występującego wśród wielu osób starszych, a mianowicie: „posługiwać się komputerem po-
trafią tylko ludzie młodzi, starsze osoby nie są w stanie się tego nauczyć”. 

Zastosowanie takiej heurystyki, dotyczącej postrzegania umiejętności obsługi kom-
putera przez seniorów, może stanowić dla nich poważną barierę w  pokonywaniu lęków 
związanych z nową technologią. Dzieje się tak, kiedy ludzie stosują heurystykę niewyma-
gającą myślenia tylko wyboru reguły (która często jest niepoprawna) oraz prostego zasto-
sowania jej do danego problemu. Można takiemu przekonaniu przeciwstawić propozycję 
podjęcia bardziej systematycznego myślenia, poprzez które można uczyć ludzi starszych 
rozpatrywania ich problemów, oporów z różnych punktów widzenia, zbierając jak najwięcej 
informacji oraz rozważając szczegółowo implikacje różnych rozwiązań. 

Oczywiście trzeba podkreślić, że decyzje podejmowane przez ludzi nie muszą być po-
dejmowane na podstawie heurystyk. Nasuwa się więc pytanie, jakie okoliczności najczęściej 
prowadzą do posłużenia się wybraną heurystyką, zamiast racjonalną metodą podjęcia decyzji. 
Badania z zakresu psychologii społecznej pozwoliły ustalić co najmniej pięć takich okoliczno-
ści. Heurystyki stosuje się wówczas, gdy: 

 - nie mamy czasu, żeby przemyśleć starannie dany problem, 
 - jesteśmy tak przeciążeni informacjami, że pełne ich przetworzenie staje się niemożliwe,

72 Starzenie się i starość w dynamicznie zmieniającym się świecie



 - dany problem jest dla nas nie na tyle ważny, by dogłębnie się nad nim zastanowić, 
 - mamy zbyt mało solidnej wiedzy na dany temat, nie posiadamy dostatecznych informacji,
 - gdy stoimy wobec jakiegoś problemu, a  dana heurystyka przychodzi nam jako 
pierwsza myśl (Pratkanis, Breckler, Greenwald, 1989, s. 71-98).

Należałoby zadać sobie pytanie, jak dalece konserwatywne w takim razie jest pozna-
nie człowieka i czy można temu zapobiegać, aby lepiej przystosować się do szybkich zmian 
zachodzących w społeczeństwie informatycznym.

Okazuje się, że wstępne hipotezy, które człowiek sobie założy względem danej sytu-
acji (nie jestem w stanie nauczyć się obsługi komputera), utrudniają później właściwe zin-
terpretowanie lekko „rozmazanego” obrazu rzeczywistości. Szczególnie osoby starsze mają 
nie tylko skłonność do potwierdzania własnych hipotez, lecz także często są pewne, że są 
one prawdziwe (Snyder, Swann, 1978, s. 1202-1212). 

Tendencje do potwierdzania i przewidywania wstecz wspierają przekonanie, że ludz-
kie poznanie ma na ogół charakter konserwatywny. Oznacza to skłonność do zachowania 
tego, co już zostało ustanowione – do utrzymania istniejącej wiedzy, przekonań, postaw  
i hipotez (Aronson, 2002, s. 148).

Za przykłady konserwatyzmu poznawczego można przyjąć takie zachowania, jak:
 - przekonanie, że pierwsza informacja na temat danego zjawiska wywiera największy 
wpływ,
 - przy formułowaniu oceny problemu, z którym ludzie starsi mają do czynienia, często 
nadużywają łatwo dostępnych kategorii,
 - niekiedy niewłaściwie stosują heurystyki reprezentatywne i heurystyki oparte na okre-
ślonych postawach – stereotypy w sposobie myślenia, działania zniekształcają przetwa-
rzanie informacji w taki sposób, aby potwierdzić użyteczność danego stereotypu,
 - materiał pamięciowy gromadzony przez seniorów jest konstruowany w  taki sposób, 
aby pasował do aktualnego punktu widzenia.

Podkreślmy zatem z całą konsekwencją – konserwatyzm poznawczy może stanowić 
poważną barierę, usztywniającą postawy osób starszych wobec podejmowania wyzwań 
związanych z przyswajaniem nowych umiejętności i wiedzy z zakresu technologii informa-
tycznej. Błędne posługiwanie się przez osoby starsze nieodpowiednimi kategoriami może 
być przyczyną, iż dana osoba będzie zniekształcać rzeczywistość i  pomijać fakty. Zatem 
można postawić tezę, że niewłaściwe użycie heurystyki doprowadza do podjęcia nieko-
rzystnej decyzji, jak wycofanie się i  całkowita bierność, a  nawet niechęć do opanowania 
niezbędnych umiejętności technologicznych przez ludzi starszych. 

Niezaktualizowanie przez osoby starsze własnej koncepcji świata wobec nowych, nie-
zgodnych z nią informacji, może dać w efekcie fałszywy obraz rzeczywistości społecznej. Na-
stępstwa mają nie tylko poważne skutki psychologiczne, lecz także mogą przejawiać się w po-
staci problemów społecznych, uprzedzeń czy marginalizacji aktywności społecznej seniorów.

Co można zatem zrobić, żeby uniknąć konserwatyzmu poznawczego u  osób star-
szych i zachęcić je do podejmowania działań autoedukacyjnych, pozwalających  na pełno-
wartościowe funkcjonowanie we współczesnej przestrzeni multimedialnej? Elliot Aronson 
wskazuje na cztery praktyczne reguły, które mogą okazać się bardzo w tym pomocne (Aron-
son, 2002, s. 149-150):
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 - wystrzegaj się tych, którzy usiłują tworzyć twoje kategorie i definicje sytuacji – istnieje 
wiele możliwości nazwania czy określenia danej sytuacji,

 - staraj się posługiwać więcej niż jednym sposobem kategoryzowania i opisywania da-
nego zdarzenia; patrząc na zdarzenie pod różnymi kątami nie polegaj tylko na jednej 
kategorii, której potem możesz nadużywać, naginając i przekręcając dane tak, żeby pa-
sowały do przyjętego zawczasu poglądu,

 - staraj się myśleć o danym zdarzeniu jako o jedynym w swoim rodzaju, chociaż należy 
ono do określonej kategorii, to prócz tego należy także do innych kategorii i ma swe 
własne niepowtarzalne cechy; indywidualizacja może pomóc przed nadużywaniem 
danego stereotypu,

 - pomyśl, że możesz być w błędzie, może padłeś ofiarą określonej tendencji poznawczej.

Możliwości reedukacji negatywnych postaw i uprzedzeń osób starszych 
wobec zmian technologicznych

Trudno sobie wyobrazić rozwój człowieka bez możliwości porozumiewania się. Ko-
munikacja interpersonalna jest w  naszym życiu wszechobecna i  dlatego na prawidłowe 
funkcjonowanie w społeczeństwie mają wpływ kontakty między ludźmi. W tym obszarze 
istotne jest poznanie procesów i mechanizmów, które leżą u podstaw wielu teorii o komu-
nikowaniu. Zrozumienie komunikowania się polega na poznaniu zarówno czynników ma-
jących bezpośredni wpływ na efektywną i skuteczną wymianę intencji, jak i na poznaniu 
barier, które taką komunikację utrudniają czy wręcz uniemożliwiają. Ważne jest, aby przy 
definiowaniu barier określić ich genezę, co stanie się pomocne przy próbach niwelowania 
barier lub ich złagodzeniu (Błaszczak, 2012, s. 199).

Szczególnie istotne z punktu widzenia andragogiki reedukacji wydaje się być przekona-
nie, że postawa życiowa jest elementem, który poddaje się modyfikacji. Trudno go jednak zmie-
niać i kształtować, stosując tradycyjne metody kształcenia i wychowania dorosłych. Jak wskazuje 
andragogika reedukacji, istnieje wiele czynników, które mogą sprzyjać ludziom w zmianie stylu 
życia. Odgrywają one ogromną rolę w zależności od specyficznej sytuacji każdej jednostki. 

Rolą reedukacji andragogicznej jest motywowanie ludzi do zmiany ich negatywnych 
zachowań i  przekonań. Takim czynnikiem motywacyjnym do reedukacji może stać się 
presja ze strony znajomych, rodziny, współpracowników, pracodawcy itp. Jednak decyzja 
człowieka o dokonaniu zmiany zależy przede wszystkim od jego zdolności przewidywania 
osobistej koncepcji ryzyka i uznania jego związku z własnym działaniem, radzenia sobie 
z problemami oraz odpowiedzialnością za kierowanie własnym życiem – czyli innymi sło-
wy – zdolnością do autokreacji i samoreedukacji.

Podstawowym warunkiem zmiany dotychczasowej postawy jest umiejętne dokona-
nie wyboru działania i określenie gotowości jednostki do wysiłku. Szczególnie ważne jest, 
aby człowiek dorosły:

•	po pierwsze: uświadomił sobie korzyści, jakie mogą przynieść zmiany w jego za-
chowaniu czy przekonaniach i uznał je za imperatyw kategoryczny, czyli własny interes,

•	po drugie: obudził w sobie potrzebę zmiany i dążenie do jej realizowania, np. gdy 
uświadomimy sobie, że umiejętność korzystania z Internetu niesie ze sobą wiele korzyści, 
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będziemy starali się zaspokoić ponownie potrzebę dobrego samopoczucia i zechcemy wy-
chodzić naprzeciw nowym wyzwaniom technologicznym. 

Wiemy już, jak ważna dla prawidłowego funkcjonowania człowieka w  społeczeń-
stwie jest zdolność do zmiany postawy i zachowania. Skłonienie ludzi dorosłych, a przede 
wszystkim rozbudzenie ich samoświadomości, by pomagali własnemu rozwojowi, jest na 
pewno bardzo korzystne. 

Dorobek teoretyczny andragogiki reedukacji i psychologii społecznej może z powo-
dzeniem pomóc w  zastosowaniu i  rozwiązywaniu rzeczywistych problemów autoedukacji 
dorosłych. Korzystając z dorobku obu dyscyplin, zastanówmy się, jak ludzie interpretują i ro-
zumieją sytuacje społeczne, które bezpośrednio dotyczą ich postaw. Psychologowie społeczni 
uważają że: „Nie źli ludzie, lecz złe sytuacje stwarzają problemy społeczne” (Rodin, 2001, s. 808). 

Zatem dla zrozumienia określonego zachowania społecznego często znacznie istot-
niejsze okazuje się zbadanie, na czym zasadza się sytuacja społeczna niż samo określenie 
właściwości danej osoby. Co więcej, to subiektywne, a nie obiektywne sytuacje uruchamiają 
nasze działania. To znaczy, żeby zrozumieć, dlaczego ludzie zachowują się w nieadekwatny 
sposób w danych warunkach, musimy spojrzeć na te zdarzenia ich oczami, zrozumieć, jak 
oni interpretują te sytuacje. Zasada ta jest bardzo ważna dla zrozumienia zastosowań andra-
gogiki reedukacji i psychologii społecznej.

Wyobraźmy sobie człowieka, który przez długi okres czasu przebywa w zakładzie kar-
nym. W wielu takich ośrodkach mieszkańcy posiadają małą kontrolę nad swoim życiem. Nie 
mogą np. wybierać co zjeść, w co się ubrać itp. Często stają się pasywni i wycofują się z życia. 
Zupełnie inaczej niż osoby o pozytywnym nastawieniu do życia. Otóż liczne, prowadzone 
przez psychologów społecznych badania, wskazują, że istnieje silny związek między spostrze-
ganiem społecznym ludzi – sposobem, w jaki rozumieją samych siebie i świat społeczny, a ich 
zdrowiem somatycznym i psychicznym (Aronson, Wilson, Akert, 1997, s. 593-594).

 Powyższe przykłady są obrazowym potwierdzeniem przekonania, iż nie tylko cho-
roby wpływają na nasze zdrowie i postawy, musimy również uwzględniać psychologiczne 
reakcje na to, co wydarza się w naszym życiu. A te reakcje będą właśnie zależały od naszej 
samoświadomości, rozumienia i interpretacji świata społecznego oraz naszej w nim roli. 

Przedstawmy w tym miejscu trzy elementy, określające rozumienie przez ludzi świa-
ta społecznego i mające istotne znaczenie dla autoedukacji. Są to: 

1. W jaki sposób ludzie widzą stresujące wydarzenia.
2. Stopień kontroli, jaki w ich przekonaniu mają nad swoim życiem.
3. Sposób, w jaki wyjaśniają negatywne zachowania.

Amerykański psycholog M. Seligman, który poświęcił wiele uwagi analizie koncep-
cji teorii wyuczonej bezradności, wskazuje na istotne zagadnienia, a mianowicie, kiedy lu-
dzie doświadczają początkowo zdarzeń negatywnych, takich jak niepowodzenia życiowe, to 
w rzeczywistości dwa rodzaje spostrzegania społecznego określają, na ile stresujące będzie 
to wydarzenie. Po pierwsze, stopień kontroli, który ich zdaniem mają nad danym wyda-
rzeniem, oraz po drugie, sposób, w  jaki wyjaśniają przyczyny tego wydarzenia. Poczucie 
kontroli i optymistyczny styl atrybucji są związane z  lepszym przystosowaniem społecz-
nym i somatycznym. Te osoby, które mają poczucie braku kontroli lub wyjaśniają przyczyny 
w kategoriach pesymistycznych, doznają tzw. wyuczonej bezradności, są bardziej skłonne 
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do wycofywania się oraz doświadczają częściej skłonności do zachowań negatywnych. Ba-
dania te pokazują, że zarówno spostrzeganie zdolności do kontrolowania, jak i brak wy-
uczonej bezradności są korzystne i ułatwiają radzenie sobie z trudnościami i gotowość do 
reedukacji zwalczania negatywnych postaw i zachowań u ludzi.

Reasumując, możemy zadać pytanie: w jaki sposób skłonić ludzi do zmiany negatywnych 
postaw, uprzedzeń? Wykorzystywanie w tym celu argumentacji z pozycji siły i strachu (argumen-
tum ad baculum) okazuje się dość mało skuteczne. Kiedy chcemy zmienić oporne, silnie zakorze-
nione uprzedzenia i postawy, bardzo skuteczna wydaje się zasada reedukacji: żeby zmienić czyjeś 
zachowanie, trzeba zmienić jego samoocenę w taki sposób, by działała na jego korzyść i  prowa-
dziła do zmiany niepożądanego zachowania. Ludzie, dokonując reedukacji, mają o sobie dobre 
mniemanie, podtrzymują swoją samoocenę. Jest to podstawowa zasada dysonansu poznawczego. 

Dokonując reedukacji własnego postępowania, człowiek odczuwa silną potrzebę wykona-
nia działań stabilizujących zaburzoną samoocenę. Jest to potwierdzenie konieczności propagowa-
nia rozwoju badań z zakresu andragogiki reedukacji wskazujące na fakt, że najlepszym sposobem 
na zmianę czyjegoś zachowania jest zmiana interpretacji samego siebie i sytuacji społecznej.

Współczesna nauka, a w szczególności edukacja ludzi w okresie starości, nie może nie 
doceniać tego ważnego psychospołecznego przesłania, iż jednym z najlepszych sposobów roz-
wiązywania praktycznych problemów związanych z uprzedzeniami, negatywnymi postawami 
człowieka jest zmiana interpretacji samego siebie i określonej sytuacji społecznej.

Zakończenie

Współczesny świat rozwija się w zawrotnym tempie, przez co odkrywa przed nami 
coraz to nowe możliwości, a  zarazem stwarza poważne zagrożenia. Cywilizacja z  jednej 
strony poprawia warunki codziennego życia, z drugiej zaś może im szkodzić. Rozwój na-
ukowo-techniczny daje poczucie nieograniczonych możliwości autokreacyjnych młodym 
ludziom, ale też odbiera poczucie pewności i bezpieczeństwa osobom starszym.

Dynamika zmian zachodzących w otoczeniu ludzi starszych wymusza na nich ko-
nieczność uczenia się przez całe życie. Dlatego też edukacja dorosłych – andragogika – po-
winna wychodzić naprzeciw potrzebom osób starszych i pomagać im w adaptacji do tych 
zmian oraz w rozumieniu problemów życia codziennego i zmieniającego się świata.

Człowiek uczy się przez całe życie, niezależnie od tego, czy wiedza, jaką przyswoi, 
jest związana z pracą zawodową, czy też odnosi się do wiedzy ogólnej, która kształtuje oso-
bowość człowieka i poszerza jego horyzonty. Taka postawa umożliwia jednostkom aktywny 
udział w życiu społecznym, a także zapewnia zdobycie dodatkowych kwalifikacji, umiejęt-
ności, co sprawia, że człowiek staje się bardziej kreatywny i lepiej przystosowany do zmian 
ekonomicznych i społeczno-kulturowych. W zmieniającej się rzeczywistości społeczno-kul-
turowej szczególnego znaczenia nabiera edukacja ludzi starszych. Powinna ona być ukie-
runkowana na przygotowanie ich do efektywnego funkcjonowania w nowych sytuacjach 
społecznych. Dotyczy to głównie zmian związanych z postępem naukowo-technicznym. 

Innowacyjne rozumienie potrzeby kształcenia ustawicznego osób starszych powinno 
wyrażać się w dążeniu do stworzenia najlepszych warunków dla dostosowania potrzeb i ocze-
kiwań seniorów. Bardzo ważny aspekt w edukacji osób starszych zajmuje kształtowanie takich 
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postaw, które staną się motorem do doskonalenia ich umiejętności korzystania i chęci posłu-
giwania się nowoczesnymi środkami komunikacji społecznej jak Internet czy komputer. 

Proces kształcenia ustawicznego to tworzenie zgodnego i nawzajem uzupełniającego 
się układu, w którym samokształcenie, doskonalenie, dokształcanie czy przekwalifikowanie 
to bezpośrednie elementy stanowiące podstawę rozwoju, a tym samym większe możliwości 
na lepsze funkcjonowanie w życiu zawodowym i społecznym osób starszych.  
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Streszczenie
Dynamika zmian zachodzących w otoczeniu ludzi starszych wymusza na nich konieczność uczenia 
się przez całe życie. Dlatego też edukacja dorosłych – andragogika powinna wychodzić naprzeciw 
ich potrzebom i pomagać w adaptacji do tych zmian oraz w zrozumieniu problemów współczesnej 
cywilizacji, życia codziennego i zmieniającego się świata.
Coraz więcej zainteresowania poświęca się problematyce starzenia się i starości. Wzrastające zain-
teresowanie tą problematyką wynika z  faktu, że niemal wszystkie kraje europejskie, w  tym także 
Polska, zaliczane są do społeczeństw starzejących się. Wzrastający odsetek osób starszych ma istotne 
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znaczenie zarówno społeczne, ekonomiczne, jak  i polityczne. Stąd też rozwiązywanie problemów 
związanych ze starością stanowi istotny element polityki prowadzonej przez Unię Europejską. Prze-
prowadza się coraz więcej badań i analiz dotyczących zarówno medycznych, jak i społecznych aspek-
tów życia osób starszych. W  dobie społeczeństwa informacyjnego, rozwoju nowoczesnych form 
komunikacji społecznej, podstawowym warunkiem normalnego, codziennego funkcjonowania 
wszystkich obywateli stało się ustawiczne weryfikowanie i doskonalenie umiejętności zdobywania 
wiedzy o świecie i wydarzeniach. Osoby, które nie potrafią sprostać wyzwaniom współczesnej cywi-
lizacji (szczególnie dotyka to ludzi starszych), funkcjonują na marginesie życia społecznego. Tworzą 
grupy określane przez andragogów terminem osób wykluczonych, niewidzialnych.

Słowa kluczowe: wykluczenie, społeczeństwo informacyjne, konstruktywizm, problemy adaptacyj-
ne osób starszych, kształcenie ustawiczne

Conservatism of human cognition as a cause of numerous adaptive problems of old 
people to the social-technological changes occurring in contemporary civilisation

Abstract
The dynamics of changes occurring in the surroundings of older people demands constant develop-
ment of their knowledge. For this reason adult learning – andragogy – ought to cover the needs of 
older people in order to help them adapt to the alterations and understand the problems of modern 
civilisation, everyday life and the world that is constantly changing.
More and more attention is devoted to the issue of aging, which results from the fact that almost all 
European countries, including Poland, are incorporated into the aging societies. Increasing percen-
tage of older people has an essential social, economic and political meaning. Thus, solving problems 
related to aging constitutes a vital element of the EU policy. More and more research and analyses are 
being conducted, which refers to medical and social aspects of old people’s lives.
In the age of the so called information society and the development of new forms of communication, 
constant verification and improving one’s skills together with gaining knowledge about the world 
and events that take place has become the basic condition of normal, everyday functioning of each 
citizen. Those who are unable to fulfil the challenges of modern civilisation (this phenomenon relates 
mostly to old people), live on the margins of society. They create groups defined by the andragogists 
as the excluded, the invisible.

Key words: exclusion, information society, constructionism, adaptive problems of old people, life-
long education and learning
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Latarnicy Cyfrowej Polski – charakterystyka nauczania osób 
starszych w obszarze obsługi nowych mediów w ramach 

działalności wolontariackiej

Polscy seniorzy a społeczeństwo informacyjne 

W 2012 roku w Polsce z Internetu w sposób regularny (tzn. przynajmniej raz w tygo-
dniu) korzystała ponad połowa dorosłych Polaków (56%), czyli tyle samo, ile w 2011 roku. 
Należy się spodziewać, że wzrost liczby użytkowników będzie w chwili obecnej następował 
stopniowo, już nie tak intensywnie jak w ubiegłej dekadzie. Z  Internetu korzystają niemal 
wszyscy, najczęściej dorośli mający wyższe wykształcenie oraz ponad dwie trzecie ankietowa-
nych z wykształceniem średnim, a najrzadziej osoby z wykształceniem podstawowym. Odse-
tek użytkowników Internetu w poszczególnych grupach wiekowych wynosi:

18-24 lata – 93%
25-34 lata – 81%
35-44 lata – 73%
45-54 lata – 52%
55-64 lata – 34%
65 lat i więcej – 11% (CBOS, s. 2-4).
Czas spędzany w sieci zależy od wieku ankietowanych, choć nie ma tu prostego związku 

liniowego. Najmłodsi są tygodniowo online dłużej niż pozostali. Relatywnie najmniej godzin 
w Internecie spędzają osoby mające od 35 do 44 lat i od 55 do 64 lat (CBOS, s. 6). Internauci 
powyżej 50. roku życia są raczej typem użytkowników preferujących usługi nieskomplikowane 
w obsłudze, niewymagające rejestracji, w ramach których dominuje przejrzysty interfejs.

W 2012 r. za najczęstszą przyczynę nieposiadania dostępu do Internetu w domu, tak jak 
przed rokiem, wskazano brak potrzeby korzystania z niego (57,2%). Drugim istotnym powo-
dem był brak odpowiednich umiejętności (37,9%). Zbyt wysokie koszty sprzętu to również sto-
sunkowo często wymieniana przeszkoda w posiadaniu dostępu do sieci w domu, jednak odsetek 
osób wskazujących tę barierę zmniejszył się w porównaniu z rokiem poprzednim (z 28,4% do 
26,6%). Prawie 23% gospodarstw domowych nie posiadało dostępu do Internetu z powodu zbyt 
wysokich kosztów podłączenia do sieci (Główny Urząd Statystyczny, 2012, s. 10). Do czynników 
tych dochodzą inne determinanty związane  z uwarunkowaniami psychospołecznymi. Na pod-
stawie badań zrealizowanych w Cieszyńskim Uniwersytecie III Wieku wśród seniorów uczących 
się obsługi komputera osobistego można wyodrębnić szereg determinantów utrudniających ko-
rzystanie z dobrodziejstw cyfrowej globalnej wioski. Podstawowe czynniki decydujące o braku 
wykorzystania nowych mediów w życiu osobistym osób w wieku poprodukcyjnym związane są 
z: psychicznym nastawieniem seniorów, przejawiającym się w lęku przed urządzeniami elektro-
nicznymi, brakiem wiary we własne możliwości, strachem przed kompromitacją wśród innych 
e-obywateli. Druga grupa determinantów skupia się w obszarze ekonomicznym, który spowo-



dowany jest m.in. wysokim kosztem dostępu do Internetu oraz ceną profesjonalnych zajęć szko-
leniowych. Kolejne składowe powodujące niski odsetek korzystania z technologii informatycz-
nych wśród pokolenia 50+ zawierają się w słabej wiedzy na temat prostoty obsługi i możliwości 
nowych mediów. Istotnym elementem blokującym stosowanie narzędzi cyfrowych jest również 
zespół czynników społeczno-osobowościowych (Tomczyk, 2012, s. 127-128).

Wejście w cyfrowy świat związane jest zazwyczaj z konglomeratem motywacji wewnętrznej 
oraz zewnętrznej. Środowiskowe oddziaływanie przejawia się najczęściej za sprawą rodziny, czy 
też znajomych, którzy nie tylko ukazują niekorzystającym z sieci możliwości Internetu, lecz także 
poprzez samą współegzystencję stają się powodem wejścia w cyfrowy świat osób będących offline. 
Istotne w częstym użytkowaniu sieci stało się utrzymywanie kontaktu ze znajomymi w wirtualnej 
przestrzeni poprzez przesyłanie adresów do interesujących stron internetowych (linków) zgod-
nych z zainteresowaniami początkujących użytkowników sieci. Zatem sam proces stawania się in-
ternautą wiąże się przede wszystkim z tym, iż osoby ważne dla niekorzystających są już korzystają-
cymi z sieci, będąc jednocześnie sprawdzonymi, ważnymi podmiotami zachęcającymi do wejścia 
w świat wirtualny. W związku z tym relacje społeczne są jedną z kluczowych kategorii, często po-
mijanymi w analizach odnoszących się do zjawiska wykluczenia cyfrowego. Z faktem tym łączy się 
także poczucie, iż samych badanych coś omija. Poczucie wykluczenia z grupy egzemplifikowane 
jest m.in. poprzez brak dostępu do e-usług, z których korzystają członkowie rodziny oraz znajomi. 
Istnieje również spora grupa użytkowników sieci, dla których korzystanie z Internetu ogranicza się 
jedynie do wykorzystywania go w celach służbowych, lecz jest to użytkowanie związane zazwyczaj 
z koniecznością służbową i w żaden sposób nie jest skorelowane z zainteresowaniami. Reasumu-
jąc, można stwierdzić, że wejście w cyfrowy świat powinno być tożsame dla nieużytkowników z 
dołączeniem do świata społecznego, który nie jest odrębny, traktowany w sposób nierzeczywisty, 
czy też całkowicie wirtualny, lecz stanowiący naturalne przedłużenie istniejących kontaktów oraz 
przede wszystkim ułatwiającym życie codzienne (Por. Orzeł, Głomb, 2011, s. 13-14).

Latarnicy cyfrowej Polski

„Polska Cyfrowa Równych Szans” to największe do tej pory przedsięwzięcie związane 
z edukacją cyfrową Polaków powyżej 50. roku życia. Działanie jest realizowane przez Stowarzy-
szenie Miasta w Internecie oraz Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach projektu sys-
temowego – działanie 8.3 Innowacyjna Gospodarka. Kluczowym elementem projektu jest prze-
szkolenie ponad 2600 osób, będących edukatorami osób chcących nabywać nowe kompetencje 
w dziedzinie obsługi mediów elektronicznych. Wszystkie osoby posiadające status Latarnika Cy-
frowej Polski wzięły udział w dwudniowym szkoleniu, po ukończeniu którego uzyskały certyfikat 
trenera kompetencji cyfrowych. Część latarników po zakończonym kursie przystąpiło do konkur-
su grantowego, w ramach którego wyłoniono 200 wniosków. Każdy z mikroprojektów związany 
był z opracowanym wcześniej „Lokalnym Planem Edukacji Cyfrowej”, który realizowany będzie 
od momentu podpisania umowy przez kolejne 18 miesięcy. Stowarzyszenie Miasta w Internecie 
zakłada w ramach projektu powołanie ogólnopolskiego centrum kompetencji cyfrowych, które 
ma za zadanie zapewniać stały dostęp do wiedzy związanej z tematyką zwalczania wykluczenia cy-
frowego oraz będzie prowadzić badania w obszarze uwarunkowań związanych z wykorzystaniem 
nowych mediów w życiu codziennym. Projekt zakłada także stworzenie krajowej sieci organizacji 
i instytucji działających na rzecz podnoszenia kompetencji cyfrowych osób dorosłych. Działanie 
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Polska Cyfrowa Równych Szans dostrzeżona została na arenie międzynarodowej poprzez przyzna-
nie prestiżowej nagrody WSIS Project Prize 2012 (PWC, 2012, s. 3). 

Rysunek 1.  Inauguracja zajęć w  ramach akacji Latarnicy Cyfrowej Polski w  Państwowej Wyższej 
Szkole Zawodowej w Oświęcimiu

Latarnicy Polski Cyfrowej to lokalni animatorzy, których zadaniem jest zachęcanie przed-
stawicieli pokolenia 50+ do zrobienia pierwszego kroku w Internecie. Działania Latarników re-
alizowane są z wykorzystaniem publicznych punktów dostępu do Internetu – w bibliotekach, 
remizach OSP, telecentrach, szkołach, uczelniach. Latarnicy Cyfrowej Polski to wolontariusze, 
którzy mogą stać się motorem napędowym niezbędnej przemiany cywilizacyjnej w polskich 
gminach. Rolą Latarnika jest stworzenie nowej jakości we własnym środowisku: inspirowanie, 
uczenie i pomoc w korzystaniu z narzędzi cyfrowych, ale przede wszystkim przekonywanie do-
tąd nieprzekonanych do samodzielnych poszukiwań w sieci. Najważniejsze w pracy latarniczej 
jest jednak umiejętne rozpoznanie potrzeb społeczności, tak aby propozycje aktywizacji były 
„szyte na miarę” – dostosowane do ich potrzeb (Latarnicy Cyfrowej Polski, 2013).

Rysunek 2. Ilość latarników cyfrowej Polski w poszczególnych województwach

Źródło: Latarnicy Cyfrowej Polski, 2013.
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Obecnie w Polsce działa 2614 certyfikowanych Latarników Polski Cyfrowej. W wy-
niku przeszkolenia powstała zintegrowana wokół wspólnego celu grupa lokalnych liderów 
upowszechniających kompetencje cyfrowe. Ich aktywność składa się na ogólnopolski pro-
gram działań podnoszenia kompetencji cyfrowych osób wykluczonych i pobudzania popy-
tu na usługę szerokopasmowego dostępu do Internetu (Latarnicy Cyfrowej Polski, 2013).

Charakterystyka pracy Latarników Cyfrowej Polski

W celu przybliżenia pracy wolontariuszy nauczających osoby z pokolenia cyfrowych imi-
grantów w niniejszym artykule wykorzystano zapisy umieszczone na forum internetowym zrze-
szającym osoby uczestniczące w projekcie jako edukatorzy. Wybrane posty mają na celu zapre-
zentowanie specyfiki kształcenia osób powyżej 50. roku życia. Forum, z którego zostały pobrane 
wpisy, zrzesza 3177 użytkowników, którzy od połowy 2012 roku wygenerowali ponad 2752 wiado-
mości związanych z projektem Latarnicy Cyfrowej Polski. Warto zauważyć w tym momencie, że 
spora grupa edukatorów nie uczestniczy w dyskusjach internetowych, lecz jedynie przyjmuje rolę 
obserwatorów. Forum internetowe dostępne jest pod adresem: https://latarnicy.pl/forum/, nato-
miast wypowiedzi poddane analizie zostały zaczerpnięte z wątku „Organizacja i prowadzenie zajęć 
z 50+”, w którym padło najwięcej wypowiedzi ukazujących specyfikę nauczania osób starszych.

Jednym z dominujących tematów na forum jest zagadnienie odnoszące się bezpo-
średnio do treści kształcenia. Dla wielu Latarników Cyfrowej Polski prowadzenie zajęć edu-
kacyjnych wiąże się z podjęciem zupełnie nowej aktywności, ponieważ na co dzień nie pra-
cują jako nauczyciele technologii informacyjnej. Zatem często w wypowiedziach pojawiało 
się zagadnienie zakresu treści nauczania odpowiedniego dla osób w starszym wieku.

Ze swojej praktyki, poleciłabym Google Earth. Ludzie starsi, nawet 70+, którzy często nie mogą już 
aktywnie zwiedzać świata, chętnie podróżują „palcem po mapie”. Nie wymaga to wielkiej wiedzy dot. obsługi 
komputera, oswaja natomiast z klawiaturą, myszką. Taka forma zachęty sprawdza się szczególnie wśród ludzi, 
których obecne miejsce zamieszkania nie jest miejscem urodzenia. W pewnym wieku chętnie wraca się do kraju 
lat dziecinnych, dzieląc się przy tym wspomnieniami z bliskimi. Równie chętnie wirtualnie odwiedza się dzieci, 
wnuki… Dostępne dla systemów: Windows, Mac OS lub Linux.

Zgadzam się z wypowiedzią pana Piotra, wydaje mi się, że dla osób po 50. roku życia korzystanie z kom-
putera i Interentu to zakres raczej praktyczny, czyli zapewnienie sobie informacji choćby z zakresu zaintereso-
wań, ale czynnikiem przyciągającym mogą być komunikatory, gg, skype, itp. do kontaktów, czasem z osobami 
przebywającymi np. za granicą. Nie pominęłabym portali społecznościowych, np. Facebook.

Chciałam się podzielić moim skromnym doświadczeniem. Podczas pokazywania zalet Internetu na 
komputerze wybieram osobę, która urodziła się najdalej od miejsca spotkania, oraz od dziesiątek lat nie była już 
w swojej rodzinnej miejscowości. Pokazujemy wówczas wszystkim na Google Earth  w opcji satelity, jak teraz 
wygląda jej dom rodzinny. Efekt “WOW!” gwarantowany. Od razu wszyscy chcą znaleźć swoje domy z dzieciń-
stwa, wzruszają się, bo dla niektórych to jedyna okazja, by zobaczyć.

Moim zdaniem, pierwsze kroki stawiane w Internecie polegają na „braniu” tego, czym on dysponuje. Rów-
nież pod tym kątem przygotowane są materiały szkoleniowe dot. projektu, o którym tu rozmawiamy. Osobiście też 
w takim układzie widziałabym szkolenia w grupie osób rozpoczynających przygodę z Internetem – najpierw zobacz, 
co robią inni, „rozejrzyj się”, „dotknij”, „oswój” nową przestrzeń. Zagospodarowanie „kawałka” Internetu dla własnych 
potrzeb, choćby uczestnictwo w dyskusjach na forum, to kolejny krok wymagający dodatkowej wiedzy.
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Powyższe cytaty potwierdzają, że olbrzymią popularnością wśród seniorów, którzy 
nie są zaawansowanymi użytkownikami, cieszą się aplikacje niewymagające dużego zasobu 
umiejętności, a będące jednocześnie niezwykle użytecznymi. Przykładowo prakseologiczne 
aplikacje, takie jak Skype i Google Earth są, po pierwsze, intuicyjne w obsłudze (pomijając 
fakt założenia konta w  komunikatorze internetowym), a po drugie, pozwalają w  sposób 
bezpłatny i  efektywny korzystać z możliwości zarezerwowanych do tej pory dla mediów 
analogowych i płatnych linii telefonicznych. 

Analizując dalsze wątki poruszane przez Latarników, dosyć często pojawiały się posty 
świadczące o specyfice edukacji osób wykluczonych cyfrowo. Wolontariusze, wymieniając 
opinie związane z kształceniem seniorów, podkreślają, jak sprawnie nauczyć osoby starsze 
korzystania z dobrodziejstw nowych mediów. Część postów tworzy swoistą metodykę na-
uczania, z której mogą korzystać osoby prowadzące zajęcia oraz wolontariusze przygotowu-
jący się do uruchomienia bezpłatnych kursów. 

W większości przypadków [Seniorzy] koncentrują się na wybranym zagadnieniu, a  nasza praca 
wiąże się z pokazaniem innych możliwości, z których mogą skorzystać. Czasem się to udaje, a czasem nie 
i potrzeba czasu, aby taki świeżo upieczony użytkownik Internetu komputera sam poczuł dalszą potrzebę 
wiedzy.

Część z tych osób boi się zajęć w dużych grupach. Dzięki temu, że możemy zaoferować zajęcia w małych 
zespołach (3-6 osób) i bezpośredni kontakt z prowadzącym, szybko można zaobserwować zmianę nastawienia 
zarówno do samego komputera, jak i do Internetu.

Na zajęciach wprowadzających dobrze jest wspomnieć, że komputer to wcale nie taki nowy „wynalazek”. 
Pierwszy komputer, co prawda mechaniczny, lecz o podobnej do współczesnych architekturze, zbudowano w wie-
ku XIX. Miłym zaskoczeniem może być informacja, że za pierwszego programistę (w zasadzie programistkę) uzna-
wana jest kobieta o wdzięcznym imieniu Ada. Kiedy 50-latkowie zaczynali swoją pierwszą pracę, komputery, na 
pierwszy rzut oka, wyglądały jak te współczesne – wcale nie były to „wielkie maszyny”. Internet też nie jest taki 
młody. Jego początki to lata 60. ubiegłego wieku. Tak więc wszyscy z pokolenia 50+ urodzili się i żyją w erze kom-
puterów, zatem warto się nimi zaprzyjaźnić.

Oczywiście jest w tym dużo racji. Niemniej w moim osobistym otoczeniu zdołałem podzielić grupę 50+ na 
2 podgrupy. Pierwsza to osoby neutralnie lub pozytywnie nastawione do korzystania z sieci, które dawno przestały 
być osobami, „wykluczonymi”. Słowo „Internet” jest przecież znane i promowane od ponad 10 lat. Druga podgrupa 
to osoby najczęściej niepotrafiące się odnaleźć w obecnym świecie, niezadowolone i negatywnie nastawione do 
pojęcia „Internet”. Facebook, myspace, gadu gadu, przeglądarki są skonfigurowane i dostępne metodą one click 
choćby w telefonach, każdy choć trochę zainteresowany już od dawna ma możliwość korzystania z tych aplikacji. 
I nie problemem są koszty… Internet w wielu przypadkach to usługa darmowa. Korzystam z Internetu w Polsce, 
Niemczech  i Luksemburgu i znam oferty operatorów. Tak więc nie dostęp i nie cena jest problemem, ale negatyw-
ne podejście.

Ponadto sami Latarnicy Cyfrowej Polski podkreślają, że kształcenie osób starszych 
nie powinno być związane tylko i wyłącznie z umiejętnościami technicznymi, lecz także 
odnosić się do obszaru wiedzy o nowych mediach w zakresie bezpieczeństwa i oddziaływa-
nia ICT na ludzi. Kształtowanie kompetencji technicznych oraz intelektualnych jest jednym 
z naczelnych celów edukacji medialnej bez względu na wiek. Dodatkowo osoby starsze jako 
cyfrowi imigranci mogą w nieco inny sposób spojrzeć na psychospołeczne funkcjonowanie 
najbliższego członków rodziny zaliczanych do grupy cyfrowych autochtonów.
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Warto jednak pamiętać i uświadamiać to każdemu początkującemu internaucie, że w sieci tak naprawdę 
nie ma anonimowości. Fakt, że nie podpisujemy się imieniem i nazwiskiem pod każdą swoją wypowiedzią, nie 
zwalnia od odpowiedzialności za treści, które niesie.

Z doświadczenia wiem, że chętniej „anonimowi” chcą pozostać ludzie młodzi. Pokolenie ludzi 50+ 
częściej podaje swoje prawdziwe dane, co w Internecie nie zawsze jest wskazane – choćby przy zakładaniu kont 
związanych z darmowymi usługami sieciowymi. Proszę nie zapominać, że „dawno, dawno temu”, wypełniając 
formularze w formie papierowej, nie można było podawać „nicków”, przypadkowych telefonów itp.

Przed założeniem, wspólnie z uczestnikiem kursu, konta na Facebooku czy NK, obok informacji, że jest tam 
możliwość chwalenia się swoimi zdjęciami, zdjęciami wnuków, znajomych itp. dobrze jest wspomnieć o zagrożeniach, 
jakie niesie ze sobą upublicznianie wizerunku osób trzecich. Zdjęcie raz „wrzucone” do sieci, zaczyna żyć swoim życiem 
i żadna „gumka-myszka” nie jest w stanie zatrzeć jego śladów. Proszę spytać przy okazji szkolenia, ile osób, szczególnie 
tych początkujących, ma tego świadomość? Ktoś nazwie mówienie o zagrożeniach straszeniem skutkującym niechęcią 
używania Internetu, kto inny - uczciwym podejściem do sprawy. Popieram sugestie Pana Piotra dot. stworzenia „Kodek-
su Etyki Latarnika”, nawet jeśli tylko w wersji internetowej.

Latarnicy Cyfrowej Polski mają za zadanie samodzielnie prowadzić rekrutację na pro-
wadzone przez siebie kursy. W działaniach tych wspomagani są poprzez bezpłatne udostęp-
nienie sal komputerowych przez szkoły, organizacje pozarządowe, OSP, prywatne firmy. Do-
datkowo pomocy udzielają instytucje samorządowe. Olbrzymie znaczenie ma także wsparcie 
informacyjne ze strony np. organizacji kościelnych, domów kultury, które w  odpowiednio 
skonstruowanych komunikatach zachęcają do uczestnictwa w nieodpłatnych zajęciach. Wo-
lontariusze między sobą wymieniają się również wskazówkami, w  jaki sposób promować 
działania związane z edukacją w zakresie ICT wśród mieszkańców swojej okolicy.

Ze swojego doświadczenia wiem, że tym czymś, co może skłonić “50+” do zainteresowania korzysta-
niem z dobrodziejstw świata wirtualnego jest „KORZYŚĆ”. Dlatego sądzę, że najpierw muszę poznać potrzeby 
grupy docelowej. Jednak te korzyści muszą być realne i osiągalne dla potencjalnego odbiorcy (w żadnym wy-
padku nie można tu wprowadzać trików sprzedażowych korporacji handlowych). Powinienem myśleć tak jak 
osoba, której składam ofertę, a nie tak jak nakazuje FIRMA.

Jestem „reklamiarzem” i w swoich działaniach promocyjnych kierowanych do odbiorców z terenów wiej-
skich wykorzystywałem miejsca większych skupisk, czyli np. jarmarki, festyny, imprezy okolicznościowe, gdzie mo-
głem zaprezentować ofertę skierowaną do konkretnej grupy docelowej. Dlatego dla wyraźnego odznaczenia się w tłu-
mie potrzebowałem piktogramów, niekonwencjonalnych oznaczeń, wyróżników przyciągających uwagę… tak jak 
latarnia nad morzem musiałem być widoczny. Dlatego w poprzednich postach pisałem o świecących kamizelkach. 
Oczywiście na salonach stosuję inne formy prowokujące zainteresowanie…

Pracuję z  trzema grupami dorosłych (w sumie około 20 osób). Oni są naturalnymi Ambasadorami 
naszych działań i niestety, oprócz słownych opowieści, nie mogą nic przekazać w swoim środowisku. Dobrze 
i chwytliwe opracowana broszura, ulotka, którą mieliby w swoich dłoniach, mówiąc, jakie ciekawe rzeczy robią 
na zajęciach, byłaby dobrym wabikiem. Ulotka, rzecz jasna, musi spełniać kryteria przykuwania uwagi dla 
seniorów i ludzi dojrzałych. Ale mam nadzieję, że takie materiały już są w druku. Pozdrawiam Siostry i Braci 
Latarników.”

Podsumowanie

Projekt Latarnicy Cyfrowej Polski jest jednym z największych do tej pory wolontariackich 
działań edukacyjnych, realizowanym na terenie całej Polski. Główny cel podjętych szkoleń doty-
czy niwelowania zjawiska wykluczenia cyfrowego poprzez wdrażanie pokolenia 50+ w świat cy-
frowych usług. Metodyka działania edukatorów zogniskowana jest na realizację kursów w spo-
łeczności lokalnej, z której wywodzą się Latarnicy, natomiast cała akcja edukacyjna inicjowana 
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jest za sprawą centralnej instytucji – Stowarzyszenia Miasta w Internecie. Latarnikiem Cyfrowej 
Polski może zostać jedynie osoba, która przeszła intensywny dwudniowy kurs. W celu podsu-
mowania działań w ramach zaprezentowanego projektu posłużono się analizą SWOT, ukazującą 
mocne i słabe strony niniejszego przedsięwzięcia edukacyjnego. Poniższa analiza stanowi zbiór 
stanów odnoszących się do rozwiązań: organizacyjnych, metodycznych, uwarunkowań indywi-
dualnych i środowiskowych podmiotów uczestniczących w kursach i realizujących szkolenia.

Tabela 1. Analiza SWOT – projekt Latarnicy Cyfrowej Polski  
Pozytywne Negatywne

Wewnętrzne Mocne strony

•	 Silna motywacja osób prowadzą-
cych zajęcia

•	 Podniesienie jakości życia osób 
uczestniczących w szkoleniach

•	 Integracja seniorów uczestniczą-
cych w zajęciach

•	 Integracja prowadzących zajęcia 
w sieci (Facebook, portal Latarni-
cy, szkolenia)

•	 Samorozwój prowadzących zajęcia 
i kursantów

Słabe strony

•	 Brak odpowiedniej metodyki 
nauczania osób starszych, zajęcia 
realizowane są w wielu przypad-
kach intuicyjnie przy powielaniu 
modelu nauczania szkolnego

•	 Brak uwzględnienia w szkoleniach 
założeń andragogiki i gerontologii 
społecznej

•	 Brak superwizji w trakcie zajęć

•	 Brak profesjonalnego wsparcia 
metodycznego

Zewnętrzne Szanse

•	 Duża liczba przeszkolonych osób

•	 Duża liczba prowadzących zajęcia

•	 Dobra współpraca ze środowi-
skiem lokalnym 

•	 Wdrożenie dużej liczby osób star-
szych w społeczeństwo informa-
cyjne

•	 Zwrócenie uwagi na sytuację 
społeczno-ekonomiczną osób star-
szych

•	 Integracja międzypokoleniowa

•	 Zdobycie wyróżnień międzynaro-
dowych

Zagrożenia

•	 Zbyt słaba promocja działań latar-
niczych w środowisku lokalnym 

•	 Postrzeganie projektu jako upoli-
tycznionych działań finansowanych 
przez MAiC

•	 Nie wszystkie przeszkolone osoby 
– Latarnicy podjęły działania zwią-
zane z realizacją kursów

•	 Zbyt słaba promocja projektu 
w mediach tradycyjnych, jak i cy-
frowych
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Odnosząc się do powyżej analizy SWOT oraz zgromadzonych danych jakościowych, 
należy podkreślić, że projekt Latarnicy Cyfrowej Polski jest działaniem niezwykle innowa-
cyjnym o niepowtarzalnym do tej pory zasięgu. Pomimo występujących niedociągnięć na-
tury metodycznej i zbyt słabej promocji (jak na rangę i skalę działań) jest zbiorem wydarzeń 
szkoleniowych, które w sposób niezwykle istotny zapiszą się w historii rozwoju polskiego 
społeczeństwa informacyjnego.
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Streszczenie
Test dotyczy opisu jednej z największych akcji wolontarystycznych w zakresie edukacji osób w póź-
nej dorosłości w Polsce w obszarze nowych mediów. W artykule ukazano  dane liczbowe na temat 
społeczeństwa informacyjnego w Polsce oraz scharakteryzowano jego najistotniejsze wyznaczniki. 
Empiryczna część artykułu związana jest z analizą wypowiedzi edukatorów uczestniczących w pro-
jekcie dotyczącą specyfiki nauczania-uczenia się osób starszych. W zakończeniu rozważań przedsta-
wiono krótką analizę SWOT odnoszącą się do całości założeń i realizacji projektu Latarnicy Cyfrowej 
Polski.

Słowa kluczowe: wykluczenie cyfrowe, wolontariat, seniorzy, cyfrowi imigranci

Abstract
The test refers to one of the greatest volunteer actions in the matter of education of people in late 
adulthood in Poland as far as new media are concerned. In the paper, numerical data are presented 
concerning information society in Poland and charaterized were its main features. Empirical part of 
the article is connected with the analysis of the utterances of educators, who take part in the project, 
concerning the specification of teaching/learning of seniors. In the conclusion of the analysis, a short 
SWOT analysis is presented which refers to all of the assumptions and realisations of the Latarnicy 
Cyfrowej Polski project (Lamplighters of Digital Poland). 

Key words: digital exclusion, volunteer work, seniors, digital immigrants
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Osoby starsze w  środkach masowego przekazu

„Sprawa wieku wciąż jest niewymowna. Nawet najbardziej wyzwolone od pruderii 
i przesądów przekazy medialne, wliczając w to wszelkie komunikaty marketingowe, dławią się 
od hipokryzji, gdy na horyzoncie zjawia się starość. Wszak starość to prawie już śmierć, a od 
śmierci uchowaj nas Boże! Niby to w dobrej wierze tak się wiele mówi o wykluczeniu ludzi sta-
rych, o potrzebie aktywnego życia w późnym wieku, o zmianie wizerunku starości. Wszystko to 
jednak obłuda – wszak aktywna i radosna starość dostępna jest dla zamożnych i zdrowych, a i to 
z ograniczeniami, które lepiej przemilczeć, jeśli ma być miło.” (Hartman, 2010). 

Te słowa, opublikowane w  2010 roku, wciąż zachowują aktualność, pomimo że 
współcześnie w dynamicznej i podlegającej szerokim przemianom przestrzeni medialnej 
trzy lata wydają się okresem bardzo odległym. Wskazana przez Jana Hartmana hipokryzja 
określona może być jako szerszy, hepatyczny – chciałoby się rzec – proces, zadziwiający 
(w kontekście dynamiki przemian współczesnych) swą statycznością i stabilną obecnością 
w różnych płaszczyznach przestrzeni medialnych. 

Zachodzące obecnie w  większości rozwiniętych krajów europejskich zmiany demo-
graficzne, a przede wszystkim dynamiczny proces starzenia się społeczeństw warunkowany 
głównie spadkiem liczby urodzeń i wydłużaniem się życia, naturalnie wywołują wzrastające 
zainteresowanie problematyką starości i aspektami funkcjonowania osób w wieku poproduk-
cyjnym. Zagadnienia te rozpatrywane są w różnych kontekstach przez przedstawicieli wszyst-
kich niemal dyscyplin, choć szczególnej roli nabierają tutaj –  z uwagi na praktyczne wymiary 
– oprócz gerontologii andragogika, socjologia, praca socjalna czy terapia zajęciowa. Trzeba 
zwrócić uwagę na zakres zmian dokonujących się wraz z demografią i ich bezpośrednie prze-
łożenie na inne aspekty funkcjonowania ludności w globalnym wymiarze. Z uwagi na tempo 
i zakres zmian mówi się współcześnie o globalizacji starości (Woźniak, 2004). Proces starzenia 
się Europejczyków pociąga zmiany w  strukturze ludności oraz de facto we wszystkich ob-
szarach funkcjonowania człowieka, w tym modeli funkcjonowania rodziny, polityki społecz-
nej, gospodarki czy ekonomii. Skala procesu globalnego starzenia się oraz związek procesów 
demograficznych z funkcjonowaniem społeczeństw powoduje, iż tematy związane ze staro-
ścią naturalnie powinny być obecne w dyskusji publicznej, zwłaszcza w środkach masowego 
przekazu, do których zaliczamy nie tylko radio, prasę, Internet i telewizję, ale również me-
dia outdorowe i inne nośniki funkcjonujące w różnych płaszczyznach przestrzeni publicznej. 
Istotnie, temat starości jest coraz częściej podejmowany przy wielu okazjach, zwłaszcza w śro-
dowiskach pedagogów, socjologów, psychologów oraz przedstawicieli nauk medycznych. Po-
jawiają się wciąż nowe pytania dotyczące funkcjonowania osób starszych, ich zmieniającej 
się roli w rodzinach, w lokalnych społecznościach, inkluzji i aktywizacji społecznej, przeciw-
działaniu wykluczeniu, w tym cyfrowemu, czy też poprawy jakości życia. Nietrudno jednak 
zauważyć, że tematy te podejmowane są przede wszystkim przez konkretne – zainteresowane 



sprawą – gremia i  środowiska: w mediach branżowych, specjalistycznych wydawnictwach, 
w  tym portalach internetowych, w kręgach naukowych, organizacjach przedstawicielskich, 
środowiskowych etc. Zupełnie inaczej kształtuje się poziom wiedzy na temat starości w szerzej 
pojętym społeczeństwie, a jednocześnie odzwierciedlających jego gusty, zapotrzebowania, po-
glądy w środkach masowego przekazu. 

Starość jest tematem rzadko obecnym w mediach, tematem trudnym, wysoce ryzykow-
nym, zwłaszcza w kontekście paradygmatów kultury popularnej, natomiast sama obecność osób 
starszych w środkach masowego przekazu (z wyjątkiem informacyjnych i specjalistycznych) opie-
ra się na łatwych do uchwycenia i uogólnienia stereotypach. Z jednej strony we współczesnym spo-
łeczeństwie starość postrzegana jest przede wszystkim w kategorii deficytów bądź niedostatków, 
zwłaszcza zdrowia, urody, sił, pieniędzy, zainteresowań, niezależności (Stefaniak-Hrycko, 2012, s. 
89). Starzenie się, przywołując słowa autorki, jest procesem wywołującym lęk i niechęć, bowiem 
kojarzone bywa głównie z utratą wartości cenionych społecznie oraz – co istotne – lansowanych we 
współczesnych mediach, zwłaszcza tych zakorzenionych w kulturze popularnej i kierowanych do 
młodych odbiorców; będzie to młodość, aktywność, witalność, atrakcyjność fizyczna, seksapil etc. 
Współczesne media zdają się jednak nie dostrzegać lub ignorować prawidłowości demograficzne 
i dokonujące się zmiany społeczne, „preferują młodość i wiążącą się z nią urodę, energię, beztroskę, 
rezygnują zaś z może zbyt drastycznych dla telewidza czy czytelnika wizerunków pomarszczonych 
i siwych kobiet i mężczyzn” (Stefaniak-Hrycko, 2012, s. 89).

Potrzeba zmian w tym kontekście zarówno w wymiarze ilościowym (obecność w me-
diach materiałów poświęconych osobom starszym), jak i jakościowym (sposoby prezentowa-
nia tematu) wielokrotnie była zauważana oraz akcentowana w przekazie dziennikarskim, jak 
również w ramach konkretnych działań i programów na rzecz osób starszych (np. Forum 50+, 
Seniorzy w akcji, Senior.pl). Duże nadzieje wiązać można było z działaniami zainicjowanymi 
w roku 2007, ogłoszonym przez Komisję Europejską Rokiem Równych Szans dla Wszystkich. 
Pośród różnorodnych inicjatyw wpisujących się ideowo w to hasło wiele poświęconych było 
osobom starszym. Warto przywołać badanie medioznawcze „Wizerunek osób starszych w me-
diach”, zrealizowane w sierpniu 2007 r. w ramach projektu dofinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej oraz Ministerstwa Pracy  i Polityki Społecznej. Przeanalizowanych zostało na prze-
strzeni jednego miesiąca w skali całego kraju ponad 900 tytułów prasowych, zawartość ponad 
400 portali internetowych oraz regularne komunikaty radiowe i telewizyjne (Raport medialny, 
2007). Uzyskane wyniki potwierdzają wskazane wcześniej prawidłowości – z badań wyłania się 
obraz starości nie tylko marginalizowany i niewyraźny: komunikaty związane z szeroko pojętą 
starością stanowią zaledwie drobny wycinek medialnej rzeczywistości oraz bardzo niekorzyst-
ny, oparty bowiem o powtarzające się negatywnie nacechowane konteksty tematyczne. Obrazy 
starości wyłaniające się z przekazów medialnych można uogólnić w oparciu o loci communes, 
pośród których dominują kwestie choroby, niesamodzielności seniorów oraz problemów finan-
sowych. Konteksty te niewątpliwie wzmacniają społeczny odbiór starości jako schyłku życia. 
Przywołując wyniki badań, media najczęściej przedstawiają grupę wiekową seniorów w kon-
tekście tematów związanych z emeryturami i rentami, przy czym są to głównie przekazy infor-
macyjne, neutralne emocjonalnie, rodzące jednak określone konsekwencje w odbiorze z uwagi 
na sam kontekst „problemów finansowych” lub „niedostatku”. Drugi najczęściej obecny temat 
(w uogólnieniu) koncentruje się wokół rocznic oraz jubileuszów samych seniorów (urodziny, 
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rocznice ślubu). Wątki te w zdecydowanej większości o pozytywnym zabarwieniu emocjonal-
nym obecne są przede wszystkim w prasie lokalnej oraz regionalnej: niskonakładowej, lecz od-
grywającej dużą rolę w społecznościach lokalnych – ma to istotny wymiar integracyjny. Kolejne 
grupy tematyczne wyodrębnione w badaniach to „aktywność zawodowa osób starszych” oraz 
informacje na temat różnych form wsparcia i usług – przygotowywanych lub prowadzonych 
specjalnie dla tej grupy wiekowej. Niestety, takie tematy jak kulturalna i społeczna aktywność 
seniorów, różnorodne możliwości uczestniczenia w  życiu społecznym, edukacji i  rekreacji, 
codzienne życie osób starszych (nie tylko w kontekście problemów) w przeanalizowanych pu-
blikatorach miały wymiar marginalny. Nie wyodrębniana została również osobna kategoria te-
matycznych programów lub rubryk kierowanych bezpośrednio do seniorów, choć mamy np. 
szeroką ofertę kierowaną do młodzieży czy grupy tzw. gospodyń domowych. Co istotne, ra-
port ujawnia ilościowo, w jak niewielkim stopniu obecny jest w mediach temat funkcjonowania 
osób starszych, publikacje we wskazanej tematyce wyfiltrowane w przeciągu całego miesiąca 
w ogólnopolskich i regionalnych mediach stanowią bowiem zaledwie 91 tekstów (Raport me-
dialny, 2007). Interesującego materiału porównawczego dostarczają wyniki badań TNS OBOP 
pt. „Dziadkowie i wnuki o sobie, wzajemnych relacjach i  ludziach starszych”, zrealizowanych 
niecałe pół roku wcześniej (marzec 2007) na potrzeby projektu prowadzonego przez związek 
Forum 50+  – Seniorzy XXI wieku (TNS OBOP, 2007). Ankiety skierowane zostały bezpośrednio 
do osób starszych. Jak się okazuje, prezentowany  i postulowany przez nich obraz może być okre-
ślony jako antyteza medialnych stereotypów, bowiem aż 55 proc. badanych stwierdziło, że nie 
ma takich spraw, w których oczekiwaliby pomocy z zewnątrz. Seniorzy nie chcą być postrzegani 
jako osoby pasywne lub bezradne (z czym wiąże się częsta niechęć wobec deklarowania potrze-
by korzystania z pomocy innych). Potrzebę pomocy wiążą raczej z koniecznością w związku ze 
słabym zdrowiem lub chorobą, niedowidzeniem, niemożnością poruszania lub komunikowania 
się. Zdecydowana większość badanych wyraziła gotowość do brania udziału w życiu kultural-
nym i społecznym, w tym pomocy innym: dzieciom, wnukom, osobom chorym, a także chęć 
dzielenia się doświadczeniem i wiedzą zawodową. Aż co czwarta osoba badana zadeklarowała 
aktywne poszukiwania możliwości spełniania nowych ról społecznych (TNS OBOP, 2007).

Z zestawienia wyników obu badań wyłaniają się sprzeczne tendencje: aktywne postawy 
życiowe osób starszych oraz towarzyszące im marginalizowanie rzeczywistego obrazu starości 
w mediach. Wskazać należy w tym kontekście na szeroką kampanię inspirowaną od dawna gło-
sami andrologów, gerontologów, socjologów i demografów poświęconą szeroko rozumianemu 
dostrzeżeniu osób starszych (oraz ich potrzeb) w społeczeństwie, a także takim sprawom jak 
wsparcie seniorów, inkluzja i  przeciwdziałanie wykluczeniu oraz pasywności życiowej osób 
tej grupy wiekowej, wolontariat i edukacja osób starszych. Sprawom tym poświęcone są liczne 
kampanie i programy realizowane  w wymiarach lokalnych, regionalnych i centralnych, m.in. 
przez organizacje pozarządowe, ośrodki pomocy społecznej, regionalne ośrodki pomocy spo-
łecznej czy Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Pozostawiając kwestie ewidentnych ko-
rzyści w praktycznym, społecznym wymiarze, warto zastanowić się, czy efekty medialne tych 
zakrojonych na szeroką skalę działań są widoczne i adekwatne do zaangażowanych środków.

Postrzeganie i społeczny odbiór seniorów oraz szerzej – stosunek społeczeństwa do 
osób starszych zależy od wielu czynników, stale ewoluuje i zmienia się zależnie od czasu, 
okoliczności, rozwoju w wymiarze społecznym i technologicznym. Warto zaznaczyć, że sto-
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sunek do osób starszych inaczej kształtował się w kulturze postfiguratywnej oraz kofigura-
tywnej, a inaczej obecnie, w społeczeństwie ponowoczesnym, opartym na szybkiej ewolucji 
kulturowej i  technologicznej, w  którym starsze pokolenia muszą przystosowywać się do 
wzorców wypracowywanych przez pokolenia młodsze, mniej konserwatywne, w  którym 
zmienił się kierunek przekazu – młodsze pokolenia przekazują wiedzę techniczną starszym, 
ci z kolei często nie nadążają za zmianami (Mead, 2000).

Ogromny wpływ na stosunek do osób starszych mają informacja i edukacja (prowa-
dzone w różnych formach), jak i  funkcjonowanie mass mediów. W tym kontekście można 
skonstatować, iż współcześnie najszerzej rozwija się model przekazu oparty  o rozrywkę, sy-
barytyzm, w którym dominuje kult piękna i młodości, w którym niejednokrotnie ludzie sta-
rzy – z charakterystycznymi dla wieku problemami – traktowani są jako ciężar, nie pasują do 
wystylizowanej estetyki (por. Goban-Klas, 2011, s. 427). Model kultury lansowany w mediach, 
zwłaszcza komercyjnych, zdaje się nie akceptować prawdziwego oblicza starości, w które natu-
ralnie wpisane są problemy związane z wiekiem: wzrost dolegliwości zdrowotnych, ogranicze-
nie sprawności ruchowej i spadek sprawności intelektualnej, zmiana i ograniczenie pełnionych 
ról społecznych, wzrost stopnia zależności od innych oraz zmiany zachodzące w wyglądzie 
zewnętrznym. W perspektywie stereotypizacji wizerunku osób starszych znamienne jest, że 
współcześnie problem z jego wyobrażeniem dotyczy już najmłodszych. Badania poświęcone 
zagadnieniu postrzegania starości przez dzieci ujawniły, iż dziecięcy obraz starszego pokole-
nia zawiera się w kalce ludzi chorych, wątłych i słabych, biernie wypoczywających, którzy nie 
wykazują potrzeb przejawiania aktywności (Kuchcińska, 2000). Seniorzy przedstawieni na 
rysunkach dzieci to przede wszystkim osoby siedzące lub leżące (w trakcie biernego odpo-
czynku), najczęściej z przyrządami wspomagającymi poruszanie się (laska, kule, „balkonik”, 
wózek). Równie interesujące wyniki przynoszą badania zrealizowane przez CBOS w styczniu 
2007 roku (Wciórka, 2007). Respondenci poproszeni o  wskazanie przedziałów wiekowych 
odpowiadających poszczególnym fazom życia uznali (w uśrednieniu) za kres młodości wiek 
już około 35 lat, natomiast początek starości w opinii Polaków plasuje się w okolicy 61. roku 
życia. Można zatem skonstatować, iż Polacy – w świetle tych badań – mają skłonność do prze-
dłużania okresu młodości (w stosunku do przyjętych kategorii segmentacji demograficznej) 
oraz zaniżania progu określającego starość – wobec kryterium wieku produkcyjnego (które 
wynosiło w roku 2007 60/65 lat). Można wyniki interpretować i w ten sposób, iż skoro kryte-
rium starości odpowiada dolnej granicy wieku produkcyjnego, starość zaczyna się równolegle 
z zaprzestaniem pracy zawodowej (przejściem na emeryturę), przestaje być zatem kategorią 
biologiczną, staje się kategorią społeczno-zawodową. Na pewno też potwierdza nastawienie 
współczesnej kultury na młodość i wiążącą się z nią sprawność i atrakcyjność fizyczną. W tym 
kontekście można zadać pytanie, czy mamy do czynienia ze zjawiskiem określonym w litera-
turze jako ageizm – będącym z  perspektywy społecznej jedną z najbardziej niekorzystnych 
i niepokojących tendencji związanych z globalnym starzeniem się. Termin, wprowadzony pod 
koniec lat sześćdziesiątych przez gerontologa R. Butlera, konotuje dyskryminację, rozumia-
ną współcześnie szerzej. Ageizm zatem opisuje nie tylko negatywne postawy przyjmowane 
w stosunku do ludzi ze względu na ich wiek (Szatur-Jaworska, 2000), przejawia się szeroko 
w różnorodnych obszarach: rynku pracy, służby zdrowia, dostępu do infrastruktury, dostępu 
do usług i pomocy, możliwości udziału w życiu społecznym (Pawlina, 2010, s. 105). Trze-
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ba pamiętać, że jednym z podstawowych źródeł ageizmu są negatywne stereotypy dotyczące 
starości, w tym wynikające z proponowanych w kulturze popularnej dezyderatów młodości 
i fizycznej atrakcyjności. 

Obrazy, produkty i kreacje związane z młodością, w przeciwieństwie do starości, zna-
komicie funkcjonują w środkach masowego przekazu, są głęboko zakorzenione w kulturze 
popularnej oraz promowane w mediach. Tendencje te zostały już relatywnie dawno zauwa-
żone. Problem z  medialną obecnością osób starszych, jak również niedostatkiem materia-
łów rzetelnie podejmujących sprawy seniorów jest od dawna nagłaśniany  w środowiskach 
eksperckich, w różnych okolicznościach, co jednak nie przekłada się na praktykę funkcjono-
wania mass mediów. Jedna z pierwszych poważnych debat w tym zakresie przeprowadzona 
została 30 września 2004 roku (1 października obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Osób 
Starszych) z  inicjatywy Akademii Rozwoju Filantropii (projekt „My też – seniorzy w Unii 
Europejskiej”) oraz członków inaugurującego swoją działalność Forum Organizacji Senior-
skich (Borowska, 2004).  Podczas spotkania, w którym wzięli udział m.in. Grzegorz Linden-
berg oraz Barbara Szatur-Jaworska, padły tezy, które są aktualne i mają potwierdzenie także 
z dzisiejszej perspektywy: obecność seniorów w mediach najczęściej matrycowana jest przez 
kontekst finansów: tematy związane z rentami i emeryturami, zmianami legislacyjnymi, jak 
również w tle tematów skupionych wokół problemów finansowych seniorów, rosnących kosz-
tów życia, a także w związku z biedą i ubóstwem, które dotyka osoby starsze. Drugi – bardzo 
szeroki kontekst stanowi funkcjonowanie instytucji ochrony zdrowia. Nietrudno zauważyć, że 
rzadko wiążą się z tym tematem doniesienia w pozytywnym wymiarze, przeważnie konotuje 
on informacje o problemach takich, jak kolejki, długi okres oczekiwania na badania i zabiegi, 
limity  w dostępności usług medycznych, rosnące ceny leków, ogólnie – niewydolność sys-
temu ochrony zdrowia. Trzeci kontekst – o podobnym zabarwieniu emocjonalnym – wiąże 
się z  funkcjonowaniem instytucji pomocy społecznej i  świadczonych usługach. Także tutaj 
doniesienia medialne najczęściej pojawiają się w sytuacjach kryzysowych: charakterystycz-
nej dla systemu przewagi popytu nad podażą lub błędów popełnionych przez pracowników 
instytucji, wyłączenia lub nieobjęcia opieką konkretnych osób, rodzin lub grup społecznych. 
W tym ostatnim kontekście szczególnej roli nabiera kwestia funkcjonowania domów pomocy 
społecznej; seniorzy są często bohaterami wydarzeń medialnych przy okazji różnorodnych 
skandali, nadużyć i niedopatrzeń ze strony opiekunów. Wielu ekspertów zwraca również uwa-
gę, że mała obecność osób starszych w mediach ma związek z umiarkowanym zainteresowa-
niem tą grupą odbiorców reklamodawców.

Problem trudnej obecności starości we współczesnych mediach uwidacznia się już 
w warstwie lingwistycznej – poprzez charakterystyczny dobór i selekcję słów i określeń. Ob-
serwujemy bowiem (w przekazach medialnych różnych poziomów) znamienną tendencję 
do unikania terminu „starość” (i podobnych, jak np. „stary człowiek”) i zamieniania go na 
synonimy w formach bardziej kurtuazyjnych lub „eleganckich”, a jednocześnie neutralnych 
w wyrazie. Z jednej strony, adekwatnie do zasad etykiety komunikacji werbalnej i obecnych 
zwłaszcza w  mediach publicznych tendencji do zachowywania poprawności w  sferze oby-
czaju częściej mamy do czynienia z określeniami „osoba starsza” (lub osoby starsze) jak rów-
nież seniorka, senior, seniorzy. Rzadziej spotykamy się w publikatorach z określeniem osób 
dojrzałych, jeszcze rzadziej słyszymy o jesieni życia, natomiast określenia „wiek emerytalny” 
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lub „emeryci” stosowane są niemal wyłącznie w kontekście komunikatów informacyjnych. 
Kurtuazja językowa to niezaprzeczalnie potrzebna tendencja, szkoda jednak, że na kwestiach 
poprawności języka zasadniczo kończy się zakres pozytywnych zmian w obrazie medialnym 
starości. Dlatego też powinniśmy raczej mówić o stosowaniu przez dziennikarzy i pracowni-
ków mediów wygodnych eufemizmów aniżeli o autentycznym przestrzeganiu zasad savoir-
-vivre’u. Wskazana tendencja ma oczywiście głębsze znaczenie: marginalizowanie w słowniku 
współczesnych mediów terminu „starość” łączy się z marginalizowaniem pierwotnego, a więc 
neutralnego znaczenia tego terminu, czemu towarzyszy niska obecność tematów związanych 
z szeroko pojętą starością. Mamy tu na myśli ujęcia tematu starości w całym spektrum możli-
wości, różnych aspektach i punktach odniesienia. Można też odnotować, że przymiotnik „sta-
ry” lub „stara” w kontekście określenia wieku osoby przybrał – na przestrzeni ostatnich lat – 
mocno negatywny wydźwięk. Może oznacza to, przywołując artykuł Marty Kaprzyk, iż media 
tak bardzo boją się starości, iż asekuracyjnie wolą nie nazywać jej po imieniu (Kaprzyk, 2010).

Warto skupić się na wizerunku seniorów w reklamie, przekazom perswazyjnym należy 
się szczególna uwaga, bowiem z założenia kierowane są do jak najszerszego kręgu adresatów, po-
winny zatem cechować się czytelnością i być zrozumiałe dla każdego. Co więcej, marketingowy 
charakter przekazu zakłada odpowiednie projektowanie komunikatów  i „świata przedstawione-
go” wraz z jego bohaterami, zgodnie z uogólnionymi społecznymi oczekiwaniami oraz wyobra-
żeniami. W przekazie reklamowym, zwłaszcza telewizyjnym, kierowanym do homogenicznego 
odbiorcy, chodzi o to, by jak najszersza grupa odbiorców zrozumiała komunikat oraz mogła 
utożsamić się z zawartym w niej obrazem rzeczywistości. Ta perspektywa pozwala zrozumieć 
dominujące wzory myślenia o seniorach i samej starości. Warto też pamiętać, że reklama rzad-
ko tworzy nowe znaczenia, najczęściej bazuje na tych wypracowanych w różnych kontekstach 
i sytuacjach społecznych – staje się więc schematycznym odbiciem rzeczywistości, uproszczo-
nym i uogólnionym obrazem funkcjonujących w danej społeczności przekonań i opinii. Mówiąc 
wprost, sprowadza się do powielania stereotypów najbardziej zrozumiałych i najłatwiejszych do 
zaakceptowania obrazów funkcjonujących w masowej wyobraźni (Kozłowska, 2006, s. 126 i n.).

Można wskazać na trzy podstawowe konteksty obecności osób starszych w  re-
klamie (Pawlina, 2010, s. 105). Najbardziej popularny obejmuje komunikaty reklamu-
jące produkty lub usługi skierowane bezpośrednio do reprezentantów tej grupy wieko-
wej. Łatwo zauważyć, że w  tej kategorii dominują przede wszystkim reklamy produktów 
branży farmaceutycznej i  zielarskiej oraz kosmetycznej. Pojawia się tu wizerunek seniora 
– najczęściej granego przez aktorów starszego pokolenia, często osób znanych z  innej, pro-
wadzonej dawniej działalności, przede wszystkim tzw. znanych i  lubianych lub cieszących 
się autorytetem. Wizerunek osób starszych wykorzystywany jest bardzo często w  promocji 
preparatów przeznaczonych do leczenia dolegliwości łączonych z  wiekiem dojrzałym, m.in. 
bólów, spadku aktywności fizycznej oraz sprawności umysłowej, dolegliwości układu tra-
wiennego. Jak już wspominano, osoby starsze prezentowane w reklamach tej kategorii to naj-
częściej osoby aktywne, pełniące różne role życiowe, niemal zawsze uśmiechnięte i zadowolone.  
Można tu wskazać na powielany przez reklamodawców dezyderat witalności i aktywności, co 
w dużym stopniu wpisuje się w jeden ze stereotypów, postulowany model starości, podobnie jak 
pomocność seniorów (np. wspólna zabawa lub zajmowanie się wnukami) oraz powoływanie się 
na więzi rodzinne – seniorzy często przedstawiani są w relacjach z najbliższymi – z wnukami, 
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dziećmi, czasem wspólnie ze znajomymi. Druga grupa reklam obejmuje komunikaty z udzia-
łem osób starszych skierowane jednak do szerszego grona odbiorców (Pawlina, 2010, s. 108). I w 
tej kategorii często pojawiają się znane starsze osoby, reklamodawcy korzystają w tym kontekście 
nie tylko z wysokiej rozpoznawalności osób, ale także z takich cech jak doświadczenie, mądrość 
życiowa, przykładna postawa, osiągnięte sukcesy etc. Jednym ze spektakularnych, bardzo trafio-
nych pomysłów było zaangażowanie znanego twórcy programu „Zrób to sam” Adama Słodo-
wego do reklamy sieci marketów Castorama. Przyglądając się jednak kampaniom reklamowym 
nietrudno o konkluzję, że istotniejszy z perspektywy reklamodawcy jest w tym kontekście sam 
fakt popularności danej aktorki lub aktora aniżeli wiek. Za przykład tej prawidłowości może 
posłużyć wykorzystywanie wizerunku starszych sławnych aktorów w kampaniach reklamowych 
usług bankowych oraz finansowych (Pawlina, 2010, s. 108), (m.in. Piotra Fronczewskiego, Mar-
ka Konrada, Beaty Tyszkiewicz, Danny’ego DeVito, Johna Cleese). Warto zwrócić uwagę, że wy-
korzystywanie wizerunku anonimowych osób starszych (aktorów reklam) nie jest popularne. 
Wiekowi bohaterowie reklam zazwyczaj konotują cechy pozytywne, ważne dla „uniwersalnego” 
odbiorcy: topos familii i wzajemnej rodzinnej troski (reklamy suplementów, preparatów wzmac-
niających, herbaty Saga). Komunikaty często odnoszą się do mądrości i doświadczania osób 
starszych (np. Polopiryna), znajomości i wartości „domowych receptur” (np. „babcine sposoby 
na plamy”), a także tradycyjnych potraw oraz zdrowego odżywiania się (np. liczne syropy, oleje, 
wędliny, nalewki okraszone przymiotnikiem „babuni”). Znakomitym przykładem w tej katego-
rii mogą być reklamy cukierków Werther’s Original. Sugestywność ich narracji została oparta 
o przekaz międzypokoleniowy, rodzinne więzy i rytuały: dziadek opowiada wnukowi o pierw-
szym cukierku, który dostał od swojego dziadka, po czym sam przekazuje wnukowi słodycze 
tej marki, tłumacząc „Cóż więcej mógłbym dać mojemu wnukowi jak nie Werther’s Original?” 
Jak wskazuje A. Stefaniak-Hrycko, cukierek symbolizuje tu otwieranie wrót do nowego, fascy-
nującego świata, do którego wstęp jest limitowany, daje też poczucie uczestniczenia w tradycji 
rodzinnej (Stefaniak-Hrycko, 2012, s. 90). 

Ostatnią wymagającą odnotowania kategorią są reklamy w różnorodny sposób kpiące 
ze starości oraz z ludzi starszych. Stanowią one swego rodzaju niszę, często funkcjonują poza 
głównym nurtem mediów, najczęściej w kanałach internetowych (w blogach, portalach filmo-
wych, kanałach YouTube, wymiennikach plików etc.), z założenia kierowanych  do młodszej 
grupy wiekowej, odbiorcy przyzwyczajonego do dosadnej estetyki, a także żartu i kpiny, rów-
nież w formach niewybrednych. Zdarzają się jednak i reklamy emitowane w ogólnodostęp-
nych środkach masowego przekazu. Szerokim echem odbiła się emisja spotu batonu Snickers 
pt. „Głodny nie jesteś sobą”, nie tylko szydząca z seniorów jako niedorównujących w popular-
nej dyscyplinie sportowej nastolatkom, ale ukazująca literalnie przemoc wobec osób starszych. 
W tej reklamie i podobnych komunikatach osoby starsze prezentowane są jako nieatrakcyjne, 
niewydolne fizycznie, nierozumiejące współczesnych realiów, ponadto nieobyte w  nowych 
technologiach, zapatrzone w przeszłość. Powodem do kpin w podobnych materiałach może 
być wygląd zewnętrzny, w tym utrata młodzieńczej atrakcyjności, brak sprawności fizycznej, 
niemodny sposób ubierania oraz prezentowane tradycyjne poglądy i  wartości, religijność, 
preferowany „anachroniczny” styl komunikacji. Co prawda, przedstawianie osób starszych 
jako obiektu kpin nie jest zjawiskiem powszechnym, jednak taki sposób prezentowania senio-
rów niewątpliwie wzmacnia negatywne stereotypy. 
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Można skonstatować, że eksploatowany w  reklamie i  przekazach marketingowych 
oraz promocyjnych obraz budowany jest przede wszystkim w perspektywie cech i wartości 
charakterystycznych nie dla starości lecz – zgodnie z tendencjami dominującymi w popkul-
turze – dla młodości. Co więcej, w komunikatach perswazyjnych najdobitniej uwidacznia 
się lęk przed prawdziwym, naturalnym wymiarem starości. Osoby starsze przedstawiane 
są bowiem przede wszystkim jako dojrzałe, lecz atrakcyjne fizycznie, szczęśliwe: aktywne 
rodzinnie i  społecznie, dążące do zachowania sprawności, dobrej kondycji fizycznej oraz 
psychicznej. W takim kanonie osoba starsza to przeważnie bardzo sympatyczna babcia lub 
dziadek, siwi, uśmiechnięci, wyglądający ciepło i estetycznie – przeważnie w otoczeniu ko-
chających dzieci i wnuków, najczęściej w kontekście zabawy z wnukami. Warto dodać, że 
taki wizerunek konsekwentnie powielany jest w serialach.

Do podobnych konkluzji dochodzi Agnieszka Stefaniak-Hrycko. Autorka, przy-
glądając się obecności osób starszych w reklamie telewizyjnej, wyodrębniła kilka podsta-
wowych typów według kryterium tematycznego. Są to wizerunki „familijne”, „estetyczne”, 
„medyczne” oraz „eksperckie”. Wizerunki seniorów zdają się wpasowywać w każdym przy-
padku w specyficzne potrzeby produktu, usługi, grupy odbiorców, są one zaprojektowane 
w oparciu o łatwą do uchwycenia strategię. Seniorzy są uśmiechnięci, schludnie, elegancko 
lub ekstrawagancko ubrani. Zwracają uwagę ułożone z siwych włosów piękne fryzury, opa-
lenizna, wspaniale zachowane śnieżnobiałe uzębienie, jednocześnie okulary wskazujące na 
pewną (i najprawdopodobniej jedyną) ułomność noszących je osób.

Przyglądając się obecności osób starszych we współczesnych mediach, powielanym kon-
tekstom i wizerunkom, można dojść do konkluzji, iż powiązane są one z estetyką obecną w ko-
munikacji perswazyjnej. Obok materiałów informacyjnych, najczęściej senior w popularnych 
mediach pojawia się właśnie w reklamie, a wizerunki te są bardzo sugestywne i tak zaprojekto-
wane, by mogły uruchamiać emocje oraz zapadać w pamięć masowego odbiorcy. 

Można co prawda dostrzec pozytywne konotacje takiego modelu obecności seniorów 
w mediach – aktywnych, pełniących ważne i różnorodne role społeczne, dbających o zdrowie, 
pomagających innym. Wydaje się, że podstawowy problem stanowi wirtualność tego wize-
runku, tworzonego w pewnych korelacjach z rzeczywistością (zwłaszcza jej postulatywnym 
wymiarem), przede wszystkim na potrzeby i zgodnie  z wymogami komunikacji perswazyj-
nej. Nasuwa się prosty wniosek, iż są to wizerunki nieautentyczne, stereotypowe, a więc mija-
jące się z prawdą, stereotyp jest bowiem zawsze poznawczym uproszczeniem. Trzeba pamię-
tać o wielkiej sile stereotypów w przestrzeni wyobrażeń społecznych, uproszczona struktura 
poznawcza często staje się bowiem częścią postaw społecznych. 

Stereotypy i funkcjonujące w ich ramach obrazy osób starszych w mediach są mocno 
spolaryzowane: albo (tak jak opisane wyżej) bardzo pozytywne, albo negatywne. To w zna-
czący sposób zniekształca postrzeganie tych osób i  nierzadko wzmacnia proces stygma-
tyzacji. Przywołane wcześniej obrazy „młodego” i aktywnego seniora zawierają się mimo 
wszystko w stereotypie pozytywnym: wiążącym takie postulowane cechy, jak zdrowie, za-
angażowanie, pomaganie innym, przejmowanie części obowiązków domowych i organiza-
cyjnych, nabyte życiowe doświadczenie, ranga autorytetu. Tuż obok jednak choć w innym 
kontekście, nie komunikacji perswazyjnej a  informacyjnej – ukonstytuował się stereotyp 
odwrotny, negatywny, osób bezradnych, biernych, niesamodzielnych, poszkodowanych 
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przez los, boleśnie doświadczonych przez życie, skazanych na opiekę i pomoc innych, bo-
rykających się z problemami zdrowotnymi, finansowymi etc. Takie wizerunki powielane 
są w serwisach informacyjnych, relacjach reporterskich, programach interwencyjnych. Do 
obrazu negatywnego można by dodać często powielane opinie  o seniorach nierozumieją-
cych współczesnego świata i języka, niepotrafiących posługiwać się nowymi technologiami, 
moralizujących, pouczających, krytykujących, żyjących przeszłością. W kontekście wska-
zanego wyżej spolaryzowanego obrazu starości można wskazać, iż poważnym problemem, 
a jednocześnie jednym ze źródeł tak uproszczonych i odległych od prawdy wyobrażeń jest 
w  istocie marginalizowanie w mediach problemu starości w  jej prawdziwych, autentycz-
nych wymiarach, obejmujących również formy bolesne, trudne czy uciążliwe. 

Dysproporcja pomiędzy udziałem ludności, która przekroczyła 60. rok życia w struk-
turze społeczeństwa polskiego, a częstością pojawiania się seniorów w przekazach medialnych 
jest bardzo wyraźna. Trudno znaleźć w mass mediach w szerszym wymiarze autentyczne wi-
zerunki starości, prezentowane poza wskazanymi wcześniej kontekstami programów infor-
macyjnych lub interwencyjnych, często o cechach tabloidalnych, łączących przejawy litości 
lub niezdrową sensację. Takie kwestie jak autentyczna obecność osób starszych w życiu spo-
łecznym i kulturalnym, ich problemy, nieuchronność przemijania  i  starzenia się, zamiany 
i problemy związane z funkcjonowaniem ciała, sprawność intelektualna i fizyczna czy ostrość 
zmysłów, kwestie chorób wieku starczego, potrzeb i opieki, a z drugiej strony kapitał osób star-
szych, inkluzja społeczna i możliwości obecności w życiu społecznym, dostępność różnych 
form integracji, wolontariat seniorów, w przestrzeni środków masowego przekazu są sprowa-
dzane na margines. Trudno spotkać w tej przestrzeni osoby starsze, które przeżywają rozterki, 
podejmują ważne decyzje, cierpią z powodu chorób lub też realizują swoje pasje.

Czy prezentowane w  reklamie oraz nastawionych na rozrywkę mediach portrety 
seniorów mogą posłużyć jako wskaźnik społecznego postrzegania starzenia się i ról osób 
starszych w społeczeństwie? Zdecydowanie nie. Trudno przecież zawrzeć całą różnorod-
ność grupy osób starszych, wraz z dynamicznie zmieniającymi się ich rolami życiowymi, 
społecznymi i zawodowymi w kilku prostych stereotypach. Natomiast rzadka obecność au-
tentycznych wizerunków osób starszych w mediach tylko wzmacnia wykluczenie tej grupy 
ze świadomości społecznej. Seniorzy nie są „medialni” – nie wpisują się w kategorie atrak-
cyjności poszukiwane we współczesnych mediach, jak młodość, polityka czy sensacja. Co 
więcej, w dzisiejszym świecie w natłoku informacji i deficycie uwagi trudno jest publikować 
to, co się nie narzuca, co nie przyciąga samoistnie uwagi. Seniorzy natomiast nie strajkują, 
nie występują publicznie, nie organizują manifestacji, a organizacje, w których się zrzeszają 
i działają, nie wynajmują agencji public relations celem zwracania uwagi mass mediów. 

Dosadnie sprawę puentuje Jan Hartman w przywołanym na wstępie tekście: „Starzy (czy 
– jak mówimy eufemistycznie – starsi) ludzie w przekazie medialnym w ogóle, a marketingo-
wym w szczególności, są wprawdzie obecni i hołubieni, ale pod surowym warunkiem, że będą 
uparcie swej starczej kondycji zaprzeczać i gorliwie pokazywać, iż są „młodzi duchem”, „mają 
tyle lat, na ile się czują”, „akceptują siebie”, „czują się potrzebni” i w ogóle tak naprawdę to są jesz-
cze młodzi. Starość w mediach i reklamie jest czymś, czemu nie wolno się poddawać, co trzeba 
z życia wyprzeć. (…) I co to oznacza? Ni mniej ni więcej – tylko napiętnowanie i wykluczenie 
starości prawdziwej, wypchnięcie w cień groźnego tabu tego wszystkiego, co o starości stanowi: 
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znużenia życiem, codziennego cierpienia i niedołęstwa, poczucia zbędności, pełnego rezygnacji 
wspominania lepszych czasów  i uporczywych myśli o śmierci. (…) Stary człowiek, jak każdy, 
ma byś trendy, wobec czego powinien stosownie się namęczyć i wydać dość pieniędzy, aby speł-
nić stawiane mu wymagania. (…) Nic, tylko siąść i zapłakać nad swą prawdziwą starością, której 
nikt nie chce znać, o której nikt nie chce słyszeć, której sam jestem winien” (Hartman, 2010).
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Streszczenie
Na temat trudnej obecności osób starszych w środkach masowego przekazu od wielu lat zwraca się 
uwagę w środowiskach eksperckich. Obecność ta opiera się bowiem przede wszystkim na spolary-
zowanych stereotypach i uproszczeniach. Z jednej strony dominuje pozytywny, lecz nieautentyczny 
obraz „aktywnego seniora” – zbudowany w oparciu o wartości charakterystyczne dla młodości (este-
tyka, witalność, zdrowie), stereotyp ten obecny jest przede wszystkim w reklamie i przekazach pro-
mocyjnych. Z drugiej strony dominuje stereotyp negatywny, seniorów pasywnych, schorowanych, 
wymagających pomocy, borykających się z problemami finansowymi. Obok tej polaryzacji uwagę 
zwraca ogromna dysproporcja pomiędzy udziałem ludności w wieku 50+ w strukturze społeczeń-
stwa polskiego a częstością pojawiania się seniorów w środkach masowego przekazu. Trudno znaleźć 
w mediach autentyczne wizerunki starości, prezentowane poza wskazanymi wcześniej kontekstami 
i niezależnie od marketingowego wymiaru komunikacji. W artykule autorzy przywołują najbardziej 
typowe obrazy starości obecne w różnych płaszczyznach mass mediów, podejmują także próbę wyja-
śnienia przyczyn trudnej obecności tego tematu w przekazach medialnych.

Słowa kluczowe: postrzeganie osób starszych, starość w mediach, starość w reklamie, stereotypizacja 
starości

Abstract
Presence of seniors in mass-media has been many times discussed by experts in recent years. Their 
presence in mass-media is mainly based on clearly polarized stereotypes and simplifications. On one 
hand, we have a dominating but not authentic picture of an active senior – built basing on adoles-
cence-related attitudes (esthetics, vitality, health). This stereotype is mainly present in advertisements 
and promotional content. On the other hand, we have a negative stereotype of passive, sickly seniors, 
who need our help and permanently deal with financial problems. Next to this clear polarization, our 
attention is drawn to a huge disproportion between the quantitative share of 50+ in the Polish society 
and frequency of their presence in mass-media. Finding authentic images of elders in mass-media, 
exceeding the above mentioned stereotypes and marketing-related communication, is not an easy 
task. The authors of this article discuss the most typical images of old agers in different mass-media 
and make an attempt to explain why presence of seniors in mass-media is so polarized and difficult.”

Key words: elders in media, elders in advertisement, stereotypes about seniors, perceiving elderly 
by society
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O nieplanowanej przez seniorów przyszłości w zaplanowanych 
przez państwo instytucjach, jakimi są domy pomocy społecznej

Wstęp 
 
Domy pomocy społecznej należą do jednych z  najbardziej istotnych w  polskim systemie 

pomocy społecznej instytucji zapewniających całodobową pomoc osobom starszym. Instytucje te 
tworzone są na potrzeby nie tylko seniorów, ale też osób psychicznie chorych, niepełnosprawnych 
fizycznie, somatycznie chorych czy niepełnosprawnych intelektualnie.  W 2011 roku odnotowano 
w Polsce 412 domów i zakładów pomocy społecznej dla osób starszych, w których przebywało 19 
655 osób w podeszłym wieku (GUS, 2012, s. 380). Liczba tych instytucji nieustannie się zwiększa. 
Dla porównania – według danych Głównego Urzędu Statystycznego w 1990 roku było w Polsce 100 
domów pomocy dla osób starszych, w których przebywało 9110 mieszkańców; w 1995 roku 157 do-
mów pomocy społecznej (12 301 mieszkańców); w 2000 roku 199 DPS-ów (13 566 mieszkańców); 
w 2005 roku 280 DPS-ów (15 720 mieszkańców); a w 2010 roku 404 domy pomocy społecznej (19 
980 mieszkańców). W ciągu dwóch ostatnich dekad liczba domów pomocy społecznej dla senio-
rów zwiększyła się czterokrotnie, jednak liczba mieszkańców nawet się nie podwoiła (GUS, 2001, s. 
280; GUS 2006, s. 396; GUS 2012, s. 380). Dane te wskazują na rosnące standardy domów pomocy 
społecznej i odchodzenie od przeludnionych instytucji w kierunku indywidualizacji zaspokajania 
potrzeb i profesjonalizacji świadczonych usług. Jednak pomimo dokonującej się zmiany i profesjo-
nalizacji instytucji, jakimi są domy pomocy społecznej, seniorzy najczęściej nie planują tam swojej 
przyszłości. W związku z tym zauważyć można dwie rozbieżne perspektywy: jedna kreślona przez 
państwo w formie tworzenia instytucji o charakterze całodobowym z myślą o seniorach i koniecz-
ności zaspokojenia ich potrzeb; druga kreślona przez samych seniorów, którzy najczęściej nie marzą 
o spędzeniu ostatnich lat życia w domu pomocy społecznej, a jedynie traktują je jako ostateczność 
(brak innych opcji). Zderzenie dwóch jakże odmiennych perspektyw (zakładana przez państwo 
i kreślona przez seniorów) wskazuje na poważny problem braku spójności w zakresie zaspokajania 
potrzeb seniorów w polskim społeczeństwie. Rodzą się również pytania o funkcje instytucji wobec 
osób starszych w społeczeństwie i podejmowanie nowych wyzwań w tym zakresie.

Domy pomocy społecznej w Polsce obarczone są piętnem przeszłości, toteż w po-
tocznym języku bardzo często określa się je jako: „przytułek”, „umieralnia”, „dom starości” 
czy „dom opieki”. Decyzja o zamieszkaniu w domu pomocy społecznej nigdy nie jest łatwa. 
Wiąże się z wieloma zmianami: miejsca zamieszkania, utraty rodziny, sąsiadów, znajomych, 
słowem nowego otocznia, zarówno w wymiarze materialnym (nowe łóżko, pokój, miejsco-
wość), jak i pozamaterialnym (zerwanie więzi z bliskimi i konieczność nawiązywania no-
wych relacji). Przyczyny starania się o dom pomocy społecznej są różne. Według Elżbiety 
Tarkowskiej, umieszczenie w domu pomocy nie jest wolnym wyborem a koniecznością ży-
ciową: „jego mieszkańcy to ludzie, którzy zostali zmuszeni przez swoich bliskich do opusz-



czenia domów rodzinnych” (Tarkowska, 1994, s. 9). Szczególnie dosadne są wypowiedzi 
samych pensjonariuszy, w jednej z ankiet napisano: Przeklinamy nasze życie i naszych naj-
bliższych, którzy oddając nas do przytułku – żywcem nas pogrzebali (Tamże). 

Funkcjonujące w naszym społeczeństwie opinie na temat domów pomocy społecznej 
nie są zbyt przychylne. Nadal postrzegane są jako instytucje totalne ze względu na „insty-
tucjonalny sposób zaspokajania potrzeb”, w  których życie jawi się jako zbyt monotonne 
z uwagi na uniformizację i standaryzację sposobów zaspokajania potrzeb (Tarkowska, 1997, 
s. 125-127). A mimo to zapotrzebowanie na tego typu placówki nie zmniejsza się. Dlatego 
warto zadać sobie kilka pytań: Co sprawia, że osoby starsze decydują się na zamieszkanie 
w domu pomocy społecznej? Jaka jest ich sytuacja rodzinna, stan zdrowia, sytuacja mate-
rialna? Czy decyzja o zamieszkaniu w domu pomocy społecznej podyktowana jest własnym 
wyborem czy może koniecznością życiową? Czy przychodzą tu dobrowolnie czy  z przymusu? 
Artykuł stanowi próbę odpowiedzi na powyższe pytania, uwzględniając dynamikę rozwoju 
domów pomocy, jak i wzrastający standard świadczonych usług.

Historyczne „szpitale-przytułki” jako prototypy domów pomocy 
społecznej dla ludzi z tzw. marginesu społecznego 

W perspektywie historycznej domy pomocy społecznej dla ludzi starszych są kon-
tynuacją dawnych przytułków i  zamkniętych zakładów opieki. W  średniowieczu były to 
szpitale stanowiące schronienie dla starców, tzw. gerontocomium (Leś, 2001, s. 20). Oprócz 
nich tworzono przytułki dla niemowląt, sierot czy ubogich. Początkowo w szpitalach nie 
selekcjonowano ubogich, toteż znajdowali się w nich zarówno dzieci, jak i  starcy, kobie-
ty, mężczyźni, osoby zdrowe i kalekie. Według Józefa Zawadzkiego w dawnych zakładach, 
które nazywano szpitalami, byli: „i chorzy i zdrowi, i włóczędzy i kalecy, i dzieci, co naj-
wyżej rozdzielano ich według płci, a i to nie zawsze. Naprzód wyodrębniono chorych od 
zdrowych” (Zawadzki, 1935, s. 40). Z biegiem czasu zaczęto tworzyć domy schronienia dla 
starców i kalek. Istotne przy przyjęciu pensjonariuszy było ustalenie ubóstwa niezawinione-
go. Toteż, zgodnie z taką procedurą kwalifikacyjną, w szpitalach znajdowało się – według 
danych źródłowych: „wiele ubogich kalek na utrzymanie życia zarobić niezdolnych, jako też 
ślepych, głupkowatych, głuchych, głuchoniemych, niedołężnych, starców, inwalidów itp., 
dla których często nie ma osobnego domu schronienia. Jedni z nich przez litość do innych 
zakładów są przyjmowani, drudzy Opatrzności zostawieni bywają” (Fijałek, 1962, s. 101).

 Ówczesne szpitale przeznaczone były głównie dla tzw. prawdziwych ubogich, których 
starano się oddzielić od „fałszywych biednych” (Surdacki, 1992, s. 111). Z uwagi na zbyt małą 
liczbę szpitali w stosunku do liczby chętnych, prowadzono wnikliwą selekcją osób przyjmo-
wanych. Jak podaje Marian Surdacki, synod diecezjalny krakowski z 1621 roku zalecał, że: 
„jeśli wśród zgłaszających się do szpitala znajdowaliby się silni i zdolni do pracy lub młodzi 
i zdrowi to nie powinni oni zajmować miejsca cierpiącym nędzę, starcom, ułomnym, ślepym 
i chorym na „nieprzyjemną i nieuleczalną chorobę”. Synod ten zalecił ponadto, aby chorych, 
których udało się wyleczyć, zwalniać ze szpitala po odzyskaniu przez nich zdrowia” (Tamże). 
Główną grupę osób posiadających prawo wstępu do szpitali stanowili starcy, ubodzy niemają-
cy sił do pracy i żadnych środków utrzymania oraz chorzy. Do korzystania z opieki szpitalnej 
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upoważniały także inne „nieszczęścia ludzkie”, jak np. kalectwo, ułomność, ślepota, sieroctwo, 
trąd i opętanie. Jednocześnie podejmowano walkę  z uciążliwym zjawiskiem społecznym, ja-
kim było pasożytnicze włóczęgostwo osób udających żebraków (Tamże, s. 113).

Na przyczyny umieszczania osób starszych w szpitalu – przytułku zwracał uwagę Kazi-
mierz Koralewski. Twierdził on, że choć wielu starców chciałoby spędzić resztę życia w przy-
tułku, to jednak nie dla wszystkich przytułek jest upragnionym schroniskiem: „przeciwnie, 
umieszczenie w zakładzie bardzo często bywa przyjmowane jako malum necessarium jako 
ostateczny ratunek od głodowej śmierci z rozpaczliwą rezygnacją” (Koralewski, 1918, s. 156). 
Dla potwierdzenia swojej tezy Koralewski podaje przykłady starców, którzy „zmuszeni” zosta-
li przez życie do zamieszkania w przytułku. Warto przytoczyć opisane przez autora przypadki:

1. Starzec pojedynczy (…). Cóż ma zrobić, pracował całe życie uczciwie, lecz nie był w stanie ze-
brać kapitału na starość; sił do pracy brak, więc musi iść do przytułku.

2. Starzec 70-letni na utrzymaniu córki zamężnej i dzietnej. Zięć i córka pracują, lecz dzieci rosną, 
wydatki zwiększają się, utrzymanie staje się coraz trudniejsze. Starzec widzi, że jest ciężarem, 
a więc podejmuje myśl o przytułku. Córka i zięć na razie nie zgadzają się oddać dziadka do 
zakładu dobroczynnego, może przez miłość i wdzięczność dla niego, a może tylko przez ambi-
cję, nie chcąc korzystać  z dobroczynności, wreszcie jednak chcąc zmniejszyć ciężar utrzymania 
rodziny, starają się o umieszczenie dziadka w przytułku. Kto patrzy uważnie na taką córkę, 
proszącą o przyjęcie ojca do schroniska i słucha jej prośby, ten łatwo usłyszy w jej głosie łkanie 
i zobaczy w oczach łzy, że oto zmuszona jest ojca, dobrego ojca, dać do przytułku.

3. Małżonkowie przeżyli razem pół wieku. Oboje starają się do przytułku. Czeka ich rozłąka, 
on pójdzie do zakładu lub oddziału mężczyzn, ona do kobiet. Spotykać się będą mogli tylko 
w oznaczonych godzinach. Kto patrzy na te pełne niepokoju spojrzenia starców, ten zrozumie 
rozpaczliwe ich wahanie co wybrać: czy własną nędzę razem czy rozstanie (Koralewski, 1918, 
s. 156-157).  
Dane źródłowe potwierdzają, iż pierwotnie w szpitalach znajdowali schronienie ubo-

dzy starcy. Nędza i  brak zabezpieczenia społecznego (w postaci emerytur) sprawiały, że 
człowiek niemający sił do pracy był skazany na „łaskę” rodziny, a w przypadku jej braku  
na „łaskę” ludzi dobrej woli. Wyżej opisane przypadki potwierdzają, że niektórzy sami wy-
bierali przytułek, aby nie obciążać ubogiej rodziny. Jedną z przyczyn ówczesnego ubóstwa 
osób starszych był brak zabezpieczenia społecznego (emerytalnego) dla tej grupy osób. Na 
brak systemu zabezpieczenia społecznego wskazywali ówcześni badacze: „Wszyscy ci ludzie 
cierpią bez winy, cierpią z tego powodu, że społeczeństwo nie znalazło sposobu zabezpie-
czenia starości tym, którzy z pożytkiem dla niego pracowali całe życie i nie byli w stanie zro-
bić dostatecznych na starość oszczędności” (Tamże, s. 157). Jeszcze inni pisali: „Dążeniem 
społeczeństwa winno być jednak, aby starzec po spędzonym w pracy życiu mógł dożywać 
ostatnich lat w odpoczynku i spokoju. W tym celu coraz częściej i szerzej występuje żądanie 
emerytur starczych. Mamy je już w wielu państwach na Zachodzie” (Zawadzki, 1935, s. 111). 
Sądzono, że powszechny system emerytalny rozwiąże problemy osób starszych. Posiadanie 
własnego źródła dochodu miało zapewnić osobom starszym spokojne życie, a tym samym 
odciążyć system opieki społecznej „od troski zaopatrzenia starcom przyszłości” (Tamże). 
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Przyczyny zamieszkiwania ludzi starszych w domach opieki i domach 
rencistów funkcjonujących w systemie opieki społecznej, tj. w latach 

1923-1989

Ustawa o opiece społecznej z dnia 16 sierpnia 1923 roku dała możliwość przekształ-
cenia przytułków w zakłady opiekuńcze (Grocholski, Chwalewik, 1929). W zakładach znaj-
dowali schronienie ci, którzy z racji utraty zdrowia nie mieli sił do pracy zarobkowej. Okres 
okupacji z  jednej strony poważnie uszczuplił liczbę zakładów niemal o połowę – w 1937 
roku było 698 domów opieki, w których przebywało 21 572 pensjonariuszy, a w 1946 roku 
było 352 domów, w których przebywało 13 127 osób (Mały Rocznik Statystyczny, 1950, s. 
188), a z drugiej wzrosła liczba „nędzników” i starszych ubogich wymagających pomocy 
zakładowej. W okresie PRL-u nastąpiła rozbudowa instytucjonalnych form pomocy oso-
bom starszych, jednocześnie – z uwagi na ograniczone funkcje, niski standard pomieszczeń 
i standard świadczonych usług – przeszły one do historii jako instytucje totalne. Mimo sze-
rzących się negatywnych opinii chętnych na umieszczenie w zakładach nie brakowało. 

Przyczyny starania się o miejsce w domu opieki społecznej nie były już – jak daw-
niej – podyktowane biedą. Na podstawie analizy danych źródłowych wymienić można dwa 
główne powody. Pierwszy związany ze złym stanem zdrowia i koniecznością stałej opieki 
pielęgnacyjnej, drugi z brakiem „miejsca” w rodzinie.

Osoby starsze znajdowały miejsce najczęściej w domach rencistów lub w domach opieki 
społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych. Liczba domów dla przewlekle chorych 
w ciągu 20 lat zwiększyła się dwukrotnie. W 1960 roku było ich 84, a w 1980 roku już 170. 
Podwoiła się także liczba pensjonariuszy: w 1960 roku przebywało w  nich 10 965 osób, a w 
1980 roku 22 170. Na przestrzeni tych lat zauważa się wzrost wszystkich typów domów pomocy 
społecznej z 389 w 1960 roku do 541 w 1980 roku. Analogicznie wzrastała liczba pensjonariu-
szy przebywających w tych domach: z 33 728 w 1960 roku do 59 800 w 1980 roku. Z każdym 
rokiem wzrastała też liczba oczekujących na umieszczenie. W ciągu 20 lat liczba oczekujących 
wzrosła ponad 5-krotnie, tj. z 2838 osób w 1960 roku do 15 590 osób w 1980 roku (GUS, 1981, 
s. 572). Dane te wskazują na duże zainteresowanie i rosnący popyt na domy opieki społecznej. 

Sytuacja życiowa osób starszych ubiegających się o miejsce w domu opieki czy domu 
rencistów kształtowała się bardzo różnie. Z  badań przeprowadzonych przez Adolfa Cien-
kowskiego wynika, że 46 (na 100) mieszkańców domu opieki mieszkała z rodziną. Własne 
mieszkania posiadało 17 osób, u pracodawcy (pomoce domowe) mieszkało 16 osób, w po-
kojach sublokatorskich – 12 osób, a we własnym pokoju z obcymi – 9 osób. Jako przyczynę 
podjęcia starań o dom pomocy społecznej wymieniano: zły stan zdrowia – 58 osób (jako je-
dyna przyczyna – 32 osoby), brak mieszkania lub złe warunki mieszkaniowe – 48 osób (18 
osób jako jedyna przyczyna), złe stosunki z rodziną – 12 osób (jedyna przyczyna dla 9 osób), 
wiek – 3 osoby, brak środków do życia – 2 osoby. Starania o przyjęcie do domu opieki podej-
mowali najczęściej sami zainteresowani (33 osoby); z inicjatywy opiekunów społecznych lub 
organizacji – 25 osób; z inicjatywy pracodawców 15 osób; z inicjatywy rodziny – 10, znajo-
mych – 9; lekarzy – 3; a 5 z inicjatywy innych osób (ksiądz, siostra zakonna). Tylko 25 spośród 
mieszkańców domu miało dzieci: 16 osób – 1 dziecko, 7 osób – dwoje, a dwie osoby posiadało 
troje dzieci. Łącznie liczba dzieci wynosiła 36. Kontakty z dziećmi były sporadyczne. Wśród 
badanych 43 osoby nie miały ani dzieci, ani wnuków (Cienkowski, 1974, s. 97-101).
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Posiadanie własnego mieszkania lub bliskiej rodziny umożliwiało osobom starszym 
powrót do własnego środowiska w przypadku braku adaptacji do życia w domu pomocy. 
Z badań przeprowadzonych przez Leona Grelę wynika, że 6,5% pensjonariuszy odchodzi 
z  domu pomocy na „własne żądanie”. Wracają oni do własnych mieszkań lub do dzieci. 
Ponad połowa osób, które zdecydowały się na odejście z domu, zrobiła to w okresie do pół 
roku od momentu przyjęcia. W jednym z badanych domów odeszło w ciągu pierwszego 
roku prawie 2/3 osób (Grela, 1980, s. 19-22). 

Osoby starsze zamieszkujące w domach pomocy często posiadają dzieci, a przyczyną 
umieszczenia w placówce opiekuńczej staje się zły stan zdrowia i utrata zdolności do pracy. 
Szczególnie dosadnie problem ten akcentowała Kinga Wiśniewska-Roszkowska, piętnując 
postępowania dzieci: „Staruszka jest przez rodzinę skrajnie eksploatowana jako bezpłat-
na pomoc domowa, niańka, sprzątaczka i kucharka. Póki może pracuje ponad siły, a gdy 
zachoruje i  straci zdolność do pracy, już nie ma dla niej kąta i umieszcza się ją w domu 
starców. W  zakładach takich często spotkać można osoby, które z  dumą opowiadają, że 
mają dzieci „na wysokich stanowiskach” lub przeciwnie – zalewają się łzami na wspomnie-
nie, że wszystko oddały dzieciom: dom, mieszkanie, majątek, a teraz nie ma dla nich miej-
sca przy rodzinie. Często też się zdarza, że dziadek jest już w zakładzie, a babcia jeszcze 
w domu u syna czy córki – dlaczego? Bo babcia może jeszcze pracować. Człowiek, który 
przepracował życie i wychował dzieci, ma na starość prawo decydować o tym, gdzie chce 
mieszkać, ma prawo do spokoju, własnego kąta i własnego świata. Jeśli chce mieszkać z ro-
dziną i w miarę sił jej pomagać, niech przy tym pamięta, by z tego własnego życia i kąta nie 
rezygnować, nie wyzbywać się wszystkiego na rzecz rodziny – rzadko kiedy spotyka się to 
z należytą oceną i wdzięcznością” (Wiśniewska-Roszkowska, 1972, s. 236). Osoby starsze 
zamieszkujące domy pomocy, ale posiadające własne mieszkania, mają dokąd wrócić, jed-
nak ci, którzy wyzbyli się własnego lokum (przekazując dzieciom), zostają niejako skazani 
na pobyt w instytucji, która niekoniecznie im odpowiada. Winę za umieszczenie matki czy 
ojca w domu pomocy społecznej ponoszą dzieci (jeśli są), które najpierw korzystają  z pracy 
rodziców i  ich dobytku, a odebrawszy im wszystko – jako „bezużytecznych” – oddają do 
instytucji opiekuńczej. Stąd apel autorki, by nie wyzbywać się wszystkiego, lecz zostawić dla 
siebie chociażby najmniejszy kąt jako klapę bezpieczeństwa na stare lata. Tutaj sprawdza się 
porzekadło, iż nikt lepiej nie zadba o nasze interesy niż my sami.

Interesujące badania nad przyczynami zamieszkiwania osób starszych w domach po-
mocy społecznej zaprezentowała Halina Wiśniewska. Dokonała ona pewnej ogólnej charak-
terystyki kandydatów do domów pomocy, zwracając uwagę na stan zdrowia, stan cywilny, 
sytuację rodzinną, warunki bytowe i korzystanie z systemu opieki. Z jej badań wynika, że: 
•	 główną przyczyną starania się o  miejsce w  domu pomocy społecznej jest zły stan 

zdrowia i sprawności psychicznej (70% badanych jest niezdolnych do samodzielnej 
egzystencji, w tym 30% przykutych do łóżka), z jednoczesnym brakiem możliwości 
uzyskania pomocy i opieki w środowisku zamieszkania;

•	 wśród oczekujących na umieszczenie tylko jedna piąta pozostaje w  stanie małżeń-
skim, trzy piąte badanych jest owdowiałych, pozostali są stanu wolnego (panny lub 
kawalerowie). Spośród 20% małżonków zaledwie 8% stanowią małżeństwa wspólnie 
ubiegające się o umieszczenie w domu pomocy społecznej;
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•	 weryfikacja sytuacji rodzinnej prowadzi do wniosku, ze 90% osób badanych posiada 
rodzinę, a 65% zamieszkuje wspólnie z rodziną, a mimo to starają się o umieszczenie 
w domu pomocy społecznej. Analizując relacje rodzinne i zakres opieki, można za-
uważyć, że tylko co dziesiątym badanym (10%) rodzina się opiekuje, a w przypadku 
37% badanych rodzina pomaga w miarę możliwości. Złe stosunki z rodziną, konflik-
towe, występują u 20% badanych, w przypadku 5% badanych rodzina nie interesuje 
się, a u 10% kontakty są sporadyczne. Zaledwie 1,5% badanych nie utrzymuje żadnego 
kontaktu z rodziną;

•	 warunki bytowe kandydatów do domów pomocy społecznej są skromne, ale nie naj-
gorsze i nie warunkują umieszczenia w zakładzie opiekuńczym;

•	 osoby oczekujące na miejsce w domu pomocy społecznej nie wywodzą się ze środo-
wisk podopiecznych pomocy społecznej. Zaledwie 12% korzystało z  różnych form 
pomocy – głównie sióstr PCK (8%), rzadziej z zasiłków pieniężnych (4%). Pozostali 
po raz pierwszy zgłosili się do ośrodków z prośbą o miejsce w zakładzie;

•	 posiadanie rodziny (zamieszkałej oddzielnie lub wspólne z nią) nie gwarantuje uzy-
skania opieki przez osobę starszą, przede wszystkim z powodu obciążenia członków 
rodziny obowiązkami domowymi i pozadomowymi lub złego stanu ich zdrowia. Stąd 
potrzeba rozwinięcia usług domowych wspierających rodzinę w opiece nad człowie-
kiem starym (Wiśniewska, 1989, s. 10-12).
Inne badania, przeprowadzone przez Agnieszkę Latałę wśród mieszkańców domu ren-

cisty, potwierdzają, że większość pensjonariuszy przed przybyciem do domu posiadało rodzi-
ny. Zaledwie 1/3 badanych zamieszkiwała samotnie. Większość z innymi osobami, np. dzieć-
mi, współmałżonkiem, rodzeństwem, z  dalszą rodziną, bądź kątem u  obcych. Najczęściej 
nieporozumienia i konflikty pojawiały się u tych, którzy zamieszkiwali z dziećmi. Źródłem 
owych konfliktów była ciasnota lub nieporozumienia z zięciem czy synową. Po przybyciu do 
domu rencisty stosunki z dziećmi ulegały poprawie. Analizując akta osobowe, autorka wyka-
zała rozbieżność pomiędzy danymi zawartymi w aktach a rzeczywistą sytuacją mieszkańca 
domu. Z akt wynikało, że o miejsce w domu ubiegały się przede wszystkim osoby samot-
ne (87%), tj. wdowy, wdowcy, panny i kawalerowie; osoby niemające dzieci (57%), wnuków 
(61%) i rodzeństwa (62%). W rzeczywistości okazywało się, że prawie 3/4 mieszkańców (69%) 
w momencie ubiegania się o miejsce miało przynajmniej jedną osobę z bliskiej rodziny (La-
tała, 1980, s. 32-35). Zatajanie faktycznych danych miało na celu zwiększenie szansy przyjęcia 
do domu pomocy społecznej. Zbyt mała liczba domów w stosunku do potrzeb i nadmierna 
liczba oczekujących sprzyjały procederowi zniekształcania rzeczywistych danych. 

Powyższe dane prowadzą do wniosku, że domy pomocy społecznej funkcjonujące  
w okresie PRL-u pełniły w zdecydowanej mierze funkcje opiekuńcze nad osobami starszy-
mi. Kierowano tam głównie osoby o złym stanie zdrowia, wymagające pielęgnacji i opieki. 
Potwierdzają to liczne dane źródłowe z  lokalnych domów. Z uwagi na trudności w uzy-
skaniu miejsca w domu pomocy społecznej wiele osób starszych (nieznajdujących opieki 
w rodzinie) zajmowało miejsca w szpitalach. Dane takie podaje m.in. Zofia Wojciechowska, 
która analizując sytuację materialno-bytową osób starszych, pisała: „Mamy do wyboru trzy 
warianty opieki: utrzymanie w domu, pobyt w domach dla starych ludzi, pobyt w szpita-
lu (…). Obecnie na oddziałach internistycznych przebywa 52% starych ludzi. Szacuje się, 
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że około 1500 osób starych przebywających w łódzkich szpitalach powinno znajdować się 
w domach opieki. Osób przebywających w domach a kwalifikujących się do domów opieki 
jest według szacunków opartych na dokumentach – w Łodzi ok. 500, w Polsce około 14 
000” (Wojciechowska, 1988, s. 7-9). Analizując drogi wiodące do domów pomocy społecz-
nej, zauważamy sytuację sprzężoną: zły stan zdrowia i  odtrącenie przez rodzinę. Teza ta 
znajduje uzasadnienie w  tym, że wśród oczekujących na umieszczenie w  domu pomocy 
największy odsetek stanowiły osoby chore posiadające rodziny. Niewielu zaś było o dobrym 
stanie zdrowia i pozbawionych rodziny. Zatem powyższe dane jednoznacznie wskazują, iż 
osoby starsze nie planowały swojej przyszłości w instytucji opiekuńczej, a dopiero nieko-
rzystne warunki życiowe powiązane najczęściej ze złym stanem zdrowia niejako zmuszały 
je do zamieszkiwania w domu pomocy społecznej. 

Współczesne przyczyny zamieszkiwania seniorów w zmodernizowanych  
i dostosowanych do indywidualnych potrzeb domach pomocy społecznej

Ustawa z dnia 29 listopada 1990 roku stworzyła nowe zasady pomocy społecznej. Wy-
chodząc naprzeciw aktualnym potrzebom społecznym i mając na uwadze różne dysfunkcje 
osób starających się o umieszczenie w domach pomocy społecznej, wprowadzono różne typy 
domów. Istotne dla funkcjonowania domów było Rozporządzenie Ministra Pracy i Polity-
ki Społecznej z dnia 2  lutego 1993 roku w sprawie domów pomocy społecznej, które mia-
ło na celu dostosowanie standardu świadczonych usług do stopnia sprawności psychicznej 
i fizycznej mieszkańca, prawo do intymnego i godnego życia, ochronę dóbr osobistych oraz 
możliwość zachowania samodzielności i wyboru stylu życia (Dz.U. z 1993 r., nr 13, poz. 63). 
Program standaryzacji domów pomocy społecznej wprowadzono Rozporządzeniem Mini-
stra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997, nr 44, poz. 276 i 277) 
w sprawie domów pomocy społecznej. Określono w nim zasady dotyczące warunków lokalo-
wych, wymagań wobec pracowników oraz zasady funkcjonowania domów pomocy społecz-
nej (Dz.U. z 1997, nr 44, poz. 276 i 277). Podnoszenie standardu domów pomocy społecznej 
znalazło wyraz w kolejnych rozporządzeniach (Dz.U. z 2000 r., nr 82, poz. 929).

Analizując sytuację mieszkańców w domach pomocy społecznej w nowych warun-
kach ustrojowych, Elżbieta Tarkowska zwróciła uwagę, że sama standaryzacja domu nie 
wystarczy, aby mieszkańcy zaadaptowali się do nowych warunków i odnaleźli w tej insty-
tucji. Szczególną rolę może odegrać rodzina utrzymująca kontakty, odwiedzająca, a nawet 
zabierająca okresowo do rodzinnego domu. Taki mieszkaniec wyraźnie różni się od innych: 
„posiadanie odwiedzających krewnych, przynoszących prezenty, urozmaicających monoto-
nię zakładowego życia to nie tylko znaczące ułatwienia codzienności w najbardziej podsta-
wowych jej wymiarach (pomoc w obsłudze, rozrywka, przynoszenie prezentów), ale i pew-
na nobilitacja. Człowiek, który ma rodzinę, którego ktoś odwiedza, którego ktoś zabiera na 
święta czy wakacje jest kimś, wyodrębnia się spośród innych tak w ich, jak i we własnym 
mniemaniu (Tarkowska, 1994, s. 57-58). Okres transformacji przyniósł zmianę w domach 
pomocy, szczególnie jeśli chodzi o rolę rodziny w życiu pensjonariusza. Posiadanie jej nie 
było przeszkodą w ubieganiu się o miejsce w domu. Nastąpiła zmiana mentalności społecz-
nej. Kwalifikowanie kandydatów do domów pomocy społecznej nie było tak restrykcyjne 
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z uwagi na wzrastającą liczbę tych placówek. Zmniejszył się czas oczekiwania na miejsce 
w domu. Zmiana standardu świadczonych usług w domach pomocy społecznej spowodo-
wała, że zły stan zdrowia i konieczność opieki przestały być kryterium niezbędnym przy 
otrzymaniu miejsca w domu, a posiadanie rodziny przestało być tematem „tabu”. 

Głównymi przyczynami ubiegania się o miejsce w domu pomocy społecznej jest osamot-
nienie (niekoniecznie utożsamiane z samotnym zamieszkiwaniem) oraz trudna sytuacja ma-
terialna i zdrowotna (Jachowicz, 2006, s. 16-20). Przeprowadzone przez Zofię Szarotę badania 
potwierdzają, iż zdecydowana większość pensjonariuszy domów pomocy społecznej posiada 
rodziny (ich dzieci i inni krewni żyją). Zaledwie 1/4 ogółu mieszkańców domów to osoby samot-
ne. Wśród przyczyn zamieszkiwania w domach pomocy wymienia: 1) przewlekłą chorobę; 2) 
własną decyzję; 3) samotność; 4) złe warunki życia; 5) opuszczenie przez rodzinę; 6) brak środ-
ków finansowych; 7) decyzję rodziny. Oprócz wymienionych, pensjonariusze wskazują także na 
inne powody, jak np. „synowa mnie nie lubi”, „oddałam mieszkanie synowi”, „konflikt w domu”, 
„obawa przed starością”, „remont budynku, w którym mieszkałam”, „sąsiedztwo pijaków”, „cór-
ka wypędziła”, „śmierć córki”, „konflikty rodzinne”, „wyjazd córki za granicę”, „brat wypędził”, 
„dzieci opuściły”, „brak obu nóg”, „mąż alkoholik”, „pijaństwo”, „konflikt z pasierbem”, „choroba 
dotychczasowej opiekunki”, „bezdomność”, „pożar mieszkania”, „choroba żony”. Prezentowane 
wypowiedzi można zakwalifikować do kategorii „opuszczenia przez rodzinę”. Cytowane wypo-
wiedzi świadczą o „gerontofobii najbliższych respondentom osób, są potwierdzeniem narasta-
jącego  w społeczeństwie współczesnych Polaków zjawiska braku szacunku dla ludzi starych 
i odwiecznych tradycyjnych wartości” (Szarota, 1998, s. 46-47).

Inne badania również potwierdzają wyżej wskazane przyczyny. Według Anny Lesz-
czyńskiej-Rejchert okoliczności, jakie skłoniły osoby starsze do zamieszkania w domu po-
mocy społecznej, można określić wypowiedzią jednej z pensjonariuszek: „Z dobroci nikt tu 
nie przyszedł”. Najczęstszą przyczyną ubiegania się o miejsce w domu są problemy zdrowotne 
(47%). Okoliczności zamieszkania w domu pomocy związane z chorobą różnią się w zależ-
ności od płci: w przypadku kobiet – śmierć osób najbliższych (głównie małżonka),  w przy-
padku mężczyzn – konflikty rodzinne. Na drugim miejscu wśród przyczyn zauważa się śmierć 
osób najbliższych (35,5%), powodującą odtrącenie przez rodzinę i poczucie zbędności. Trzecie 
miejsce zajmują na równi samotność i osamotnienie (29,5%) oraz konfliktowa sytuacja w ro-
dzinie (29,5%). Kolejne przyczyny to: problemy mieszkaniowe (24,6%); brak samodzielności 
życiowej, niezaradność w życiu codziennym połączona z brakiem opieki i pomocy ze strony 
bliskich (16,4%); pragnienie odciążenia rodziny, nieprzeszkadzania jej, poczucie braku wy-
starczającej ilości miejsca w  domu rodzinnym i  chęć odstąpienia go innym, chęć pomocy 
rodzinie (15,8%); alkoholizm któregoś z członków rodziny (9,8%); odtrącenie przez własną 
rodzinę (8,2%); zła sytuacja materialna, mieszkanie w  warunkach uniemożliwiających sa-
modzielną egzystencję oraz chęć spędzenia życia w komfortowych warunkach (po 6%); brak 
dzieci lub bliskiej rodziny (5,5%); rodzina nie miała warunków, by przyjąć ich do siebie (4,4%); 
poczucie niepotrzebności, zbędności w rodzinie, poczucie braku szacunku ze strony najbliż-
szych (3,8%); pragnienie spędzania życia w spokoju i ciszy (3,8%); wypadki losowe (1,6%) 
oraz (0,5%) wyjazd na stałe dzieci za granicę (Leszczyńska-Rejchert, 2008, s. 159).

Na ogół osoby starsze nie planują życia w domu pomocy społecznej. Decyzja  o za-
mieszkaniu podejmowana jest najczęściej wskutek narastania niekorzystnych okoliczności, 
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w jakich przyszło żyć na stare lata. Wymieniane wyżej przyczyny zamieszkiwania w domach 
pomocy społecznej osób starszych zwracają uwagę na ogromną rolę rodziny, nawet kluczo-
wą, jeśli chodzi o umieszczenie w tych instytucjach. Rację należy przyznać K. Piotrowskiej-
-Breger, zdaniem której człowiek stary jest zbędny w pracy,  w rodzinie, ma poczucie od-
rzucenia, osamotnienia i wkracza w swój ostatni etap jako człowiek drugiej, a nawet trzeciej 
kategorii. Ponadto dzieci bardzo często nie odczuwają żadnych zobowiązań wobec swoich 
starych rodziców, co „przyspiesza proces starczej degradacji” (Piotrowska-Breger, 2004, s. 
117). Ponadto zwrócić należy uwagę na „dopingującą” rolę rodziny w zakresie przyspiesze-
nia decyzji o  zamieszkaniu w  domu pomocy społecznej. Służą temu konflikty rodzinne, 
poczucie osamotnienia, odtrącenia czy zbędności wśród najbliższych. Z  tej perspektywy 
należałoby mówić wręcz  o manipulacyjnej roli rodziny, z czego być może osoby starsze 
nawet nie zdają sobie sprawy. Nie ulega wątpliwości, że rodzina może z jednej strony za-
trzymać osobę starszą  w środowisku zamieszkania, służąc pomocą i stwarzając sprzyjające 
ku temu warunki bezpieczeństwa, z drugiej zaś może przyspieszyć decyzję o zamieszkaniu 
w domu pomocy, pozostawiając matkę czy ojca samemu sobie, nie interesując, się czy nawet 
celowo wywołując konflikty zakłócające spokój i niejako utwierdzające w przekonaniu, że 
lepiej będzie spędzić resztę życia w domu pomocy, aniżeli w rodzinie, dla której jest się zawadą.

Podsumowanie
 
Prezentowane wyżej przyczyny zamieszkiwania osób starszych w  domach pomocy 

społecznej zwracają naszą uwagę na zmiany czynników generujących podjęcie takiej decyzji. 
W pierwotnych szpitalach-przytułkach głównym źródłem była nędza i brak środków do życia; 
w systemie opieki społecznej powodem zamieszkiwania w domu opieki czy domu rencisty był 
zły stan zdrowia i brak miejsca w rodzinie; natomiast w systemie pomocy społecznej wiodą-
cą przyczyną staje się osamotnienie i brak poczucia obowiązku pomocy i odpowiedzialności 
zwłaszcza dzieci za własnych rodziców. Cechą wspólną większości mieszkańców domów po-
mocy społecznej jest posiadanie rodziny. Pomimo zmian, jakie dokonały się w samych do-
mach pomocy społecznej, postawy rezerwy wobec tych instytucji nadal są silne, a seniorzy nie 
traktują tych instytucji jako szczególnie atrakcyjnego miejsca  do zamieszkania. Dla większo-
ści osób starszych zamieszkiwanie w domu pomocy staje się koniecznością życiową, decyzją 
podjętą pod wpływem presji różnorodnych czynników – np. zdrowotnych (zły stan zdrowia), 
rodzinnych (brak pomocy ze strony rodziny, brak miejsca w rodzinie) czy środowiskowych 
(np. trudne warunki mieszkaniowe) – a nie wolnym wyborem czy zaplanowaną przyszłością.

Naukowcy, świadomi podejmowania przez seniorów pod naciskiem warunków ży-
ciowych – konieczności życiowej, a nawet jako „wybór mniejszego zła” – decyzji  o zamiesz-
kaniu w domu pomocy społecznej, proponują nieco inne rozwiązania aniżeli profesjona-
lizacja instytucji, która staje się niejako końcem dramatycznego wyboru. Według badaczy 
problematyki rozwiązaniem szczególnie pożądanym w zakresie opieki nad seniorami po-
winno być jak najdłuższe pozostawienie w dotychczasowym środowisku zamieszkania, co 
wcale nie oznacza, że domy pomocy społecznej o charakterze stacjonarnym należy likwi-
dować. Chociaż zamieszkiwanie w domu pomocy społecznej jest niemal zawsze „smutną 
koniecznością”, to jednak dla pewnej grupy seniorów, np. wymagających specjalistycznej 
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całodobowej opieki, czy seniorów samotnych, nieposiadających dzieci ani stałego życiowe-
go partnera dom pomocy społecznej stanie się miejscem zapewniającym zarówno pomoc 
i opiekę, jak i możliwość integracji z  innymi osobami w podobnym wieku, o podobnych 
potrzebach czy interesach (Mielczarek, 2010, s. 106).

Prognozy na lata 2005-2030 wskazują na stały wzrost liczby mieszkańców domów po-
mocy społecznej, spowodowany demograficznym starzeniem się społeczeństwa (Szweda-Le-
wandowska, 2007, s. 13). Ale czy tylko o demograficzne zmiany chodzi, zwłaszcza analizując 
przyczyny popytu na tego typu instytucje? Biorąc pod uwagę takie czynniki, jak: mała liczeb-
ność dzieci we współczesnych rodzinach, tzw. wolność od dziecka czy bezdzietność z wyboru, 
narastające alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego – single, rodziny monoparen-
talne, kohabitacje, związki homoseksualne (prowadzące do rozluźnienia więzi rodzinnych), 
styl życia oparty na hedonizmie, relatywizm moralny, sekularyzację i wychowywanie dzieci 
w przekonaiu, że ich dobro jest najważniejsze, należy spodziewać się, że w najbliższej przyszło-
ści to zapotrzebowanie będzie większe od prognozowanego. Jednak pamiętać należy, że popyt 
na domy pomocy społecznej wcale nie oznacza, iż instytucje te stały się atrakcyjnym miej-
scem zamieszkania dla seniorów. Należy się spodziewać, że ów popyt podyktowany będzie 
raczej trudnościami związanymi z dalszym pozostawaniem we własnym miejscu zamieszka-
nia, aniżeli atrakcyjną ofertą instytucji opiekuńczej. Starość jest jedynym ryzykiem życiowym 
pozytywnym, na którego okoliczność ubezpieczamy się, ale jednocześnie pragniemy, aby to 
ryzyko nam się przytrafiło. Jednak przyczyny zamieszkiwania osób starszych w domach po-
mocy społecznej – zarówno te odległe, jak i współczesne – nie pozostawiają wątpliwości, że 
bez względu na wszelkiego rodzaju formy zabezpieczenia społecznego starość pozostanie ry-
zykowna. I choć starania państwa w zakresie wspomagania osób starszych nakierowane są na 
profesjonalizację i umacnianie sektora usług instytucjonalnych w postaci stacjonarnych do-
mów pomocy społecznej, to jednak rozmijają się one z rzeczywistymi potrzebami seniorów. 
Współczesne społeczeństwa muszą na nowo podjąć wyzwanie dostosowania sektora usług 
opiekuńczych do potrzeb seniorów. Przy czym najbardziej istotne jest to, aby planowane przez 
społeczeństwa działania były zgodne z preferencjami i planami życiowymi seniorów; aby dy-
namika zmian społecznych była kompatybilna z potrzebami  i planami życiowymi tych, dla 
których tworzy się wachlarz usług społecznych.
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Streszczenie 
Jesteśmy świadkami ciągłego zapotrzebowania na instytucje opieki nad osobami starszymi. Po-
wszechnie przyjmuje się, że osoby starsze zamieszkujące w  domach pomocy społecznej to osoby 
samotne, niemające rodziny, którymi nie miał się kto zaopiekować na stare lata. Czy rzeczywiście 
tak jest? Artykuł stanowi próbę ustalenia na przestrzeni różnych okresów historycznych przyczyn 
zamieszkiwania osób starszych w domach pomocy społecznej. Przyczyny te wskazują na pewną dy-
namikę zmian, jednocześnie zwracają uwagę na rozbieżności, jakie istnieją pomiędzy planowaną 
przez seniorów przyszłością a ofertami instytucjonalnych form pomocy składanymi przez państwo.

Słowa kluczowe: domy pomocy społecznej, domy opieki, domy rencistów, przytułki, osoby starsze, 
opieka społeczna, pomoc społeczna
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Abstract
We are witnessing the continuing need for institutions caring for the elderly. It is generally accepted 
that older people living in nursing homes are single people, not to the family, which did not have 
anyone to take care of themselves in their old age. Is it really so? The article attempts to determine 
the causes of the different historical periods of the elderly living in nursing homes. These reasons 
show some dynamic changes at the same time pay attention to the differences that exist between the 
planned future for seniors and offers institutional forms of state aid folding.

Key words: nursing homes, nursing homes, homes of pensioners, orphanages, elderly, social care, 
social assistance
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Wolontariat jako forma aktywizacji osób starszych

Starzenie się społeczeństw jest procesem, który zachodzi zarówno w krajach rozwiniętych, 
jak i rozwijających się. Spadek liczby urodzeń i jednoczesne wydłużenie się ludzkiego życia staje 
się wyzwaniem dla wielu państw, w tym także i Polski, które zmuszone są dostosowywać politykę 
społeczną do zachodzących zmian demograficznych. „Z danych EUROSTATU wynika, iż w 2020 
r. osoby po 60. roku życia będą stanowić blisko 25% ludności polskiego społeczeństwa, a przygoto-
wana przez GUS Prognoza ludności na lata 2008–2035 wskazuje, że najbliższe lata będą cechowały 
się przyrostem ludności w najstarszych grupach wieku (tzw. pokolenie stulatków). Szacuje się, że 
w roku 2030 liczba osób w wieku 85 lat i więcej może sięgać prawie 800 tysięcy” (Halicka, Kram-
kowska, 2012, s. 33). Wobec takich prognoz istotnym staje się wykorzystywanie kapitału tkwiącego 
w najstarszych członkach społeczeństwa w celu waloryzacji starości oraz niwelowania negatywne-
go wpływu stereotypów i uogólnionych opinii dotyczących seniorów. 

Współcześnie osoby starsze znacznie różnią się od tych sprzed 30-40 lat. Pragną ak-
tywnie uczestniczyć w życiu społecznym, co pozwala im na pomyślne przeżywanie ostatniej 
fazy życia. Pomimo że starość związana jest z licznymi naturalnymi zmianami, jakie zacho-
dzą w sferze biologicznej, psychologicznej, społecznej czy duchowej, osoby starsze coraz 
chętniej angażują się w różnego rodzaju aktywność społeczną, która w wielu przypadkach 
staje się dla nich sposobem na kolejne doświadczenie bycia wyczekiwanym i potrzebnym.

Aktywność społeczna jest jedną z wielu form aktywności podejmowanych przez se-
niorów. G. Orzechowska wyodrębniła 7 rodzajów różnego typu aktywności, które są podej-
mowane przez najstarszą grupę wiekową:

- aktywność domowo-rodzinną, która odnosi się do podejmowania czynności związanych 
z prowadzeniem gospodarstwa domowego oraz działań w obrębie najbliższej rodziny;

- aktywność kulturalną, przejawiającą się z korzystania z oferty instytucji kulturalnych. 
Ten rodzaj aktywności szczególnie uwidacznia się w środowiskach miejskich;

- aktywność zawodową wpływającą na zaspokajanie potrzeb wyższego rzędu, związa-
nych z poczuciem użyteczności i przynależności;

- aktywność społeczną, która (według autorki) jest najsłabiej rozwinięta w naszym pań-
stwie, aktywność ta w większości podejmowana jest przez osoby, które już wcześniej 
angażowały się w tego typu działalność;

- aktywność edukacyjną, odnoszącą się do procesu całożyciowego uczenia się i samoroz-
woju, pozawala ona na wzbogacanie zdobytej już wiedzy i kompetencji społecznych; 

- aktywność religijną przejawiającą się wzmożonym wzrostem znaczenia religii w życiu 
człowieka oraz większą potrzebą uczestnictwa w nabożeństwach religijnych;

- aktywność rekreacyjną związaną z ruchem fizycznym, aktywnym wypoczynkiem, co 
pozwala seniorowi na wykonywanie ulubionych czynności dla własnej przyjemności 
(zob. Grudziński, 2012 [A], s. 55).



Przedstawiona paleta możliwości podejmowania szeroko rozumianej aktywności 
przez najstarszą populację jest bardzo zróżnicowana i bogata. N. Pikuła postrzega aktyw-
ność społeczną, obok stanu zdrowia, jako istotny determinant jakości życia osób starszych. 
Aktywność społeczna w pozytywny sposób wpływa na zaspokajanie takich potrzeb jak po-
czucie bycia potrzebnym, akceptacji, użyteczności i przynależności grupowej, utrzymywa-
nie i nawiązywanie nowych kontaktów towarzyskich (zob. Pikuła, 2012, s. 313-324). Działa-
nia na płaszczyźnie społecznej warunkują również odgrywanie ról społecznych, które przez 
całe życie ulegają zmianom, jednak w momencie przejścia na emeryturę postrzegane są ja-
kie straty. J. Matejczyk zauważa, iż aktywność społeczna seniorów warunkuje zaspokajanie:

- potrzeb dnia codziennego, co związane jest z „nową” organizacją dnia. Uwarunko-
wanie to nabiera znaczenia szczególnie w momencie, gdy senior nie jest w stanie 
w sposób konstruktywny zagospodarować nadmiaru wolnego czasu pojawiającego 
się po przejściu na świadczenia państwowe;

- potrzeb społecznych, takich jak afiliacja, bliskość emocjonalna, dzielenie swoich 
pasji z innymi;

- potrzeb wsparcia i pomocy;
- potrzeb samorealizacji, poczucia kompetencji i bycia potrzebnym (zob. Matejczuk, 

2007,  s. 119-124).
Korzyści płynące z  podejmowanej aktywności bezpośrednio wpływają na starzenie  

w wymiarze psychologicznym. Dzięki pozytywnemu postrzeganiu swojej osoby senior odczuwa 
satysfakcję życiową, wzrasta jego samoocena, a pojawiające się ubytki fizjologiczne są postrze-
gane jako coś naturalnego i nie utożsamia się ich z klęską czy dramatem. „Brak aktywności po-
woduje utratę akceptacji w społeczeństwie, a w konsekwencji samotność. Dlatego też zwłaszcza 
w wieku podeszłym aktywność nabiera szczególnego znaczenia” (Pikuła, 2012, s. 322). Ważne 
jest, aby podejmowane przedsięwzięcia były adekwatne do możliwości seniora, który (pomimo 
ubytków zdrowotnych) może w sposób korzystny kształtować swoją przestrzeń życiową. 

Współcześnie coraz większą uwagę, na płaszczyźnie nauk gerontologicznych, poświęca się 
działaniom wolontarystycznym, które bez wątpienia wpisują się w aktywność społeczną. Wolon-
tariat w swej genezie odwołuje się do bezinteresownej pomocy udzielanej osobom potrzebującym. 
Korzenie współczesnego wolontariatu sięgają chrześcijańskiej ideologii dobroczynności i  filan-
tropii. Samo słowo „wolontariat” wywodzi się z łacińskiego voluntas/voluntarius i oznacza dobro-
wolność, dobrą wolę (zob. Pająk-Ważna, 2012,  s. 187). Obecnie wolontariat określany jest jako 
bezinteresowna, bezpłatna i świadoma działalność, wykraczająca poza więzi rodzinno-koleżeń-
sko-przyjacielskie. Wyróżnia się wolontariat bezterminowy, krótkoterminowy, jednorazowy, okre-
sowy, indywidualny lub też grupowy (Centrum Wolontariatu). Literatura przedmiotu wskazuje 
również na dwa typy wolontariatu w zakresie organizacji i promocji. Wolontariat chrześcijański 
(ewangeliczny) prowadzony jest przez organizacje kościelne, braci i siostry zakonne oraz wolonta-
riat świecki (humanistyczny) przez ludzi, którzy w ramach działań filantropijnych pragną pomagać 
innym (zob. Grudziński, 2012 [B], s. 390).

Wolontariuszem może zostać każdy, niezależenie od wieku, płci, koloru skóry, wyznania 
czy też poglądów politycznych. „Wolontariusz to osoba aktywna i dynamiczna działająca w okre-
ślonym środowisku, zaangażowana w pracę dla dobra drugiego człowieka i społeczeństwa. Jego 
działania są dobrowolne, bezinteresowne, bezpłatne i świadome, wykraczające poza więzi rodzin-
no-koleżeńskie” (Głód, 2013, s. 117). Bezinteresowne działania podejmowane na rzecz osób po-
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trzebujących niejako związane są z pewnego rodzaju dualizmem. Wolontariusz, poświęcając swój 
czas dla innych, zyskuje coś, czego nie da się wpisać w sztywne ramy materializmu. Wolontariat 
staje się sposobem na życie, pozwala pozytywnie patrzeć w przyszłość, daje możliwość samoreali-
zacji. „Wydaje się więc, iż może stwarzać szansę na realizowanie i spełnianie potrzeb oraz dążeń 
duchowych człowieka, a także może stanowić odpowiedź na potrzebę sensu życia i jednocześnie 
źródło doświadczenia poczucia sensu życia” (Stawiarska, 2011, s. 22). W badaniach przeprowadzo-
nych przez A. Fabisia i S. Kędzior na śląskich wolontariuszach (wśród respondentów jedną trzecią 
stanowiły osoby powyżej 50. roku życia), dziewięciu na dziecięciu przyznawało, że – dzięki podej-
mowanym działaniom – robią coś pożytecznego dla siebie samych. Natomiast 84 na 86 badanych 
stwierdziło, że odczuwa satysfakcję wynikającą z niesienia pomocy i wsparcia innym (zob. Fabiś, 
Kędzior, 2008, s. 78-80).

Wolontariat staje się coraz powszechniejszą formą aktywności społecznej. Niemniej jednak 
pomimo potencjału tkwiącego w osobach starszych są oni grupą wiekową najmniej zaangażowaną 
w działania wolontarystyczne. Według danych Stowarzyszenia Klon Jawor, tylko 10% polskich wo-
lontariuszy stanowią osoby powyżej 55 lat. Pod względem statusu zawodowego grupą najbardziej 
angażującą się w wolontariat są uczniowie i studenci, natomiast grupę najmniej aktywną stanowią 
emeryci (tylko 7%) (zob. Przewłocka, 2011, s. 15).

Na niski poziom zaangażowania osób starszych w wolontariat wpływają zarówno czynniki 
osobowościowe, stan zdrowia, status ekonomiczny, jak i panujące postawy społeczne względem 
ludzi starszych. Sytuacja seniorów w Polsce nie jest łatwa, jednak w obliczu prognoz demogra-
ficznych istotnym staje się wykorzystywanie kapitału najstarszej generacji. Podejmowanie przed-
sięwzięć mających na celu zmotywowanie seniorów do wolontariatu w różnych palcówkach, sto-
warzyszeniach czy też fundacjach staje się ważnym wyzwaniem dla polityki społecznej państwa. 
Jeśli sprawdzą się prognozy demografów, to około 20 lat w całym swoim życiu człowiek spędzi na 
emeryturze. Ponieważ rośnie świadomość konieczności przygotowywania się do własnej starości, 
seniorzy (przechodzący na świadczenia emerytalne) są w lepszym stanie zdrowia niż ci sprzed 30-
40 lat. Oczywiście nie należy zapominać o osobach, które przeżywają swoją starość w sposób pato-
logiczny, obarczoną licznymi chorobami, które dezintegrują całościowe życie człowieka. Niemniej 
jednak w ogólnej strukturze ludzi w podeszłym wieku znajduje się liczna grupa przeżywająca sta-
rość w sposób pomyślny lub też naturalny. Dlatego tak ważne staje się szerzenie idei wolontariatu 
podejmowanego przez osoby starsze, bowiem dzięki bezinteresownej pomocy niesionej innym 
ludziom możliwe staje się przeżywanie pięknej jesieni życia.

Wolontariat ludzi w podeszłym wieku korzystnie wpływa zarówno na samego seniora, jak 
i jego najbliższe otoczenie. Wśród przyczyn, które warunkują podejmowanie tej formy aktywno-
ści, wymienia się: wykorzystanie nadmiaru wolnego czasu, chęć czynienia czegoś wartościowego 
oraz wypełnienie pustki, jaka pojawia się po utracie bliskich (współmałżonek, dzieci, krewni) (zob. 
Fabiś, Kędzior, 2008, s. 80). 

P. Broniecka zauważa: „Działanie charytatywne wpływa na życie każdego wolontariusza, 
zmienia jego światopogląd, ułatwia mu obiektywne spojrzenie na problemy innych ludzi. Daje po-
czucie sensu życia, podwyższa samoocenę oraz wyznacza pozycję w społeczeństwie” (2009, s. 89). 
Obecnie wolontariuszy spotyka się w placówkach  i organizacjach świadczących szeroki zakres od-
działywań pomocowych dla dzieci, młodzieży, dorosłych, osób starszych, chorych, niepełnospraw-
nych, uzależnionych i wielu innych. Możliwość bliskiego zetknięcia się przez seniorów-wolontariuszy 
z ludźmi chorymi, biednymi czy też niepełnosprawnymi pozwala na dostrzeganie i czerpanie radości 
z tego, co samemu się posiada. Natomiast wolontariat hospicyjny może stać się kolejnym elementem 
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ubogacającym seniora w doświadczenie kruchości i kresu ludzkiego życia. Owo „oswajanie” się ze 
śmiercią jest bardzo ważnym aspektem życia ludzi starszych. Konstruktywne podchodzenie do tej 
kwestii pozwala na przeżywanie ostatniego etapu życia jako czasu rozwojowego, pełnego zadowole-
nia i pozytywnych postaw. W momencie, gdy senior nie jest w stanie pogodzić się z nieuchronnością 
losu, starość może stać się dla niego okresem biernego i smutnego oczekiwania na śmierć, która z cza-
sem będzie utożsamiana z wybawieniem od ziemskich kłopotów i zmartwień.

Aktywność społeczna pozwala na zaspokajanie bardzo istotnych ludzkich potrzeb, szcze-
gólnie tych wyższego rzędu, jak: przynależność i miłość, potrzeba szacunku, samorealizacji, po-
czucia własnej wartości (zob. Pikuła, 2013, s. 74). Wolontariat osób starszych jako forma aktywno-
ści społecznej w odniesieniu do najstarszej generacji również implikuje wiele korzystnych zmian 
w funkcjonowaniu we wszystkich obszarach życia. 

Senior, który angażuje się w wolontariat, wykorzystuje wcześniej zdobytą wiedzę  i doświad-
czenie. „Współcześnie osoby starsze posiadają to, czego ze względu na propagowany styl życia bra-
kuje młodszym pokoleniom. Dysponują one przede wszystkim wolnym czasem – o ile zakończyli 
pracę zawodową. Ze względu na przeżyte lata cechuje ich mądrość i doświadczenie życiowe. Jest 
ono szczególnie cenne, biorąc pod uwagę, jak przebiegała historia XX wieku, w wielu krajach, także 
w naszym” (Kucharska, 2012, s. 127-128). Senior-wolontariusz staje się więc przekazicielem war-
tości kulturowych i narodowych, nauczycielem historii, który w wielu przypadkach był naocznym 
świadkiem wydarzeń, wychowawcą cechującym się cierpliwością oraz miłością, którą przelewa 
na swoich podopiecznych. Pokoleniowe spotkanie, które odbywa się na płaszczyźnie działań wo-
lontarystycznych, pozwala na pewnego rodzaju dualizm, w którym to dawca i biorca odnajdują 
osobistą przestrzeń. Możliwość przekazywania mądrości życiowej młodszemu pokoleniu wyzwala 
w starszych poczucie bycia potrzebnym i użytecznym członkiem społeczeństwa. Pozwala to na 
podwyższenie samooceny oraz ukazuje sens życia. Można stwierdzić, że wolontariat osób star-
szych staje się dla nich pewnego rodzaju „transakcją”, w której to poprzez kontakty interpersonalne, 
ofiarowanie swojego czasu i wiedzy innym zyskują one pozytywny obraz siebie i swojego życia, 
co jest istotnym czynnikiem konstruktywnego przeżywania starości. Bezinteresowne działania na 
rzecz potrzebujących stanowią również kompensację w kontaktach towarzyskich, których liczba 
na stare lata maleje. Bez wątpienia działania wolontarystyczne stają się swego rodzaju sposobem  
na poradzenie sobie z poczuciem pustki, bezsensu, samotności czy też osamotnienia, które bardzo 
często pojawia się wraz z upływem lat. Pomimo że osób znaczących w życiu człowieka starego uby-
wa, posiada on możliwość nawiązywania nowych, interesujących znajomości, które oczywiście nie 
są w stanie zastąpić relacji np. ze zmarłym małżonkiem czy przyjacielem, ale dają szanse na lepsze 
przezwyciężenie trudnej sytuacji.

Obecnie w obszarze polityki społecznej wiele się mówi o potrzebie tworzenia programów 
czy też projektów społecznych, których celem staje się integracja międzypokoleniowa. Współcze-
sne trendy hołdują temu, co piękne i młode, a szybki styl życia wpływa na marginalizowanie naj-
starszego pokolenia w obszarach życia społecznego, politycznego czy też ekonomicznego. Panujące 
stereotypy doprowadziły do sytuacji, w której w Polsce da się zauważyć przejawy ageizmu czy ge-
rontofobii. Nakładanie się na siebie negatywnych czynników warunkuje powolne wycofywanie się 
z obszarów działalności społecznej ludzi starszych, którzy narażeni są na niechęć ludzi młodych. 
Dlatego też zamiast tworzyć jednorazowe akcje promujące integrację międzypokoleniową, lepiej 
skoncentrować się na rozpowszechnieniu idei wolontariatu seniorów. Działania najstarszego po-
kolenia, podejmowane na rzecz potrzebujących, pozwalają na spotkania z innymi generacjami, 
a dostrzeganie wartości oferowanego wsparcia wpływa na podnoszenie autorytetu społecznego 

114 Starzenie się i starość w dynamicznie zmieniającym się świecie



ludzi w podeszłym wieku, który na przestrzeni lat znacznie się obniżył. Te międzypokoleniowe 
spotkania stają się cennymi lekcjami dla świadczeniobiorców, którzy do tej pory mogli postrzegać 
seniorów tylko i wyłącznie przez pryzmat stereotypów i uogólnionych opinii. „Jakkolwiek osoba 
starsza najczęściej jest postrzegana w kategoriach pasywnego odbiorcy usług społecznych, wycofa-
nego z aktywnego uczestnictwa społeczno-zawodowego, warto również podkreślić, że dzisiejsi se-
niorzy dość często odbiegają od stereotypowego obrazu babci lub dziadka” (Kutyła, 2012, s. 52-53). 
Integracji międzypokoleniowej poprzez wolontariat sprzyja również fakt, iż osoby starsze, przeby-
wając z młodszymi ludźmi, uczą się od nich oraz zdobywają nowe doświadczenie, co pozwala im 
na lepsze zrozumienie realiów współczesnego życia.

Na starość nie można patrzeć w oderwaniu od wcześniejszych etapów życia. Pomimo że jest 
ona zwieńczeniem ludzkiego życia powinna stać się czasem dalszego rozwoju i realizacji. Bez wąt-
pienia wolontariat pozwala ludziom starszym na dalszy rozwój, który przejawia się w umiejętnym 
korzystaniu z urządzeń technologicznych. „Wolontariat jest jedną z możliwości uczenia się i pogłębia-
nia wiedzy już znanej. Aktywność w stowarzyszeniach,  w pracach społecznych, w wolontariacie jest 
stylem życia ludzi starych. Stylem bardzo potrzebnym i wartościowym” (Dzięgielewska, 2006, s. 268).

Wiedza, którą zyskuje senior-wolontariusz, kształtuje jego osobowość i  światopogląd. 
Oczywiście nie chodzi o całkowitą zmianę człowieka pod wpływem działań na rzecz potrzebu-
jących. Bardziej kwestia ta odnosi się do lepszego ustosunkowania wobec napotykanych ludzi. 
Osoby starsze, tak jak pozostali członkowie społeczeństwa, są bardzo zróżnicowane. Często osoby 
w podeszłym wieku nie posiadają cierpliwości i zrozumienia dla młodych, co staje się barierą w in-
tegracji. Można stwierdzić, że występuje pewnego rodzaju przyczynowość kolista. Grupy wiekowe 
narzekają na siebie wzajemnie, co wpływa na pogłębianie się niechęci i uprzedzeń, ale tak napraw-
dę nie wiadomo, kto jest „sprawcą” pojawiających się negatywnych postaw. Wolontariat seniorów 
stwarza szansę na przerwanie tej cyrkularności i dostrzeganie wartości, jakie niesie ze sobą między-
pokoleniowa pomoc i wsparcie.

Wolontariat służy budowaniu społeczeństwa obywatelskiego, w którym każda grupa wie-
kowa powinna być traktowana na równi, bowiem to ludzie stanowią kapitał, który kreuje poziom 
i jakość odczuwanej satysfakcji. Poprzez wolontariat ludzie starsi mają możliwość ponownej inte-
gracji społecznej, która pozwala na niwelowanie negatywnego wpływu zmian pojawiających się 
w wieku podeszłym. 
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Streszczenie
Wraz z wydłużeniem się ludzkiego życia istotne staje się podejmowanie działań mających na celu 
propagowanie aktywności społecznej seniorów. Jedną z  form aktywności jest wolontariat, który 
związany jest zarówno z korzyściami indywidualnymi, jak i społecznymi. Wolontariat osób starszych 
staje się przestrzenią zagospodarowania stosownego potencjału, sprzyja waloryzacji starości oraz ni-
welowaniu negatywnego wpływu stereotypów na postrzeganie grupy wiekowej.

Słowa kluczowe: wolontariat, seniorzy, starość, aktywność społeczna

Abstract
With the extension of the length of human life, it becomes important to take action to promote social 
activities to seniors. One form is a voluntary activity, which is associated with benefits for both indi-
vidual and social. Volunteer of the elderly is an area of potential development of an appropriate, pro-
motes the valorisation of old age, offsetting the negative impact of stereotypes on perceptions of age.

Key words: volunteering, seniors, age, social activity
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Některé poznámky k diskuzi o stárnutí…

 „Žijeme ve fázi urychlování technického vývoje. Znamená to 
snad, že celá minulost člověka, od poslední doby ledové přes paleolit 
a  neolit, přes starověk a  středověk, byla ve své podstatě jen přípravou, 
hromaděním sil k tomuto skoku, který nás nyní unáší do budoucnosti?“ 

Stanislav Lem

Jak se žije dnešním seniorům v „našem“ rychle se měnícím světě? A je tento svět je-
nom „náš“? A pokud jsou senioři „oni“, kdo jsme tedy „my“? Odpovědi na tyto otázky, byť 
se to na první pohled nezdá, jsou zásadní pro filosofii poskytování sociálních služeb senio-
rům. Jedině na základě poznání a pochopení cílové skupiny je možné vypracovat koncepci 
řízení služeb a vedení lidí pracujících v pomáhajících profesích.

Sociální služby v České republice procházejí procesem transformace a hledají si svou ces-
tu ke klientovi v situaci, kdy se teprve učíme, jak se řídit hodnotami demokratického režimu a jak 
fungovat v podmínkách tržní ekonomiky. Zároveň musíme vyhovět výzvám nových sociálních 
procesů, které ve společnosti probíhají. O této době můžeme hovořit jako o „fázi urychlování 
technického vývoje“ nebo jako o „třetí vlně“ (informační revoluce u zrodu nové civilizace) nebo 
jako o „rozvinuté modernitě“. V praxi to znamená změnu způsobu myšlení, nastavení nových 
hodnot a přijetí nových forem organizace a druhů sociálních služeb a jejich řízení. I v dnešní 
„informační“ nebo „konzumní“ nebo „postindustriální“ společnosti si sociální služby zachová-
vají jako svůj cíl „pozitivní změnu“ (Svobodová, 2008, s. 329) v životě člověka, který potřebuje 
profesionální pomoc. Na rozdíl od mnoha ostatních služeb podstatou této služby i v době roz-
voje informačních technologií zůstává bezprostřední kontakt člověka s člověkem v konkrétním 
místě a čase při konkrétní činnosti. (Úkony sociální péče – až na výjimky – nelze poskytovat na 
dálku, tj. prostřednictvím informačních technologií.) Proto při přípravě koncepce řízení sociál-
ních služeb je důležité se zaměřit na lidský faktor s důrazem na personální řízení. 

Řízením lidí prostřednictvím formování nových hodnot a zaváděním těchto hodnot 
do systému ovlivňujeme kulturu. Kulturu (organizační, firemní, skupiny, týmu, jednotky, 
společnosti) vytvářejí jednotliví lidé tím, že se ztotožňují s  jejími prvky a  prostřednictvím 
svého jednání, chování, způsobem myšlení atd., formují nové prvky a předávají je horizon-
tálně (mezi sebou) a vertikálně (novým generacím). Zároveň kultura ovlivňuje naši metodiku 
a volbu nástrojů potřebných k řízení. Pokud při formování nových hodnot ve transformující 
se službě citlivě reagujeme na probíhající procesy změn a usilujeme o souznění s pozitivními, 
žádoucími hodnotami doby a  zároveň dokážeme uchovat univerzální hodnoty prověřené 
časem (nezapomínejme na naše dědictví), má transformace služby šance na úspěch. Klient – 
v našem případě senior – v důsledku může očekávat kvalitu, která bude vycházet z pochopení 
jeho potřeb, z uznání jeho životní cesty i z respektu k jeho osobnosti. V  příspěvku k diskuzi na 



téma „Stárnutí a stáří v rychle se měnícím světě“ se zaměřím na kategorie a jevy, jež vnímám 
jako klíčové pro pochopení seniorské generace – příjemce sociálních služeb. Přitom se poku-
sím najít oporu pro svá tvrzení v tezích myslitelů 20. století a názorech současných odborníků 
na stáří, ve statistice a v kasuistikách klientů domova pro seniory, který řídím pět let. 

 „Všichni si myslí, že se starají o seniory, a přitom si nevšímají důchodců…“ 

V posledních zhruba 10–15 letech se hodně rozšířil pojem „senior“ ve smyslu označení 
příslušníka starší věkové kategorie. Možná by na tom nebylo nic k zamyšlení, pokud bychom 
nezjistili, že je velmi obtížné najít jeho definici. Nejprve několik faktů. V roce 2005 lingvistka 
PhDr. Věra Schmiedtová poukázala na to, že jak spojení „třetí věk“, tak výraz „senior“, se kterými 
se v poslední době často setkává u označování stáří, jsou eufemismy (Eufemismy, 2005). Zákon 
o sociálních službách č. 108/2006 Sb. zakotvil název pobytové služby „Domov pro seniory“ bez 
dalšího vysvětlení pojmu „senior“ či přesného vymezení této věkové kategorie. Následně v rám-
ci reformy sociálních služeb proběhlo přejmenování domovů důchodců na domovy pro seniory. 
V roce 2006 byl založen fond „Veselý senior“. Publicista Pavel Loužecký, vydavatel a šéfredaktor 
internetových „Pozitivních novin“, zaměřených na starší generaci, se pozastavil nad nejednot-
ností názvosloví „starších“ lidí a inicioval diskuzi čtenářů na toto téma (Loužecký, 2008). Pojem 
„senior“ bez uvedení definice používají i odborníci na stáří. Například, prof. Helena Haškovcová 
v knize Fenomén stáří upozorňuje na absenci vhodného pojmenování starých lidí (Haškovcová, 
2010, s. 21). Přehled nabízených možností uzavírá návrhem „označovat seniory jednoduše jako 
starší občany“ (Haškovcová, 2010, s. 22). Kolektiv autorů publikace Sociální gerontologie mezi 
základní pojmy seniorské problematiky řadí „stáří“, „stárnutí“, „kvalita života“, „křehkost“, „ge-
rontologie“ a „geriatrie“ (Čevela, Kalvach, Čeledová, 2012, s. 19), nikoli ovšem „senior“. Zaslouží 
si rovněž pozornost připomínka Českého statistického úřadu: „Pojem „senior“ není právní ani 
statistickou kategorií, ale kategorií spíše „sociologickou“. Statistická definice seniora podle věku 
není u nás ani ve světě jednotná. Jinými slovy, chronologický věk není jednotným kritériem pro 
zahrnutí osoby do kategorie „senior“ společné pro všechny statistické výstupy.“ (ČSÚ, 2012). Po-
jem „senior“ (starší, zkušený, zasluhující úctu) tedy přirozeně vstoupil do běžného a odborného 
jazyka bez jakéhokoli vysvětlení, aniž byl přesně definován, a postupně vytlačuje dříve oficiálně 
používaný pojem „důchodce“, který se tak ve společenském vnímání zužuje na termín spojený 
s příjemcem penze-důchodu a je čím dál tím častěji vnímán jako nekorektní. 

Dovolím si na tomto místě vyslovit hypotézu, která si zaslouží další rozpracování (v jiném 
příspěvku). Senior je z dnešního hlediska pozitivním označením stáří, důchodce – negativním. 
Intuitivně z médií vnímám toto naladění společnosti, která jako by se neuměla vyrovnat se stá-
řím – kam ho zařadit, jak ho hodnotit, jak s ním „naložit“. Tuto skutečnost potvrzuje vznik 
a rozšíření eufemizmu, přejatého z cizího jazyka, nezatíženého veškerou „negativitou“ spojenou 
se stárnutím. Jak pojmenujeme někoho, kdo již není významný z hlediska tvorby ekonomických 
hodnot, kdo již vlastně (zdánlivě) nepřispívá společnosti svou aktivitou, kdo „jen pobírá dů-
chod“ a neustále něco potřebuje? Například pozornost, pomoc, péči… Vnímá dnešní společnost 
„mladých a úspěšných“ seniorskou generaci jako „starou a neúspěšnou“, spojenou s obdobím 
„příprav“, „hromadění sil“ na cestě k budoucnosti? Nebo se jenom neumí vyrovnat s minulostí, 
v níž žila dnešní seniorská generace? Má „odkaz předků“ dnes ještě nějaký význam? Formulo-
vané otázky jsou v tomto případě jen podnětem pro historickou komparativní analýzu, bez níž 
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není možné najít odpověď. Vysvětlení pro pochopení vidím ve filosofické úvaze Hannah Aren-
dtové, která v padesátých letech minulého století konstatovala, že „...autorita z moderního světa 
vymizela“ (Arendtová, 2002, s. 87). Myslela tím hlavně politický aspekt autority, ale zároveň pou-
kazovala na to, že otázka autority je spojena s výchovou a ovlivňuje nejen veřejný, ale i soukromý 
život: „Autorita, která povstala ze založení minulosti a v minulosti má svůj neotřesitelný základ, 
dávala světu lidí – nejnestálejších a nejpomíjivějších ze všech známých bytostí – potřebné trvání 
a stálost. Ztráta autority se rovná zborcení základů světa. A vskutku poté, co jsme ztratili autoritu, 
počal se svět posouvat, měnit a přetvářet se stále rostoucí rychlostí…“ (Arendtová, 2002, s. 90). 

Na jednu stranu tedy označení „senior“ vrací autoritu do společnosti alespoň no-
minálně, protože všichni intuitivně chápou tento význam úcty ke staršímu člověku jako 
k  někomu zkušenějšímu, kdo si tu úctu zaslouží i  vzhledem   ke svým   dlouholetým 
zkušenostem, a „my“ mu tu úctu vlastně dobrovolně prokazujeme. Na druhou stranu právě 
absence definice naznačuje, že sama společnost teprve hledá místo pro zařazení občanů 
starší věkové kategorie do tohoto rychle se měnícího světa. 

Identifikaci příslušníka seniorské generace komplikuje skutečnost, že je nemožné 
stanovit pevný bodoznačující vstup do seniorského věku. Na tuto skutečnost poukazuje 
prof. Helena Haškovcová. Dosažení věku pro uznání důchodu není samo o sobě důvodem 
pro zařazení do kategorie „senior“, nicméně „V běžném životě … za starého člověka je po-
važován každý, kdo dosáhl penzijního věku. I přes rozdíly penzijních systémů mezi jed-
notlivými státy je jím většinou 65letý občan.“ (Haškovcová, 2010, s. 20). Český statistický 
ústav „v souladu s obecnými zvyklostmi užívanými i OSN a Eurostatem“ „posunul“ hranice 
seniorského věku z 60 na 65 let (ČSÚ, 2012).

Pro srovnání, v 70. letech doc. František Tvaroh uváděl následující členění: „Od 50 do 
60 let mluvíme o období přípravy na stárnutí. Od 60 do 73 až 75 o raném stáří. Od 75 asi do 
85 až 90 o ustáleném stáří. Od 90 let je období kmetské čili období gerontů…“ (Tvaroh, 1971, 
s. 42). Jak uvádí Haškovcová, v současné době odborníci zahrnují do období „střední až zralý 
věk“ rozmezí mezi 45–59 lety, „vyšší věk nebo rané stáří“ přichází v období 60– 74 let, od 75 do 
89 let nastupuje věk „stařecký“, neboli „sénium, vlastní stáří“ a období od 90 let výše je „dlou-
hověkost“ (Haškovcová, 2010, s. 20). Jak vidíme, za čtyřicet let nedošlo k výrazným změnám 
ve členění druhé poloviny lidského života, ale spíše opět k úpravě názvů období. 

„Nechte nás, vystačíme si sami…“ 

V následující části příspěvku uvedu několik statistických údajů, které dokreslují por-
trét dnešních seniorů. Cílem je ukázat, že většina občanů v této početné sociální skupině je 
samostatná a soběstačná a nezatěžuje své okolí nadměrnými požadavky. Jsou to lidé, kteří 
pokračují ve výdělečné činnosti i po dovršení důchodového věku, mají své koníčky, a nebojí 
se nových technologií. 

Přibližně každý šestý občan České republiky je starší 65 let – dle údajů EUROST-
ATU je to 15,5 procent české populace. Podobná situace je na Maltě (stejné procento) či 
na  Ukrajině a v Nizozemsku. V Německu skupina 65+ tvoří 20,6 procent celkové populace. 
(Senioři, 2012). Skoro 5 % všech pracujících v ČR jsou pracující důchodci (150 tisíc), 42 % 
z nich pracuje ve vysoce kvalifikovaných profesích (vědečtí a odborní pracovníci, široká 
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skupina technických, zdravotnických a pedagogických pracovníků). Často pracují na zkrá-
cený úvazek, převážně v oborech služeb. Hodně podnikatelů pokračuje ve své práci, přesto-
že dosáhli důchodového věku (Pracující důchodci, 2009).

Zdroj dat: Eurostat
(Senioři, 2012)

Není pravda, že v důchodu jsou senioři ohroženi bídou. Přestože se jejich příjmy po 
nastoupení důchodového věku snižují zhruba o polovinu, dle údajů statistického šetření 
„Senioři v mezinárodním srovnání“, 86 % českých žen a 90 % českých mužů není ohrože-
no chudobou čí materiální deprivací. Naopak, reálně ohroženo je pouze 1,5 % žen a 0,5 % 
mužů. Po sedmdesáti letech věku se příjmy seniorů snižují cca o 20 procent v porovnání 
s dobou odchodu do důchodu (Senioři v mezinárodním srovnání, 2012, s. 54–56). Zřejmě 
je to spojeno s definitivním ukončením pracovní činnosti. Dle údajů ČSSZ v roce 2012 prů-
měrná výše nově vyplacených důchodů u mužů činila 12 287 Kč, u žen 10 148 Kč a celková 
průměrná výše důchodů činila 11 259 Kč. Průměrný věk seniorů – příjemců starobního 
důchodu byl 68 let (Počet a průměrné výše důchodů, 2013). 

Lidé předdůchodového věku, kteří se ocitli v  nepříznivé situaci, například v  sou-
vislosti se ztrátou zaměstnání nebo pracovní výkonnosti, využívají možnosti odchodu do 
předčasného důchodu. V  roce 2012 tvořily předčasné důchody 22 % všech vyplácených 
důchodů (absolutní číslo – 523 886 důchodů). V březnu 2013 byla nově zahájena výplata 
278 52 předčasných důchodů (Podíl předčasných důchodů…, 2013). 

Ke konci roku 2012 bylo celkem 67 614 důchodů zatíženo exekuční srážkou. Je to o 7 
tisíc více, než v roce 2011 (Exekuce…, 2013). Vzhledem k tomu, že dle Statistické ročenky 
2011 počet důchodců činil 1 725 392 osob, je možné odvodit, že příjmy zhruba 4 % důchod-
ců byly sníženy o exekuční srážku. 

Počet příjemců starobního důchodu a průměrná výše důchodů mužů a žen je dů-
ležitou informací pro poskytovatele sociálních služeb seniorům. Při stanovení výše úhrad 
od klienta je třeba vycházet z  jeho trvalých příjmů. Poskytovatel nemá k dispozici žádné 
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další údaje o finančním zajištění svých klientů či žadatelů o službu, proto statistika důchodů 
může sloužit jako orientační bod. Dále je třeba brát v úvahu, že v pobytových službách je 
převaha žen nad muži a že důchody žen u této generace jsou nižší než u mužů. 

Potenciálně každý senior může „z důvodů věku“ požádat o některou sociální službu pro 
seniory. Pokud ovšem každý desátý senior pokračuje v práci/výdělečné činnosti v důchodovém 
věku, je tedy plně soběstačný a pomoc druhé osoby pro sebe nepotřebuje. A naopak, pokud žije 
se svým partnerem, je potenciálně schopen zajistit mu potřebnou péči vlastními silami.

Patnáctiprocentní populační menšina seniorů je tedy silnou sociální skupinou, která po-
siluje pracovní trh podílem svých pěti procent. Je to významná skupina zákazníků či příjem-
ců služeb a také cílová skupina pro „zábavní průmysl“ (TV, rozhlas, kino, koncerty, divadla) či 
„průmysl volného času“ (seniorská turistika, university třetího věku, jazykové kurzy pro seniory, 
kluby seniorů). Zvláštní kapitolu tvoří bohatá nabídka počítačových kurzů pro seniory. 

Důkazem zájmu českých seniorů o počítače je závěr zprávy ČSÚ „Senioři v mezi-
národním srovnání“, kde se Česká republika nachází zhruba uprostřed evropských států 
v počítačové gramotnosti seniorů: 31 % žen a 41 % mužů v ČR ve věku 55–74 let používá 
počítač, a o tři procenta menší skupina má zkušenost s prací s internetem delší než tři mě-
síce (Senioři v mezinárodním srovnání, 2012, s. 61). Tyto údaje bych použila jako argument 
pro vyjádření nesouhlasu s tvrzením, že senioři nechtějí či nejsou s to učit se novým tech-
nologiím. Statistické údaje dokazují, že pokud jsou k tomu podmínky a senioři cítí potřebu 
a mají motivaci, jsou schopni se naučit pracovat s počítačem a používat internet. V našem 
domově pro seniory, kde průměrný věk klientů dosahuje 88,2 let, minimálně každý desátý 
z nich používá internet. V každém pokoji mají klienti internetovou přípojku pro vlastní 
počítač. Ve veřejně přístupných prostorách jsou k dispozici ještě čtyři další počítače, z nichž 
tři jsou s dotykovou obrazovkou a s myší, uzpůsobenou potřebám seniorů. 

Nikdo se dnes nepodivuje nad tím, že senioři používají telefon (již i mobilní), nebo 
že si perou v automatických pračkách, nebo si umějí pustit DVD či fotografovat digitálním 
fotoaparátem. Stejně tak se přirozeně při dostatečné trpělivosti lektora seznamují s počíta-
čovou technikou a využívají ji ve svém běžném životě.  

Dovolila bych si v této souvislosti oponovat tvrzení, že v procesu získávání dovednos-
ti ovládat počítač „se starší učí od mladších“. Dle mého názoru věk v tomto případě nemá 
jiný význam než kalendářní. Prvořadý v tomto procesu učení je vztah mezi odborníkem 
(expertem) a laikem. To, že shodou náhod je odborník-učitel mladší než jeho žák-laik, není 
podstatné. Pokud bych se rozhodla, že se naučím řídit auto například ve svých  padesáti 
letech, může být instruktor autoškoly mladší než já, ale jeho věk pro mě není rozhodujícím. 
Důležité je, aby to byl odborník a dobrý učitel, který mě naučí řídit auto. Myslím, že naučit 
se řídit auto je náročnější úkol, než se naučit pracovat s počítačem na elementární úrovni. 
Řidič seniorského věku dnes nikoho nepřekvapuje, je to normální, stejně tak by měla spo-
lečnost vnímat i seniora surfujícího na internetu. Důkazem „normálnosti“ jsou přibývající 
české internetové stránky pro seniory. Nevznikaly by, pokud by o ně nebyl zájem. 

Pokud senioři odmítají internet nebo i počítač, nemusí to znamenat jejich neschop-
nost, neochotu či nezájem. Můžeme to vnímat i jako jejich aktivní pozici „protestu“ proti 
rizikům, která s sebou internet přináší. V tomto případě jsou jejich chování nebo postoj 
ovlivněny životními zkušenostmi a poznáním rizik, snahou se vyvarovat chyb a dezinfor-
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mace, které mimo jiné internet přináší. Nedůvěra k  internetovým informacím u „knižní 
generace“, která čerpala své znalosti z tištěných písemných zdrojů, může být i zdrojem kon-
fliktů mezi starší a mladší generací, jejíž chování a postoje jsou naopak natolik ovlivněny 
novými technologiemi, že není schopna vidět žádná rizika a důvěřuje internetu tak, jako 
starší generace důvěřuje televizi (či spíš rozhlasu). V tomto případě je to pak podnět pro 
komparativní analýzu procesů socializace pod vlivem technologického rozvoje. 

Dalším aspektem jsou tempo a rychlost, se kterými se dnes díky internetu dostáváme 
k informacím: bleskové informace nemusejí být vždy žádoucí pro „knižní generací“, která 
navíc již žije svým vlastním tempem, k němuž se vrátím ve třetí části příspěvku.

Velmi důležitou informací pro poskytovatele sociálních služeb jsou údaje o zdravot-
ním stavu seniorské populace. Ze statistického šetření vyplynulo, že pouze 1,3 % seniorů 
hodnotí své zdraví jako velmi dobré (Senioři v mezinárodním srovnání, 2012, s. 32). 

Zdravotnická statistika dosvědčuje nárůst četnosti hospitalizací a průměrné ošetřovací 
doby s přibývajícím věkem pacientů. „Ve věku 75 až 79 let byl zaznamenán nejvyšší počet pří-
padů onemocnění novotvary, a to 57 případů na tisíc obyvatel, tj. 11,3 % hospitalizací v této 
věkové skupině. V tomto věku vrcholil také počet hospitalizací pro nemoci svalové a kosterní 
soustavy s 47 případy na tisíc obyvatel (9,4 %)… v nejvyšší věkové skupině 85 a více let se po-
stupným nárůstem dostávají do popředí následky vnějších příčin s 90 případy na tisíc obyvatel 
(13,4 %), nemoci trávicí soustavy s 63 případy (9,4 %) a nemoci dýchací soustavy s 51 případy 
na tisíc obyvatel (7,6 %). Nejvyšší podíl však zahrnují nemoci oběhové soustavy, a to již od 
věku 55 let. Maxima dosahují u starších 85 let, kde v roce 2011 zaujímaly se svými 218 případy 
na tisíc obyvatel celou třetinu případů hospitalizace.“ (Hospitalizovaní…, 2013, s. 11). 

Protože zhoršující se zdravotní stav postupně vede ke ztrátě soběstačnosti, můžeme 
očekávat, že i v případě vybudování rozsáhlé sítě terénní sociální a zdravotní ošetřovatelské 
péče bude potřeba i nadále zajišťovat institucionální péči v pobytových sociálních službách 
pro seniory. Vhodnou alternativou pobytu v nemocnici, pokud klient nepotřebuje celoden-
ní lékařský dohled, jsou krátkodobé pobyty v rámci Odlehčovací služby. Současná kapacita 
dalších pobytových služeb pro seniory dle údajů za rok 2010 činí 37 696 lůžek ve službě Do-
mov pro seniory a 8 396 lůžek ve službě Domov se zvláštním režimem (Vybrané statistické 
údaje, 2010, s. 2). V souladu s politikou deinstitucionalizace služeb tato lůžka mají sloužit 
seniorům, kterým není možné zajistit odpovídající potřebnou péči v  jejich přirozených 
podmínkách – v domácnostech (Jaroševská, 2012). Zároveň se jeví jako velmi přínosné pro 
podporu deinstitucionalizace sociálních služeb pro seniory vybudování sítě geriatrických 
ambulancí, které by zajistily specializovanou péči o tyto pacienty. 

 „I když se nám zdá, že senioři jsou „mimo“, jsou jenom „jinde““, aneb 
senioři, čas a místo 

Již čtyři století žijí generace lidí ve světě změn, dramatických a rozsáhlých ve svém 
dopadu  (Giddens, 2010, s. 14). V dnešní diskuzi je důležité si uvědomit, že současný rychle 
se měnící svět je výsledkem těch změn, které, jak píše Giddens, byly zahájeny z historického 
hlediska nedávno (Giddens, 2010, s. 14), nicméně v měřítku lidského života je to dlouhá 
cesta. Vnímáme změny objektivní a  subjektivní. Mění se svět kolem nás, měníme se my 
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uvnitř a navenek. S každým přibývajícím rokem dospělý člověk cítí, jak tempo života kolem 
něho se zrychluje, ovšem od určitého věku vnímá, že jeho osobní tempo života se zpoma-
luje. Vnímá to i jeho okolí. 

Pro pochopení tohoto spíše subjektivního jevu je třeba se zamyslet nad změnou, kte-
rá probíhá v seniorském věku, co se týče času a místa. Nejdříve si to každý stárnoucí člověk 
uvědomuje subjektivně, posléze si to již neuvědomuje či ztrácí kontrolu nad tím, co se děje: 
může to být zaviněnou ztrátou mobility nebo ztrátou kognitivních funkcí. 

„Proč každé ráno stěhujete jídelnu?“ překvapila jednoho rána moji kolegyni otázkou paní 
A, 86letá klientka našeho domova. Ztratila orientaci při cestě na snídani, přestože každý den a za 
každého počasí chodila sama na procházky pro čerstvé noviny a vždy se v pořádku vrátila. 

Je zpomalení ve zrychlujícím se světě prohřeškem či významným nedostatkem? Je 
nepřekonatelným hendikepem potřeba stability a jistoty ve světě neustálých změn? Jak se 
vypořádat s  tím, že už nemůžeme ovlivňovat jednání druhých? (Foucault, 2003, s. 214) 
U stárnoucího člověka proces subjektivního vnímání zpomaleného vnitřního času (a v dů-
sledku i tempa) a proces subjektivního vnímání zrychleného vnějšího času (a v důsledku 
i tempa) okolního světa jdou proti sobě. Dokud jsou zachovány kognitivní funkce a mobi-
lita klienta, je možné na vznikající střety reagovat adekvátní pomocí. Pokud se ztrácí mo-
bilita, ztrácí klient důležitý nástroj realizace vlastního rozhodnutí o změně místa. Pokud se 
ztrácejí kognitivní funkce, z pohledu vnějšího pozorovatele ztrácí klient všechny nástroje, 
včetně nástroje moci ovlivnit nejen jednání jiných, ale i své vlastní. V případě ztráty mobility, 
mohou pečující nahradit tuto schopnost pomůckou, která ovšem již nikdy nebude tak po-
hotová jako vlastní nohy. V případě ztráty kognitivních funkci klienta pečující nemohou 
nahradit potřebné schopnosti, protože prozatím nevíme, jak v tomto období vnímá a proží-
vá čas a místo člověk izolovaný sám v sobě. Na rozdíl od těch, kteří jsou mentálně izolováni 
od dětství, má senior, kterého postihla stařecká demence či Alzheimerova nemoc, životní 
zkušenosti, vzpomínky a  zásobu znalostí a  fantazií, získaných poznáním okolního světa. 
Vnímá nás? Nevnímá nás? Cestuje ve své mysli bez překážek prostorem a časem? Nebo je 
uzavřen ve své izolaci, znemožňující mu kontakt s okolím a se sebou samým? 

Pochopení složitosti této situace, ve které se ocitá člověk v určité fázi svého života, 
může pomoci pečujícím (profesionálům a laikům) vnímat zpomalení a dezorientaci ve stáří 
přinejmenším s větší trpělivostí, zároveň však může pomoci stále vnímat seniora jako plno-
právného, plnohodnotného člověka, který se v přirozeném procesu stárnutí „přesunul“ do 
jiné dimenze.  

 Pro čtenáře, který přemýšlí o stáří a stárnutí v rychle se měnícím světě, bude zajíma-
vý přehled „poměrně dlouhověkých slavných lidí“ z řad lékařů, vědců, filosofů, hudebníků 
a umělců, panovníků a politiků, který vypracoval doc. František Tvaroh (Tvaroh, 1971, s. 
35– 38). Najdeme zde 90letého Aristotela a jeho vrstevníka, stejně starého Hippokrata, I. P. 
Pavlova, který se dožil 86 let, a Jana Evangelistu Purkyně (82 let), 94letého Františka Křižíka 
a  85letého Isaaca Newtona. Z  politiků jsou například v  seznamu Winston Churchill (91 
let) a T. G. Masaryk (87 let). Ze starých mistrů hudby a umění se požehnaného věku dožili 
Antonio Stradivari (92 let) či Michelangelo (89 let). 

Stanislaw Lem, který se dožil 84 let, v „Summa Technologiae“ v kapitole „Konstrukce 
smrti“ poznamenal: „Dlouhověkost se stává… biologicky důležitou tehdy, kdy potomstvo vyža-

123Některé poznámky k diskuzi o stárnutí…



duje před svým osamostatněním delší péči. To jsou však výjimečné případy. Principiálně lze říci, 
že po skončení přirozeného výběru a zplození potomků se osud rodičovských organismů stává 
jejich soukromou záležitostí, tj. v přírodě bezvýznamnou. Jakékoli degenerační procesy spojené 
se stářím nemají na další průběh vývoje druhu vliv.“ (Lem, 1995, s. 270). Dle grafu uváděného 
v knize doc. Františka Tvaroha „Všichni stárneme“ vydané v roce 1971 byla průměrná délka 
života v Evropě od roku 0 do roku 1500 dvacet let. S nástupem epochy novověku se průměr-
ná délka lidského života postupně prodlužuje a v období, se kterým Anthony Giddens spojuje 
vznik „modernity“ – „ve smyslu způsobu nebo organizace sociálního života“, – začíná výrazně 
růst (Giddens, 2010, s. 11). Na konci 18. století je to 28 roků, za sto let již 40 roků a ve 30. letech 
20. století dosahuje padesáti let (Tvaroh, 1971, s. 35). V předpovědi pro rok 2000 graf pokračuje 
vzestupem hodnoty průměrné délky života přibližně na 70 let (Tvaroh, 1971, s. 41). „Dramatické 
a rozsáhlé“ změny „ve svém dopadu“ (Giddens, 2010, s. 14) způsobily „prudký vzestup“ (Tvaroh, 
1971, s. 35) průměrné délky lidského života, která v roce 2003 činila v Evropě v rámci států EU 
75,1 let u mužů a 81,2 let u žen (Hodnocení zdravotního stavu…, 2005, s. 43). 

Moderní člověk opustil způsob života všech tradičních typů sociálního řádu (Gid-
dens, 2010, s. 13), musel se naučit vnímat čas a prostor nezávisle na sobě a odtrženě od 
místa (Giddens, 2010, s. 23). Dlouhý život začal nabývat na sociálním významu. Z hledi-
ska biologického, z pohledu biologického vývoje, je to stále bezvýznamná záležitost, ovšem 
z hlediska technického vývoje měla velký význam. 

V lednu 2013 žilo v České republice 1 103 občanů, kteří se narodili v letech 1904 až 1913, 
z nichž bylo 466 stoletých. Nejvíce těchto seniorů žilo v Praze – 193 lidí (V lednu…, 2013). 

Tito lidé zažili a pamatují si všechny dramatické události 20. století: První světovou 
válku v raném dětství, Československou republiku TGM, Druhou světovou válku, komunis-
tický převrat a dlouhé roky komunistického režimu, sovětskou okupaci, sametovou revoluci, 
postkomunistickou transformaci a demokratický režim s tržní ekonomikou. Byli svědky, ně-
kdy i spolutvůrci a všichni následně konzumenty výdobytků technického rozvoje. Vychovali 
několik dalších generací a předali jim své hodnoty. Během svého života se dokázali vypořádat 
s rychlostí změn – politických, společenských, ekonomických, technologických a dokázali se 
dožít tak úctyhodného věku. Přesto, že se dnes tempo jejich života postupně zpomaluje v pří-
mé závislosti na úbytku fyzických sil a zhoršení zdravotního stavu, stále se nevzdávají a rozši-
řují poznání o smyslu života, poskytují podněty pro úvahy o filosofii dlouhověkosti. 

Pan B. oslavil stoleté narozeniny v Londýně, v domku své dcery. Na rodinné poradě bylo 
rozhodnuto, že se přestěhuje do Prahy do domova pro seniory, kde ho bude pravidelně navštěvo-
vat syn žijící v Praze, a minimálně jednou do měsíce ho přijede navštívit i dcera. Přes počáteční 
obavy rodiny pan B. úspěšně zvládl cestu letadlem a dobře se adaptoval na život v domově pro 
seniory. Hraje zde na klavír a nedávno tu proběhla i vernisáž jeho koláží, na níž nechyběli také 
londýnští členové rodiny. Příběh pana B. ukazuje, že ani vysoký věk, ani zhoršený zdravotní stav, 
omezená mobilita a ubývající kognitivní schopnosti nemusí být překážkou pro kvalitní, hodnot-
ný a důstojný způsob života ve velmi pokročilém věku při zajištění odpovídající péče.  

Dlouhověkost tedy není fenoménem současné doby. Fenoménem může být rozšíře-
nost dlouhověkosti a smysluplnost dlouhověkého života, kterou přináší jednadvacáté století.  

Na závěr svého příspěvku bych chtěla zdůraznit jeho hlavní myšlenku: stárnutí je 
přirozený, normální proces, který si zaslouží, aby byl starý člověk podle toho adekvátně po-
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jmenován. Je nutno mít na paměti, že stáří je logické a zákonité završení životní cesty. Není 
ošklivé, netýká se jen nemocí či ztráty schopností či autority – znamená i moudrost a po-
chopení života, předávaní zkušeností a stálé poznávání sebe sama. Potřeba pomoci v po-
kročilém věku není ostudou nebo známkou slabosti, ale přirozeným procesem vyplývajícím 
ze stárnutí. Poskytování pomoci stárnoucím občanům je normální sociální činností, která 
má zajistit nepřetržitou cestu životem. Tato pomoc má být citlivá, má být namířena jen na 
toho, kdo ji skutečně potřebuje, bez paušalizace podle věkových hranic. Pochopení změn, 
které probíhají ve stáří, včetně zpomalení tempa života, má vést k tomu, aby se senior těm-
to změnám přizpůsobil. Pomoc má být poskytována důstojnou a nenásilnou formou, aby 
příjemci do konce života zůstali lidmi, ať se svět bude točit jakkoli rychle. Ovšem, všechno 
má svůj konec, tak jako i  lidský život. Začala jsem svůj příspěvek citátem od Stanislawa 
Lema z knihy „Summa technologiae“ (kapitola „Prvotní příčina“), a zakončím jeho myš-
lenkou z téže kapitoly:  „Investováním velkých obnosů a koncentrováním úsilí lze tedy do-
spět ke stropu rychlostí technoevoluce, kdy další náklady už nepřinesou efekt. Toto tvrzení 
s příchutí samozřejmosti splývá s analogickými zákonitostmi ovládajícími další bioevoluci. 
I ona zná maximální tempo vývoje, které se za žádných okolností nedá překročit.“ (Lem, 
1995, s. 31).
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Abstrakt: Stárnutí je přirozený proces, který si zaslouží, aby byl starý člověk podle toho adekvátně vnímán. 
Péče o tuto věkovou skupinu musí být cílová, nenásilná, odůvodněná, s respektem a s pochopením pro změ-
ny, které stárnutí populace přináší jak v individuálním, tak i v celospolečenském měřítku. Rozvoj moderní 
společnosti přispěl k prodloužení aktivního věku populace. Dlouhověkost nastolila potřebu analyzovat tento 
fenomén a vyhnout se přitom jakékoliv vulgarizaci, simplifikaci a generalizaci.  

Klíčová slova: senior, péče, stárnutí, stáří, dlouhověkost

Abstract: Aging is a natural process therefore an elderly person deserves to be perceived adequately. Care for 
this group of people must be targetted, unforced, justified with respect and understanding of changes which 
aging of population brings in both individual and society-wide scale. The development of a modern society 
contributed to a prolongation of a population active age. Longevity brings need for analyzing this phenome-
non and prevention of any kind of vulgarization, simplification and generalization.

Key words: eldery person, facility, aging, old age, longevity 
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Profesijné uplatnenie v seniorskom veku a diskriminácia
(sociálny kontext)

Veková pracovná diskriminácia seniorov

Na vekovú diskrimináciu seniorov na Slovensku poukazujú viaceré prieskumy, konštatuje 
Luppová (2012) a ďalej uvádza, že aj keď slovenská legislatíva zakazuje firmám v pracovných ponu-
kách uvádzať vek, zistilo sa, že zamestnávatelia najviac hľadajú mladých. Firmy sa obávajú, že starší 
ľudia sú menej flexibilní a podávajú nižší výkon, resp. že majú problémy zvládať nové trendy. O ve-
kovej diskriminácii svedčia aj výsledky, na ktoré poukazuje Inštitút pre verejné otázky. Zistilo sa, 
že pätina Slovákov vo veku 45 až 65 rokov sa stretla s nejakou formou diskriminácie v zamestnaní. 
Treba podotknúť, že aj Slovenské centrum pre ľudské práva dostáva najviac podnetov od občanov 
práve v súvislosti s diskrimináciou pre vek. V niektorých európskych štátoch sa zamestnávanie 
starších ľudí rieši legislatívnymi zmenami (napr. v Nemecku, Švédsku, Poľsku, Rusku). Dosahuje 
sa tým účinnejšia podpora zamestnávania starších občanov (Luppová, 2012). V našom príspevku 
chceme poukázať na rozpor medzi deklarovaním potreby dodržiavania rešpektu, dôstojnosti a práva 
človeka na rovnaké zaobchádzanie zo strany spoločnosti, vrátane práva na profesijnú realizáciu bez 
ohľadu na vek dospelých a priamou či skrytou diskrimináciou seniorov ak sa chcú uplatniť na trhu 
práce. Je pochopiteľné, že profesijná sebarealizácia duševne pracujúcich seniorov podlieha sociál-
nym zmenám a povahe aktuálneho sociálneho prostredia, pretože spoločenským zmenám sa nedá 
vyhnúť. Lenže v našej spoločnosti je aj pod vplyvom zjavných prejavov sociálnej devalvácie praco-
vného uplatnenia duševne pracujúcich seniorov na pracoviskách, kde pôsobia. Znaky spomenutej 
diskriminácie sú evidentné. Stačí sa prizrieť pracovnej realite seniorov – jednotlivých osôb, alebo 
aj skupín seniorov (muži, ženy, zdravotne postihnutí, osoby s nízkym vzdelaním, osoby s vyšším 
vzdelaním, ľudí bývajúcich v mestách či na vidieku a pod). 

Spoločnosť podlieha mýtom, predsudkom a omylom v posudzovaní širokospektrál-
nej sociálnej skupiny spoluobčanov seniorov, vrátane duševne pracujúcich seniorov. Ide 
o prejavy, ktoré sme nazvali znakmi „globalizovanej sociálnej psychiky“ ľudí. Vďaka moder-
ným komunikačným technológiám, ktoré miestami prerastajú cez hlavu mnohým osobám, 
žijú dnešní ľudia svoj život v  prostredí sofistikovaného sieťovania a  neprebernej ponuky 
spôsobov skôr a viac virtuálnych, než reálnych sociálnych vzťahov a sociálnej komunikácie. 

Náš príspevok je reflexiou výseku spomenutej reality, ktorá sa v súčasnosti utvára ako možný 
následok podporovania rôznych kultov v spoločnosti, napríklad kultu mladosti, bohatstva, kariéry 
a rýchleho postupu po spoločenskom rebríčku, či zrýchleného profesijného postupu skratkou. Zme-
nená realita vplýva na názory, postoje a hodnoty osôb a prejavuje sa v ich správaní a konaní. Narasta-
júca neistota, rast rizík a vytrácanie sa tradícií, procesy individualizácie, pluralizácia všetkých oblastí 
života a hodnôt a na druhej strane procesy unifikácie v sociálnej a kultúrnej oblasti, ktoré sú späté so 
súčasnou transformáciou a diskontinuitou, nadobúdajú nové dimenzie a kvality. (Sycha, 2012, s. 26). 



 Sociálne zmeny

„Moderná paradigma, v ktorej vedci objavujú nemenné zákony prírody, inžinieri budujú 
na základe vedeckého poznania skutočnosti ,lepší a spravodlivejší svet pre všetkých, keď poriadok 
víťazí nad chaosom, sa vyčerpala, verí jej stále menej ľudí. Zásady postmodernej paradigmy 
sú iné: poriadok a chaos sú komplementárne,...každá hodnota je historicky obmedzená, rozpory 
a náhodnosť nemožno odstrániť“ (Bělohradský, 2002 – [w:] Sycha, 2012, s.25.) 

Pri vedeckých teóriách a názoroch je nutné sa pristaviť, pochopiť a uznať ich, alebo ich od-
mietnuť. Z toho dôvodu, že významne ovplyvňujú myslenie a rozhodovanie autorít a skupín, kto-
rým občania zverili riadenie vecí verejných. Teórie a vedecké názory sú v istej miere transformo-
vané v politických rozhodnutiach a strategických plánov spoločnosti nazvaných vyspelými štátmi. 

Vo vedeckých názoroch zaznieva, že neistota dnešnej doby je iná, než bola tradičná 
neistota. Tradičná neistota vyplývala zo skutočnosti, že ľuďom a spoločnosti neboli známe 
prostriedky konania. Dnešnú neistotu určuje fakt, že ľuďom i spoločnosti nie sú známe ciele 
konania. Podľa Schulza (1997, s. 49 – [w:] Sycha, 2012, s. 26) súčasnosť nie je pokračovaním 
minulosti a uvažovať o pokroku ako o permanentnom vzostupe nie je možné. “Čo ale stojí 
pred nami, čo už dokonca začalo, je zmena zmeny; sociálny svet z druhej strany logiky vzostu-
pu“ (Schulze, 2000, s. 220–221 [w:] Sycha, 2012, s. 26).

Kontext sociálnych zmien je dôležitý pre pochopenie a rešpektovanie toho, ako vnímajú kon-
krétne spoločenské zmeny ľudia a ako konajú a správajú sa vplyvom zmien. V tomto zmysle sa musia 
zmeniť aj doposiaľ panujúce názory a postoje spoločnosti k profesijnej sebarealizácii seniorov, k ich 
úlohe v rámci trhu práce a na pracoviskách. Stereotypy budú musieť byť vytlačené sociálne funkčne-
jším prístupom politiky, legislatívy, pracovného trhu a spoločnosti voči pracujúcim seniorom. 

Vzhľadom na starnutie populácie Európanov, doteraz fungujúce opatrenia sa stáva-
jú málo efektívnymi a  teda musia prejsť zmenami. Uvoľňuje sa miesto inej, než doposiaľ 
konzervovanej politickej optike, spoločenskej mienke, vedeckovýskumnej orientácie i za-
mestnávania seniorov. Dochádza k výrazným sociálnym, psychickým a duchovným zme-
nám v živote skupín ľudí a jednotlivých osôb, ktoré nemožno prehliadať. Mení sa povaha 
životných úloh ľudí, sociálneho postavenia i zodpovednosti jednotlivých osôb za svoje žitie 
a celých sociálnych skupín. „Bez ohľadu na snahy aktívne ovplyvňovať sociálnu realitu alebo 
skôr pasívne prijímať prichádzajúce zmeny, je pre ďalšie fungovanie spoločnosti bezpodmiene-
čne nutné, aby sa tak na úrovni osôb, ako aj na úrovni spoločnosti ako celku, ďalej zvyšovala 
schopnosť adaptability na sociálne transformácie“ (Sycha, 2012, s. 28 - podčiarkla M.M.).

Čo znamená modernizácia spoločnosti pre jednotlivé osoby? Ide o proces, ktorý nie 
je priamočiary a prebieha tak, že v ňom existuje to, čo je v spoločnosti tradičné zároveň 
s tým, čo je nové a progresívne. Spomínaná skutočnosť sa týka aj sociálnej situácie seniorov 
a ďalších a iných sociálnych skupín.

So situáciami a podmienkami svojho života v procese takejto širokospektrálnej zmeny 
si jednotlivec musí poradiť, tak povediac, „za pochodu“ a v pomerne rýchlom tempe. „Mo-
dernizácia znamená proces permanentnej zmeny, ktorý má pozitívne a negatívne stránky – ži-
vot dnes ponúka jednotlivcovi omnoho viac možností voľby osobného, profesijného i sociálneho 
rozvoja než kedykoľvek predtým. Tieto možnosti sú však zároveň šancami a obmedzeniami. Na 
jednej strane znamenajú rast slobody rozhodovania a na druhej strane úbytok istoty a nevyh-
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nutnosť hľadať svoju cestu mimo tradičné modely“ (Gruber, 2001, s. 36). My podotýkame, že aj 
seniori sú postavení pred výzvu hľadať svoju cestu „fungovania“ mimo tradičné modely žitia 
seniorov v spoločnosti vrátane vlastnej zamestnateľnosti a pracovnej sebarealizácie.

Seniori práve tak ako ostatné vekové skupiny obyvateľstva čelia javom modernizácie, 
ktorými sú: už spomínaná rozširujúca sa racionalizácia žitia; pokračujúca individualizácia; 
výrazná pluralizácia spoločnosti a hodnôt, ale tiež aj zotieranie hraníc medzi prácou, povo-
laním, vzdelaním, rodinným životom a voľným časom; uvoľnenosť v pravidlách správania, 
ktoré fungovali na základe náboženských a spoločenských tradícií i sociálnych noriem; po-
treba osôb permanentne hľadať svoju pozíciu vo svete a v svojom okolí; zmena spôsobu a po-
vahy (virtualizácia) medziľudských a medziosobných vzťahov a tiež sociálnej komunikácie.

Seniori a demografický vývoj v Slovenskej republike

Pre populačný vývoj v SR je charakteristický dlhodobý pokles sobášnosti, pôrodnosti 
a plodnosti. V demografických procesoch došlo k očakávanému vývoju – z hľadiska veko-
vej štruktúry pokračuje proces starnutia obyvateľov, keď sa ďalej znížil podiel detí (0-14 
ročných) a zvýšil podiel obyvateľov v poproduktívnom veku, resp. vo veku 65 ročných a sta-
rších. Dochádza k zvyšovaniu priemerného veku a následne aj zvyšovaniu indexu starnutia. 

Podľa prognózy vývoja obyvateľstva s časovým horizontom do roku 2025 sa predpokla-
dá, že SR by mala mať do roku 2025 zhruba 5,2 milióna obyvateľov. Počet dôchodcov bude pri-
búdať a naopak počet obyvateľov v produktívnom veku bude ubúdať. Podiel detí vo veku 0–14 
rokov sa podľa prognózy v roku 2025 zníži zo súčasných 17,1 % na 13 % a počet ľudí starších 
ako 65 rokov sa zvýši zo súčasných 11,6 % na 20 %. Stredná dĺžka života pri narodení u mužov 
z obdobia 1996–2000 na obdobie 2001–2005 narástla z hodnoty 68,91 na hodnotu 69,96 roka. 
U žien bol tento nárast miernejší, a to z hodnoty 77,53 na hodnotu 77,91. V novom dôchod-
kovom systéme je zákonom ustanovený dôchodkový vek 62 rokov pre mužov aj ženy.

Naznačené prognózy vedú k záveru, že profesijné uplatnenie seniorov aj v poproduk-
tívnom veku (od 62 rokov vyššie) sa stáva vážnym spoločenským problémom. V rámci na-
značených trendov krivky demografického vývoja, ktorý determinuje sociálny rozvoj v SR, 
možno považovať za nezmyselné, archaické a pre spoločnosť neprospešné také spoločenské 
praktiky, ktoré odsúvajú populáciu seniorov na vedľajšiu spoločenskú koľaj, nazvime to, pa-
sívneho dožitia. Ide o hazard s významným pracovným individuálnym potenciálom ľudí, ktorí 
sa chcú a môžu profesijne realizovať aj v dôchodkovom veku (na Slovensku sa to týka popu-
lácie 62+). Je potrebné si uvedomiť, že počet starších ľudí vo svete i na Slovensku sa v priebe-
hu prvej polovice 21. storočia zdvojnásobí. Prírastok starších ľudí bude najväčší v najvyšších 
vekových skupinách. S predošlým konštatovaním Dobiášovej a Herdovej, súvisí aj fakt, na 
ktorý upozornili, že „spoločnosť a najmä mladí ľudia by mali byť na túto situáciu pripravení, 
mali by vedieť, že staroba je súčasťou nášho života, ktorú treba akceptovať a pripraviť sa na ňu 
už od mladosti.“ (2012, s. 1). Z výsledkov prieskumu „Sonda do životného štýlu seniorov na 
Slovensku“ realizovanom Nadáciou Orange sa dozvedáme (Skokňová, 2010), že na Slovensku 
žije vyše 900 tisíc obyvateľov vo veku 60 a viac rokov, ktorí tvoria 17 % populácie. Skupina 
seniorov sa stáva prefeminizovaná – 61 % tvoria seniorky. V prieskume vzorky 220 osôb v se-
niorskom veku sa zistilo, že základnými životnými hodnotami skúmaných seniorov sú:
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Odovzdávať svoje skúsenosti mladým (97 %)
Byť čo najviac samostatný, nebyť mladým na ťarchu (96 %)
Starať sa o niekoho a pomáhať mu (95 %) S rovesníkmi seniormi si čo najviac po-

máhať a podporovať sa (92 %)
Žiť svoj život aktívne, realizovať sa (93 %)
Udržiavať kontakty so svojimi rovesníkmi seniormi (87 %)
Spoznávať nové veci (84 %)
Zaujímavým je zistenie, že u skúmaných seniorov obsadili materiálne hodnoty nižšie 

až posledné priečky rebríčka hodnôt: Peniaze, ktoré znamenajú možnosť robiť si, čo chcem 
(53 %). Keby som mal(a) viac peňazí, už by mi nič nechýbalo (33 %). Mať vlastný dom (2 
%). Poznávať svet, cestovať (1 %). 

Autorka prieskumu (Skokňová, 2010) poukazuje na to, že v dôchodkovom veku ne-
stráca na dôležitosti potreba sebarealizácie. Najvyššími zistenými hodnotami boli:

Stretnúť sa s priateľmi, blízkymi (96 %)
Odpočinúť si, relaxovať (91 %)
Byť s ľuďmi, ktorí sú ako ja – rovesníci (90 %)
Robiť niečo tvorivé (88 %).
Vyznačili sme hodnoty, ktoré, podľa nás priamo súvisia s pracovnou sebarealizáciou 

seniorov. Hypoteticky možno očakávať, že duševne pracujúci ľudia, na ktorých upriamu-
jeme pozornosť v tomto príspevku, budú aj v seniorskom veku silne vnútorne motivovaní 
k tvorivej činnosti a k pokračujúcej profesijnej sebarealizácii.

Fenomén duchovnej krízy 

„Vo svete je väčší hlad po láske a ocenení, než po chlebe“ (Matka Tereza). A chceme 
dodať, že tento druh chudoby musíme začať liečiť aj v konkrétnom sociálnom spoločenstve 
a v špecifickom sociálnom profesijnom prostredí. Týka sa to aj sociálneho prostredia, v kto-
rom žije svoj život cieľová skupina profesijne aktívnych seniorov.

Dôsledkom duchovnej krízy v  spoločnosti je spustošenie spoločenského vedomia 
a následne aj narušenie individuálneho vedomia osôb, v ktorom sa potom ľahko udomácňu-
jú tie najextrémnejšie myšlienky. Preto je v živote spoločnosti dôležitá prakticky uplatňo-
vaná sociálna etika a  jej dodržiavanie. Už aj z  toho dôvodu, aby sa neetické rozhodnutia 
a konanie jednotlivcov a  sociálnych skupín neakceptovalo a nestalo sociálne normálnym 
javom a naopak - etické rozhodnutie a konanie stalo nenormálnym sociálnym javom a aby 
sa takáto morálna narušenosť neudomácnila v myslení, v motivácii a v konaní ľudí. 

Nemá sa to diať v súčasnej epoche ľudstva, kedy slovami Frolova (1987, s. 74) „veda vstúpila 
do „ľudského veku“, keď všetka sila vedeckého poznania bude smerovať k človeku ako svojmu hla-
vnému objektu. To si však vyžaduje rozumu a humanite zodpovedajúce sociálne podmienky, z kto-
rých vyrastie nový etos vedy“ a sami podotýkame, že vyrastie nie iba etos vedy, ale aj etos sociálneho 
správania sa a konania ľudí. Frolov ďalej konštatuje „v tomto štádiu si človek možno uvedomí svoju 
jedinečnosť, rozumnosť a humánnosť, ale my dnes nevieme posúdiť, aké dôsledky z toho vyplynú“ 

(tamtiež). Humanistický prístup, podľa tohto autora, predpokladá „nové vedecké a filozofické po-
nímanie zmyslu ľudského života a zároveň celostný – morálny a sociálny pokrok ľudstva dnes aj v bu-
dúcnosti. Na tejto ceste bude musieť človek akiste ešte mnohé zmeniť a prekonať...“ (tamtiež, s. 73). 
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Z podnetného príspevku uvedeného autora, ktorý sa nepriamo dotýka aj problematiky zamestna-
ných, to znamená profesijne aktívnych seniorov, v ďalšom texte voľne pretlmočíme aspoň niektoré 
myšlienky. Pokiaľ ide o otázky týkajúce sa predĺženia ľudského života, táto problematika je spojená 
s riešením témy zmyslu života a hodnoty ľudského života. Toto riešenie je možné v duchovnej, filo-
zofickej, psychologickej, sociálnej, etickej, mravnej a humanistickej rovine problému.

Predlžovanie ľudského života 

V súvislosti s problematikou predĺženia ľudského života Frolov sa pýta, o aký čas predlžo-
vania vlastne ide. Je to biologický čas indivídua, alebo sociálno-osobnostný čas, ktorý sa vymedzuje 
emocionálnym, psychologickým a mravným nábojom? Vzhľadom k téme profesijne aktívnych 
seniorov je pre nás kľúčovou táto skutočnosť: „Predĺženie ľudského života sa niekedy chápe ako 
vedecky a sociálne zdôvodnený cieľ a vtedy vzniká otázka, načo potrebuje osobnosť a spoločnosť 
predĺžiť ľudský život?“ (tamtiež, s. 68). Hovorí sa o tom, že stojíme na prahu éry, keď životné 
podmienky, štýl života, osobnostný rozvoj i medicína premení homo sapiens na homo longevus, 
dlho žijúceho človeka, „keď si muži a ženy v zrelom veku zachovajú úplnú rozumovú a telesnú 
sviežosť. A ak je to tak, musíme sa na život pozrieť inými očami“ (tamtiež, s. 69). 

Stotožňujeme sa s týmto názorom a poznamenávame, že v súvislosti s cieľovou sku-
pinou zamestnaných profesijne aktívnych seniorov, máme na mysli predovšetkým sociál-
ne podmienenú dĺžku života, kedy majú sociálne podmienky života a prostredia určujúci 
význam a kedy „môžeme proces sociálneho starnutia človeka rozdeliť na normálne starnutie, 
keď človek starne v  dôsledku čerpania rezerv ľudského organizmu, a  starnutie patologické, 
podmienené negatívnym vplyvom sociálnych faktorov determinujúcich prirodzený priebeh 
starnutia. Potom základnou úlohou ostáva na minimum redukovať príčiny, ktoré podmie-
ňujú patologický priebeh sociálneho starnutia. Táto úloha sa kryje so širšie koncipovanými 
sociálnymi úlohami zameranými na takú prestavbu spoločnosti, ktorá by človeku zabezpečila 
normálne ľudské podmienky existencie“ (tamtiež, s. 69, podčiarkla M.M.). K tomuto názoru 
pridávame, že sa to týka v plnej miere aj podmienok profesijnej sebarealizácie v seniorskom 
veku, a o to viac ľudí vzdelaných a duševne pracujúcich. Vzhľadom na reálny problém di-
skriminácie duševne pracujúcich seniorov v ich profesijnej sebarealizácii, je potrebné zme-
niť predsudky voči zamestnaným seniorom v tom zmysle, že sa v spoločnosti presadí iný 
pohľad na život seniorov.  A to taký pohľad, že starší ľudia na základe svojich skúseností 
sami nadobudnú presvedčenie, že sa človeku vyplatí žiť čo najdlhšie aktívnym a profesijne 
produktívnym spôsobom, že nebude zo strany spoločnosti a mladších vystavený sociálne-
mu stresu, frustrácie, a nedočká sa profesijnej diskriminácie iba a  len na základe svojho 
kalendárneho veku. Čornaničová (1998) odlišuje kalendárny vek a funkčný vek jednotlivého 
človeka. Ak sa nerešpektujú individuálne rozdiely v osobnosti seniorov, tak sa opomína fun-
kčný vek, ktorý zodpovedá skutočnému funkčnému potenciálu človeka - jeho tela i psychiky 
a sociálnej adaptácie v prostredí. Pacovský (1997) odlišuje biologický vek, psychologický vek 
a  sociálny vek jednotlivého človeka. Davydovsky ([w:] Frolov, 1987, s. 73) predpokladal, 
že dlhý život a s ním spojený problém aktívnej tvorivej staroby je reálny a v podstate ide 
o nového človeka, ktorý si naplno uvedomuje svoje potenciálne možnosti a má motiváciu 
k uskutočneniu svojho poslania na Zemi. 
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Podľa nás je očividné, že takí ľudia, za predpokladu zdravia a adekvátnych praco-
vných možností, aj v seniorskom veku budú mať silnú motiváciu k tvorivému realizovaniu 
svojho individuálneho potenciálu, svojho nadania a talentu, ktorý sa im žiada odovzdať ako 
štafetu spoločenstvu ľudí.

Kto sú duševne pracujúci seniori 

Profesijne aktívni seniori sú osoby v o veku cca 60 až 75 rokov. Podľa Svetovej zdra-
votníckej organizácie (WHO) možno obdobie dospelosti rozdeliť na: 45 až 59 rokov – stred-
ný vek; 60 až 74 rokov – vyšší vek, ranná staroba, presenium; 75 až 89 – starecký vek, pokročilý 
vek, senium; 90 až viac rokov – dlhovekosť. 

Ak máme na mysli cieľovú skupinu nášho príspevku, potom ide o podskupinu generácie 
seniorov, ktorú možno charakterizovať v rámci fyzickej ontogenézy ako biologicky staršiu gene-
ráciu. Z hľadiska riešenia psychosociálnych kríz v tomto vekovom období možno túto podskupinu 
seniorov charakterizovať ako osoby, ktoré môžu svoje životné krízy riešiť aj osobnou stagnáciou, či 
regresom, lenže oni viac inklinujú ku generativite, to znamená majú motiváciu k produktívnemu 
a tvorivému životu v pracovnej oblasti, v rodinnom živote i v oblasti záujmovej sebarealizácie. 

Možno predpokladať, že profesijne aktívni seniori si spravidla svoj život uvedomujú ako 
kontinuitu a celok, ktorý má význam a poriadok. Aj seba vnímajú ako kontinuitu a celok. To 
znamená ako integritu, v ktorej sa odzrkadľuje všetko čím osoba bola, čo za života vykonala, 
čo v živote dosiahla. A najmä, čo ešte chce v seniorskom veku dosiahnuť, aby naplnila svoje 
poslanie na tejto Zemi. A to aj spôsobom tvorivého splnenia úloh profesijnej sebarealizácie, ktorej 
nemožno vymedziť umelé hranice, lebo sebarealizácia človeka nemá konca z dôvodu dosiahnu-
tia kalendárneho veku. Výsledkom sebarealizačnej motivácie a aktívneho prístupu k vlastnému 
žitiu je psychicky,  sociálne i duchovne integrovaný človek, ktorý sa prejavuje ako vyrovnaná 
a spokojná osoba, pre ktorú je najväčším bohatstvom múdrosť čiže poznanie rozumu aj srdca.

Cieľovou skupinou, ktorej venujeme viac pozornosti v tomto príspevku, sú profesijne 
aktívni duševne pracujúci seniori. Ich prioritnou motiváciou zotrvania v prostredí práce je 
silná vnútorná, tzn. psychologická motivácia k vykonávaniu profesijnej činnosti. Ide spra-
vidla o  ľudí s vysokou motiváciou sebarealizácie a dokončenia celoživotného vedeckého, 
umeleckého diela alebo celoživotnej profesijnej činnosti iného druhu. Možno povedať, že 
ide o sebarealizujúce sa osobnosti. Maslow ([w:] Hall, C. S.-Lindzey, G., 1997, s. 175), tvor-
ca humanistickej psychológie, vo svojich holisticko - klinických štúdiách zostavil skupiny 
charakteristík, ktoré opisovali sebarealizujúcich sa ľudí a na na ktoré je potrebné upozorniť. 

Akí sú sebarealizujúci sa ľudia?
Ich životná orientácia je realistická.
Akceptujú seba , iných a svet ľudí vôbec, ako aj prírodu tak, ako to je.
Sú spontánni v správaní a konaní , v komunikácii, v medziľudských vzťahoch.
Orientujú sa skôr na riešenie rozmanitých problémov a úloh života, než na svoju osobu.
Vytvárajú okolo seba sociálnu atmosféru nestrannosti, nezaujatosti, veľkorysosti.
Majú intenzívnu potrebu byť sami so sebou, mať svoje súkromie.
Ľudí a veci, situácie a problémy vidia po novom, nie sú stereotypní. 
Väčšinou majú mystické alebo spirituálne, ale nie iba náboženské zážitky.
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Identifikujú sa s ľudským rodom, majú cit spoločenstva a sociálne záujmy.
Preferujú hlboké ľudské vzťahy len s niekoľkými, ale zvlášť milovanými a milujúcimi 
ľuďmi pred povrchnými vzťahmi s mnohými ľuďmi.
Uznávajú a riadia sa demokratickými hodnotami a postojmi.
Majú skôr filozofický než ironizujúci a sarkastický zmysel pre humor.
Sú vysoko tvoriví. Odporujú konformite voči kultúre.
Prostredie skôr transcendujú čiže duchovne ozvláštnia, než by sa s ním iba vyrovnávali.

Životné úlohy seniorov 

V živote ľudí tak jednotlivcov ako aj spoločenstiev jestvuje medzi generáciami prepojenie, 
zviazanosť a puto, ktoré nemožno vymazať a je potrebné ho, v záujme sociálneho zdravia spoločno-
sti aj rešpektovať. Všetky generácie plynú v jednej rieke času. A každá generácia má svoje životné 
vývinové úlohy (determinované genotypom) a životné rozvojové úlohy (čiže socializačné, výchovné 
a vzdelávacie úlohy, ktoré sú výsledkom aktívneho učenia sa ľudí). Životným vývinovým a rozvojo-
vým úlohám venujeme dlhodobo veľkú pozornosť vo vlastnej vedeckej i výskumnej činnosti a tiež 
v rámci vedenia bakalárskych a magisterských prác vysokoškolských študentov na tému vývino-
vých a rozvojových úloh. 

Životné vývinové a rozvojové úlohy seniorov, resp. osôb v období neskorej dospelosti vyža-
dujú od ľudí bdelosť, uvedomelosť, flexibilitu myslenia, cítenia, konania a pohotovosť učiť sa. Životné 
vývinové úlohy a rozvojové úlohy podnecujú rozvoj intelektu, emócií, citov, motivácie, hodnôt i cha-
rakterových vlastností jednotlivcov (Machalová, 2006, 2010). A to za okolností, ktoré sú špecifické 
pre seniorsky vek. Tými okolnosťami je napríklad odchod zo zamestnania a poberanie dôchodku, 
vyrovnanie sa s chorobami vlastnými i v rodine, strata životného partnera jeho úmrtím a pod. 

Na druhej strane sa však objavujú aj nové výzvy k novým činnostiam, ktoré vyvolávajú k ak-
tivite skrytý potenciál osôb a ich prirodzenú potrebu žiť ako tvoriví ľudia. „Dokiaľ žijeme, učme sa 
ako žiť“, konštatoval slávny filozof a znalec života – Seneca. Aj v seniorskom veku má veľký význam 
produkovať myšlienky, vytvárať sociálne vzťahy, vyrábať predmety. Pred seniormi dneška sa, podľa 
nás, objavujú i netradičné alebo úplne nové a predtým nepoznané úlohy života. Napríklad: 

 - naučiť sa učiť aj v staršom veku a rozvíjať svoju spôsobilosť učiť sa;
 - ďalej, alebo nanovo sa vzdelávať ( formálnou a neformálnou cestou);
 - naučiť sa, podľa vlastnej potreby, používať informačné a  komunikačné prostriedky 

(počítač, mobil, digitálny fotoaparát, rôzne prehrávače, telefonovanie cez internet a i.) 
 - naučiť sa novým spôsobom, ako si udržať duchovné, psychické a telesné zdravie;
 - optimálne a zdraviu prospešne sociálne sa adaptovať na hodnoty i spôsob života ľudí 

v súčasnosti. 
Seniorsky vek je nielen pre profesijne aktívnych duševne pracujúcich seniorov, ale 

tiež pre ďalšie skupiny tvorivých ľudí, obdobím odovzdania svojich plodov práce. Výsledky 
celoživotného úsilia týchto ľudí je treba prijať ako vzácny vklad a  obohatenie databanky 
životných a profesijných skúseností a poznania konkrétnej spoločnosti ľudí. Ako inak by 
mohla zmohutnieť rieka života, ktorej slabší tok sa tvoril najprv z pramienkov učenia sa 
mladých ľudí, neskôr tok zosilnel vďaka činností osôb v strednom veku a napokon rieka 
zmohutnela vplyvom syntézy poznania, skúseností a činov osôb v seniorskom veku. 
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Epocha netrpezlivosti a diskriminácia profesijne aktívnych seniorov

Začnime voľným pretlmočením vyjadrenia Carpentiera (1987, s. 169), ktorý presne 
vystihuje to, čo máme na mysli a od ktorého sme v tomto príspevku prevzali výraz „epocha 
netrpezlivosti.“ Naša epocha prebieha v znamení netrpezlivosti. Celý svet sa kamsi náhli. 
Celý svet chce ihneď ochutnať plody svojho snaženia. Jedni chcú nahrabať imanie, iní do-
siahnuť úspechy. Umelec i vedec si chce čo najrýchlejšie osvojiť celé bohatstvo výtvarných 
a vedeckých prostriedkov, aby v priebehu dvoch - troch rokov uskutočnil prelom v rozvoji 
maliarstva, hudby, literatúry alebo vedy a zvládol rýchlym skokom prelom vo svojej profe-
sijnej kariére. Každý jednotlivec, každý ľudský kolektív pociťuje tajný a neuhasiteľný smäd 
po novom či už v umení, vo vede, vo výrobnej sfére, v osobnej kariére. 

Zo skúsenosti na pracovnom trhu, napríklad na Slovensku, je známy trend vysokej 
motivácie osôb k dosiahnutiu rýchlej úspešnej a materiálne i mocensky výhodnej profe-
sijnej kariére. V  súčasnosti sa však tiež veľa hovorí o  predlžení pracovnej kariéry až do 
vyššieho veku, nie iba preto, že sa ľudia napríklad v európskych krajinách dožívajú v dobrej 
kondícii vyššieho veku a narastá tak pracovne schopná populácia seniorov, ale tiež preto, že 
ekonomika štátov je zaťažená vyplácaním dôchodkov vysokému počtu seniorov dôchodcov.

Lenže politické rozhodnutia o  predlžovaní odchodu do dôchodku zamestnaných 
osôb v seniorskom veku (na Slovensku od 62 roku) sú jedna vec a životná pracovná realita 
pracujúcich seniorov, ktorí zotrvajú v zamestnaní, je vec iná a v mnohých prípadoch sociál-
ne i psychologicky nelichotivá. Zo skúsenosti z poradenskej i psychoterapeutickej činnosti 
s  ľuďmi v  seniorskom veku, ako aj z pozorovania života zamestnaných seniorov, sú nám 
známe prípady skrytej aj otvorenej diskriminácie a potláčania práva na rovnaké pracovné 
podmienky, na dôstojnosť a rešpekt voči vlastnej osobe na pracoviskách, kde pracujú. 

 Už sme viac razy spomenuli, že v centre pozornosti sú v tomto príspevku profesijne 
duševne pracujúci seniori. Chceme upozorniť na nevyužitie veľkého ľudského potenciálu tejto 
skupiny seniorov. A tiež na potrebu venovať pozornosť skrytému i reálnemu diskriminovaniu 
týchto seniorov pri výkone ich životného poslania, ktoré realizujú spôsobom duševnej práce 
v rôznych povolaniach a zamestnaniach. V spoločnosti, ako je dobre známe, sa na jednej stra-
ne hľadajú spôsoby, ako pôsobiť na talentovaných mladých ľudí, aby po ukončení vysokoškol-
ského vzdelávania neunikali do zahraničia a nevyvážala sa tak vzdelanosť krajiny. 

 A tiež ako zabrániť „emigrácii mozgov“, čiže vyvážaniu know-how, intelektuálne-
ho kapitálu krajiny. A na druhej strane sa vzdelanosťou krajiny a nakumulovaným intelek-
tuálnym kapitálom profesijne duševne pracujúcich seniorov mrhá. Tejto skupine duševne 
pracujúcich seniorov: priekopníkov, tvorcov diel rozmanitého druhu, autorov kníh a kon-
cepcií, osnovateľov inštitúcií, celospoločenských programov, stratégií a projektov, tvorcov 
študijných odborov, zakladateľov škôl, vynálezcom, inovátorom, „ťahúňom“ vedy, umenia, 
techniky a iných druhov ľudskej činnosti, vychovávateľom a vzdelávateľom generácií – sa 
neraz nielenže nedostáva náležitého spoločenského ocenenia, úcty a rešpektu, ale ani toľko 
spoločenských prostriedkov na ďalšie zveľaďovanie ich  ľudského a  teda aj intelektuálneho 
potenciálu, koľko je tento dar duševne pracujúcich seniorov pre spoločnosť hoden. 

Aj v tom je možno hľadať prejavy sociálnej diskriminácie seniorov i problém medzi-
generačných nedorozumení a prejavov intolerancie na pracoviskách, kde profesijne pôsobia 
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duševne pracujúci seniori. Pritom k takým situáciám zvyčajne dochádza na základe jediného 
dôvodu – dôvodu kalendárneho veku zamestnaných seniorov. O aké prípady diskriminovania 
duševne pracujúcich seniorov z dôvodu ich kalendárneho veku ide? Uvedieme iba niektoré 
všeobecné indikátory diskriminácie duševne pracujúcich seniorov na pracoviskách: 

 - Prepustenie zo zamestnania, z dôvodu kalendárneho veku seniora.
 - Zbavenie funkčného vedúceho pracovného miesta, z dôvodu kalendárneho veku se-

niora.
 - Prekážky v  ďalšom profesijnom kvalifikačnom postupe, z  dôvodu kalendárneho 

veku seniora.
 - Preradenie do nižšej pracovnej pozície a kategórie, z dôvodu kalendárneho veku se-

niora.
 - Zníženie platu pri pracovnom preradení, z dôvodu kalendárneho veku seniora.
 - Sociálna marginalizácia v pracovnom kolektíve, z dôvodu kalendárneho veku senio-

ra.
 - Pripomínanie profesijných obmedzení a limitu ďalšieho rozvoja pracovníka seniora, 

z dôvodu kalendárneho veku.
 - Pripomínanie neperspektívnosti pracovníka pre organizáciu, z dôvodu kalendárne-

ho veku seniora.
Príčinu vyššie uvedených prejavov sociálnej diskriminácie duševne pracujúcich se-

niorov na pracoviskách, je treba hľadať v  znižovaní hodnoty ľudskej osobnosti seniorov 
v spoločnosti vôbec, a tým aj v očiach mladších kolegov na pracoviskách. Pritom obrazne 
povedané, zaznávaním aktívnych duševne pracujúcich seniorov, mnohí mladší na praco-
visku „nevedia čo činia“. Pretože seniori, ich kolegyne a kolegovia, ktorí sú v  ich blízko-
sti, sú poväčšine skúsenou, psychicky zrelou ľudskou osobnosťou a sebarealizujúcou sa in-
dividualitou, ktorá sama osebe je zdrojom poznania pre druhých. A  tak sa mladší môžu 
učiť na modeli ich vyspelej osobnosti, pozdvihnúť svoju vlastnú odbornosť i profesionalitu 
a v prítomnosti spolupracovníkov v seniorskom veku sa aj mnohému v živote priučiť. 

Myšlienka na záver príspevku a na zamyslenie sa, prečo profesijne aktívni, duševne 
pracujúci seniori chcú pracovať, chcú sa realizovať a chcú odovzdať Životu to, čo dostali do 
vienka, to znamená svoje nadanie a talent. Preto, lebo zúročili dar nadania a talentu svojim 
celoživotným snažením, štúdiom a činnosťou. A teraz vlastnou tvorivou sebarealizáciou sa 
odovzdávajú. Majú právo, pokiaľ to sami chcú, produktívne pracovať aj v seniorskom veku 
a zasluhujú si, tým čo vykonali pre druhých, optimálne a žičlivé podmienky pre sebareali-
záciu, bez ohľadu na kalendárny vek. Pretože „niet lepšieho osudu pre človeka, ako dobre 
splniť svoje poslanie“ (Montaigne).
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Abstrakt
V príspevku venujeme pozornosť profesijnému uplatneniu seniorov a diskriminácie v kontexte so-
ciálnych zmien prebiehajúcich v postmodernej spoločnosti. Sústreďujeme sa na profesijnú sebare-
alizáciu v seniorskom veku a popisujeme pracovnú situáciu vzdelaných duševne pracujúcich osôb. 
Upozorňujeme na potrebu navodenia zmeny postojov zo strany spoločnosti voči pôsobeniu ak-
tívnych duševne pracujúcich seniorov na trhu práce.

Kľúčové slová: Veková pracovná diskriminácia seniorov, seniori a sociálne zmeny, predlžovanie ľud-
ského veku, profesijná sebarealizácia seniorov

Abstract
The attention is paid to the situation of professional fulfillment in the senior age people educated and 
mentally working in the framework of social changes in the post modern society. We fare focusing at 
seniors which are intelectual workers and in their professional selfrealization. It is necessary to chan-
ge of attitudes in the society towards the professionaly active senior workers in the labour market.

Key words: The age work discrimination of seniors. Seniors and social changes. Extension of human 
life. Professional self-realization seniors
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Měnící se role vzdělávání seniorů v akcelerujícím světě

Úvod

Stáří, jakožto důsledek involučních změn a pozdní fáze ontogeneze, představuje závěre-
čnou etapu života a završení procesu stárnutí. Vzhledem k velkému množství kritérií určujících 
počátek stáří je výklad tohoto pojmu historicky i kulturně proměnlivý. Obecně rozšířená stati-
stická definice stáří z perspektivy dosaženého věku není konsensuální a kalendářní věk tak ne-
může být jednotným hodnotícím ukazatelem. Relevantními kritérii mohou být rovněž dimenze 
biologická (funkční zdatnost těla), ekonomická (pokles příjmů), sociální (ztráta prestiže, změna 
sociálních rolí), technologická apod. Stáří je tak nutno chápat jako multifaktoriální a vysoce in-
dividualizovaný jev. Rovněž pojem senior není kategorií primárně statistickou, ale spíše sociolo-
gickou. Obecně je za seniora označován jedinec, který dosáhl vyššího věku, přičemž specifikace 
věkového zařazení je kontextuálně proměnlivá. V dokumentech OSN a WHO je hranice stáří 
poměrně nekonsistentně stanovena na 60–65 let, statistiky OSN, Eurostatu či Českého statistic-
kého úřadu pak pracují s věkovými skupinami 0–14 let, 15–64 let a 65+. Pro účely tohoto textu 
budeme vycházet z výše uvedené metodiky a za seniora budeme považovat jedince ve věku 65+.

Demografický pohled

Dle aktuálních údajů Českého statistického úřadu tvoří jedinci patřící do kategorie 
seniorů cca 16 % populace. Do budoucna lze navíc očekávat výrazný nárůst tohoto podílu, 
neboť podle některých prognóz by za třicet let měl být v seniorském věku každý třetí oby-
vatel, tj. 33 %. Kromě takřka zdvojnásobení počtu seniorů (počet osob ve věku nad 85 let se 
má dokonce zvýšit více než pětinásobně) se zároveň počítá i s pozvolným poklesem poměr-
ného zastoupení dětí (až o jednu čtvrtinu). Tento trend bude výrazně akcelerován stárnutím 
silných poválečných ročníků, které začínají v těchto letech překračovat seniorskou věkovou 
hranici, přičemž tento efekt není kompenzován odpovídající úrovní natality. 

Předpokládaný vývoj demografické struktury obyvatelstva v  ČR se však nijak zásadně 
neliší od situace v ostatních vyspělých zemích. V poválečných letech byl pro složení obyvatelstva 
v západní Evropě a USA typický relativně nízký podíl seniorů (vlivem poměrně vysoké úmrtnosti 
především v důsledku světových válek, úrovně zdravotnictví, jakož i celkové kvality života) i dětí 
(vliv klesající natality – tento trend nebyl vykompenzován ani několika populačními explozemi, 
tzv. baby boomy) a naopak neobvykle vysoký počet ekonomicky aktivních osob v dospělém věku. 
Tato situace se nicméně v posledních letech mění v pravý opak: kontinuálně ubývá jedinců ve 
středním věku a úměrně tomu se zvyšuje počet seniorů (jediné, co se tak nemění, je stále nízký 
počet dětí). Výrazná je tato proměna demografické křivky především v Evropě, kde by senioři měli 



v roce 2050 tvořit 53 % populace (Evropská komise, 2005). Uvádí se, že celkové stárnutí společnosti 
bude pravděpodobně do budoucna představovat velmi závažný sociální a ekonomický problém 
projektující se především do nabídky pracovní síly, efektivnosti důchodového systému nebo sy-
stému zdravotní péče. 

Specifika seniorů jako sociální skupiny

Ačkoliv senioři jako celek netvoří homogenní skupinu a veškeré snahy o bližší cha-
rakteristiku musejí zákonitě vykazovat znaky generalizace a zjednodušování, jsou v odbor-
né literatuře popisovány některé vlastnosti pro tuto sociální kategorii typické. Mezi často 
zmiňovanými jevy negativního charakteru, chápanými rovněž jako primární příčiny sociál-
ní exkluze a diskriminace seniorů, jsou zastoupeny:

- ohrožení chudobou
- nezaměstnatelnost
- zdravotní omezení
- obtížné zvládání moderních technologií
- sociální a prostorová izolace
- systémová segregace
- diskriminace, předsudky, ageismus.
Bohužel, některé analýzy tyto předpoklady potvrzují. Uvádí se například, že v ČR žije přes 

7 % důchodců pod hranicí chudoby. Polovina všech obyvatel domovů pro seniory se do těchto 
zařízení neuchyluje z důvodu potřebnosti každodenní péče, nýbrž z pocitu osamělosti, snahy ne-
být na obtíž či vyřešit svůj (nebo svých dětí) problém s bydlením. Varující je i údaj, že z celkového 
počtu nezaměstnaných tvoří osoby starší 50 let celou jednu čtvrtinu (ČSÚ, 2012). Pracovníci za-
bývající se charitou a sociální péčí rovněž upozorňují na rostoucí počet bezdomovců starších 55 let, 
jejichž meziroční nárůst aktuálně atakuje hranici 20 %. Nejvíce ohroženi jsou pak především starší 
lidé žijící sami. (Motlová, 2011) Senioři se tak stávají celospolečenským (byť částečně virtuálním) 
problémem, který plní strany denního i odborného tisku. Zároveň tvoří sociální skupinu, která je 
snad více než jakákoli jiná stigmatizována celou řadou negativních stereotypů. 

Nezodpovězenou krizovou otázkou prozatím zůstává i problém mezigenerační soli-
darity. Již dnes pohlíží téměř polovina obyvatelstva na stárnutí populace s obavami a čtvrtina 
občanů hodnotí výše uvedené trendy jako velmi špatné (Vavroň, 2003). Celkový negativní 
vztah mladší populace k seniorům může pramenit i z životního stylu současné společnosti, 
která je zaměřená v první řadě na výkon a úspěch. Již od šedesátých let se ve sféře sociál-
ních věd hovoří o tzv. ageismu. Ten je charakteristický především existencí společenských 
předsudků založených na sdíleném přesvědčení o kvalitativní nerovnosti jednotlivých fází 
lidského životního cyklu a manifestovaných skrze proces systematické, symbolické i reálné 
stereotypizace a diskriminace osob a skupin na základě jejich chronologického věku a/nebo 
na jejich příslušnosti k určité generaci. Ve svém důsledku pak může vést až k věkové segre-
gaci. Typický pro ageismus je i  fenomén tzv. vícenásobného rizika, neboť bývá spojován 
s dalšími formami diskriminace, např. na základě pohlaví či rasy. 

Zaregistrovat ovšem můžeme i zcela opačné tendence, projevující se především v ak-
tivitách terciárního sektoru. Senioři (post)moderní doby totiž obecně vykazují v porovnání 
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se svými předchůdci mnohem větší míru aktivity, disponují širší paletou zájmů a jsou záro-
veň i lépe finančně zabezpečeni. Podle údajů Mezinárodní asociace seniorů (SAI) vlastní 
ve vyspělých zemích spotřebitelé nad 50 let až 75 % národního bohatství a realizují cca 50 
% všech nákupů zboží střednědobého a dlouhodobého charakteru (Blahutková, Řehulka, 
Dvořáková, 2005). Každá další generace zároveň vykazuje i vyšší vzdělanostní a profesní 
úroveň v porovnání s generací předcházející. Svou roli hraje i rozpad tradiční vícegenerační 
rodiny, která v minulosti prarodičům automaticky přisuzovala roli „dědečků“ a „babiček“. 

Celospolečenské podpory se dostává stále populárnějšímu konceptu tzv. aktivního stár-
nutí, rozvíjejícímu se od konce devadesátých let vlivem iniciativy Světové zdravotnické orga-
nizace (WHO). Ve svých východiscích je založen na realitě kontinuálně se zvyšující naděje 
dožití ve vyspělých zemích. V ČR se aktuálně jedná o horizont 75 let u mužů a 81 let u žen. 
Po dosažení hranice seniority má tedy průměrný občan před sebou perspektivu cca 15 let da-
lšího života. Tato životní etapa se navíc stále prodlužuje a její kvalitě je proto potřeba věnovat 
pozornost. Koncept aktivního stárnutí proto získává své vyjádření v celé řadě mezinárodních 
i národních dokumentů, v  jejichž pojetí je chápán jako životní strategie ochrany fyzického 
a psychického zdraví v závislosti na stárnutí jedinců. Většina realizovaných výzkumů potvrzu-
je pozitivní dopad aktivity v pokročilém věku na posilování zdravotního stavu, zatímco pa-
sivita a vyvazování se ze společenských problémů zvyšuje riziko chronických onemocnění. 
Cílem konceptu je tak mimo prodloužení pracovní aktivity především kombinace prvků pro-
duktivního stárnutí se silným důrazem na kvalitu života a psychickou a fyzickou pohodu. Je 
založen na uvědomění si práv starších dospělých ve smyslu jejich nezávislosti, participace, 
důstojnosti, péče a osobního naplnění (Evropská komise, 1999).

Dnešní senioři, osvobozeni od sociálních stereotypů a naplňující svůj čas cestováním, 
vzděláváním a společenskými aktivitami, se rovněž stávají významným a atraktivním ho-
spodářským fenoménem. Především v oblasti služeb rapidně narůstá počet aktivit a výrob-
ků, určených exkluzivně pro tuto cílovou skupinu. Dá se proto očekávat, že do budoucna 
budou senioři hrát stále důstojnější roli a některé negativní společenské jevy, kterých jsme 
aktuálně svědky (ageismus, diskriminace, nezaměstnanost apod.), budou postupně margi-
nalizovány. Otvírá se tu tak prostor pro utváření pozitivních názorů na stáří a pro přijetí 
stáří jakožto plnohodnotného životního období. 

Některé současné studie (viz Rettner, 2010) navíc konstatují, že starší dospělí (cca 50–60 
let) jsou obecně spokojenější a šťastnější, než je tomu u mladších generací. Výzkum, provede-
ný roku 2010 v USA na vzorku 340 000 občanů, rozvíjí hypotézu, že dnešní padesátníci prožívají 
častěji pocit štěstí, optimističtěji nahlížejí na svůj život, vykazuji menší míru stresu, mají více uja-
sněné priority a pozitivnější vnímání okolí. Autoři studie tvrdí, že křivku celkové životní spoko-
jenosti (tzv. global well-being) lze přirovnat ke tvaru písmene „U“, přičemž nejnižší úrovně bývá 
dosahováno před dovršením 50. roku života. Vysvětlení této teze není dosud konsensuální. Po-
ukazuje se např. na tvrzení, že starší lidé mají méně negativních vzpomínek, čímž se jejich život 
v retrospektivním pohledu zdá pozitivnější (Rettner, 2010). Starší lidé jsou také častěji spokojeni 
sami se sebou a se svou pozicí ve společnosti. V tomto případě je samozřejmě nutné abstraho-
vat od negativních jevů, jakými jsou např. nezaměstnanost, zhoršující se zdravotní stav, samota 
apod. Ovšem jak dokazují některé paralelně provedené studie, tento životní optimismus nemusí 
bezpodmínečně vykazovat konvergenci se zdravotní či sociální situací jedince (Bryner, 2010). 
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Kladnou roli hraje rovněž již zmíněná rozsáhlá medializace seniorského „problému“, díky které 
dochází k intenzivnímu rozvoji nejrůznějších aktivit a přístupů zaměřených na výše uvedenou 
skupinu. Mezi nimi si výsostné postavení zachovávají vzdělávací aktivity.

Vzdělávání seniorů 

V současné společnosti je možnost zapojení do edukačních procesů v jakékoliv fázi 
života jedince považována za jedno ze základních lidských práv. Toto je právo je nepo-
piratelné a nezadatelné, nicméně míra jeho naplnění je závislá na jednotlivých aspektech 
konkrétní společenské reality, např. na společenské atmosféře, podpoře sátu, dostupnosti 
institucionálního systému edukace, celkové kvalitě života apod. Vzdělávání seniorů rovněž 
zůstává, více než jakýkoliv jiný segment edukace dospělých, otázkou svobodné volby a od-
povědnosti každého jednotlivce za svůj osobní rozvoj.

Psychologický pohled na problém aktivního stárnutí předpokládá, že ve stáří jsou 
v podstatě zachovány všechny majoritní potřeby středního dospělého věku, především po-
třeby aktivity a užitečnosti. Při edukační práci se seniory jde proto především o saturaci 
následujících potřeb (Čornaničová, 2007):

 - nezávislost (především přístup ke vzdělání a ke službám),
 - participace (možnost zapojení do procesů rozhodování, předávání vlastních poznat-

ků, zakládání spolků a sdružení),
 - seberealizace (plný rozvoj potenciálu, přístup k edukačním, kulturním, duchovním 

a rekreačním zdrojům),
 - důstojnost (problémy vykořisťování a zneužívání, slušné zacházení),
 - péče (přístup ke zdravotnickým, sociálním a právním službám, systém ústavní péče).

Motivy účasti starších spoluobčanů na dalším vzdělávání jsou velmi různorodé. Větši-
nou jsou zmiňovány následující: udržení psychické a sociální aktivity, snížení pocitu osamo-
cení, sociální integrace, udržování soběstačnosti, naplnění osobních zájmů či realizace toho, 
co účastník nestihl v dobách své ekonomické aktivity. Dominantním faktorem se ukazuje pře-
devším snaha věnovat se oboru, o který jedinec projevoval zájem již v minulosti, ale vývoj jeho 
životní dráhy mu z nejrůznějších důvodů neumožnil se tomuto tématu intenzivněji věnovat. 

Vzdělávání osob v  postproduktivním věku představuje velkou výzvu pro všech-
ny instituce zabývající se formální i  neformální edukací. S  narůstajícím zájmem o  další 
vzdělávání a  vzhledem ke stále se rozšiřující nabídce ovšem neustále stoupají nároky na 
kvalitu a  účelnost poskytovaných služeb. Svou roli hraje i  stále vyšší vykazovaná úroveň 
vzdělání a míry funkční gramotnosti seniorské populace, jakožto následek měnící se de-
mografické křivky obyvatelstva a stavu, kdy důchodového věku aktuálně dosahují silné po-
válečné ročníky, které nikoliv nevýznamnou část svého pracovního života již prožily v ak-
celerujících podmínkách nastalých po roce 1989. Tato generace se od svých předchůdců 
odlišuje jinými pracovními i životními návyky, strukturou svých znalostí (např. počítačová 
a finanční gramotnost, cizí jazyky), jakož i zvýšenými požadavky na kvalitu svého života. 
Velkou roli hraje především výše zmíněná rostoucí vzdělanostní úroveň mladších seniorů, 
neboť v této souvislosti můžeme poukázat na prokázanou přímou vazbu mezi úrovní ne-
jvyššího dosaženého vzdělání a ochotou získané znalosti a dovednosti dále rozvíjet. Jinými 

140 Starzenie się i starość w dynamicznie zmieniającym się świecie



slovy řečeno: čím vyšší je vzdělání jedince, tím častější je frekvence jeho účasti na eduka-
čních aktivitách (srv. Šerák, 2011). Tito lidé rovněž většinou vykazují výraznější informo-
vanost a zainteresovanost, než jedinci s nižším vzděláním. To vše se následně projektuje 
do zvýšených nároků na obsahové i organizační zabezpečení edukačních aktivit určených 
pro jedince v postproduktivním věku. Statisticky prokazatelný je např. rostoucí zájem o e-
-learningové kurzy, jejichž nabídka začíná představovat v prostředí např. univerzit třetího 
věku již naprostý standard (viz rozvoj virtuálních U3V), ačkoliv obecně je míra počítačové 
gramotnosti starší populace stále na velmi nízké úrovni.

Tab. 1. Počet uživatelů internetu v ČR za rok 2010
Věková skupina %

16–24 92,3
25–34 83,1
35–44 79,7
45–54 65,8
55–64 42,1
65–74 19,1

75+ 5,1
Zdroj: ČSÚ, 2010

Výše uvedené faktory ale rovněž znamenají, že aktivní senioři zapojující se do pro-
cesu dalšího vzdělávání nepředstavují reprezentativní vzorek starší populace a vykazují 
tak jistou míru exkluzivity.

Tab. 2. Podíl jedinců, kteří se v uplynulých čtyřech týdnech zúčastnili jakékoli formy vzdělávání 
(formálního i neformálního), na populaci ve věku 55–64 let (v %)

ZEMĚ/ROK 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
EU-27 2,8 2,6 2,9 3,5 4,4 4,3 4,3 4,4 4,6 4,6 4,6 4,3
EU-15 3 3 3,3 4,2 5,3 5,2 5,2 5,3 5,6 5,6 5,5 5,1
ČR : : 2,4 1,9 2,1 1,9 2 1,9 2,7 2,3 2,6 5,1
Zdroj: DV Monitor

Např. v  rámci univerzit třetího věku studuje aktuálně cca 22 tisíc seniorů, ačkoliv 
v populaci jich je kolem 1,7 miliónu. Menší míru zapojení vykazují především jedinci s ni-
žšími příjmy a nižší mírou vzdělání (i když tento ukazatel reálně nehraje u seniorské popu-
lace natolik zásadní roli, jako je tomu u mladších generací), zhoršenou zdravotní kondicí, 
bydlící sami a ve větší dojezdové vzdálenosti od společenských a kulturních center.

Senioři a trh práce

Zatímco v minulosti bylo vzdělávání seniorů motivováno primárně snahou o zvyšování 
důstojnosti a kvality života, v poslední době se do popředí zájmu dostávají především ekonomic-
ké aspekty. Aktivní zapojení seniorů do společenských i ekonomických procesů je považováno 
za společenskou nutnost. Podrobněji je tento problém rozpracován např. v Národní strategii pod-
porující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017. Aby byl zachován poměr mezi produktivní 
a neproduktivní složkou obyvatelstva, bude nutné neustále zvyšovat celkovou míru zaměstna-
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nosti. Další generace zaměstnanců proto budou muset zůstávat v pracovním procesu až do vy-
ššího věku (aktuálně diskutovaná hranice pro odchod do důchodu již přesahuje hranici 70 let). 

Ke zvyšování zaměstnanosti starších osob ovšem musejí být vytvořeny odpovídající 
podmínky, především ze strany zaměstnavatelů. Již v současnosti je narůstající počet seniorů 
pobírajících starobní penzi založen mimo jiné i na zvětšujícím se počtu předčasných odchodů 
do důchodu, způsobených dlouhodobou neschopností získat odpovídající pracovní místo. Celá 
řada firem se programově orientuje na zaměstnance mladších věkových kategorií a v některých 
oborech jsou jedinci prakticky nezaměstnatelní již při překročení 40 let. Není proto divu, že 
osoby ve věku 50+ u nás tvoří čtvrtinu všech nezaměstnaných. Více než polovina důchodců 
navíc přiznává, že odešla do penze proti své vůli a zhruba stejný počet si myslí, že své poslední 
zaměstnání mohl vykonávat i nadále (Šerák, 2009). Do penze tedy často odcházejí osoby fyzicky 
i duševně zdravé, nezřídka i vysoce kvalifikované, které jsou diskvalifikovány především rokem 
svého narození. Zájem o prodloužení pracovní aktivity i po dosažení důchodového věku je nic-
méně často motivován obavami z poklesu životní úrovně a nedostatku finančních prostředků.

Tato situace se ovšem postupně mění. Vlivem působení již zmíněných celospolečen-
ských vlivů se jako naprosto nezbytné jeví redefinování samotné kategorie „vzdělávání senio-
rů“. Dosud je zcela běžné, že edukační aktivity starších občanů jsou zcela automaticky spojo-
vány se segmentem zájmového a volnočasového vzdělávání (U3V, A3V apod.). Takto k nim 
přistupují odborníci (srv. např. Palán, 2002 nebo Čornaničová, 2007), tomuto pojetí odpovídá 
i převážná část nabídky vzdělávacích příležitostí. Rovněž i starší Národní program přípravy na 
stárnutí 2003–2007 byl ve svých opatřeních, zaměřených do sféry edukace, orientován pri-
márně na zájmové vzdělávání, převážně na úkor podpory kvalifikačních a rekvalifikačních 
programů pro seniory. Nutno ovšem konstatovat, že aktuální verze tohoto programu, již 
zmíněná Národní strategie podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017, tento ne-
dostatek částečně reviduje. Jedním ze stanovených cílů je mj. snaha zefektivnit systém dalšího 
vzdělávání ve vazbě na trh práce. Pokud budeme abstrahovat od otázky, zda aktuální situace 
dalšího vzdělávání vykazuje vlastnosti umožňující nazvat ji „systémem“, konkrétní stanovené 
cíle (např. podpora mentoringu a věkově smíšených pracovních týmů nebo podpora rekva-
lifikací starších osob) v zásadě reflektují některé podstatné problémy současného trhu práce.

Profesní vzdělávání seniorů

Jak již bylo řečeno, dosud převažující pohled na vzdělávání starší populace se uka-
zuje jako neudržitelný. Ačkoliv naprostá většina seniorských edukačních aktivit má zajisté 
zájmový a neutilitární charakter, vlivem měnící se demografické situace získává stále větší 
význam i další profesní (kvalifikační, rekvalifikační) vzdělávání starších osob. Z obsaho-
vého hlediska proto můžeme rozlišovat dvě hlavní oblasti seniorské edukace:

 - všeobecné edukační aktivity (např. jazyky, IT, historie, umění, zdravý životní styl apod.),
 - získání, udržení a rozvoj odborné kvalifikace.

Především v důsledku stárnutí populace a následného úbytku ekonomicky aktivních osob 
bude pro společnost životně důležitá integrace seniorů do pracovní sféry (např. zvyšováním věku od-
chodu do důchodu, prosazováním snížených pracovních úvazků nebo bojem proti věkové diskrimi-
naci). Někteří zaměstnavatelé již nyní zjišťují, že mládí, dravost a flexibilita nemusejí při absenci zku-
šeností přinášet vždy očekávané výsledky. Ve světě je např. stále rozšířenější takový typ mentoringu, 
kdy manažeři a specialisté po dosažení důchodového věku přecházejí z výkonných pozic na pozice 
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poradenské (časté je to např. ve finančním sektoru). I v ČR můžeme identifikovat některé oblasti, kde 
je zapojování seniorů do pracovních aktivit běžné a mnohdy dokonce nezbytné (např. školství nebo 
zdravotnictví). Zkušeností seniorů lze velmi efektivně využívat i ve sféře dobrovolnictví, v práci ve 
prospěch komunity a společnosti. Tato podoba zapojení může představovat zdroj seberealizace a so-
ciálních kontaktů pro seniory, stejně tak jako příležitost pro mezigenerační komunikaci a solidaritu.

Specifickou kategorii potom představují pracující důchodci. V ČR jich je skoro čtvrt mi-
lionu, což je cca 5 % z celkové pracovní síly (ČSÚ, 2012). Dominantní sférou uplatnění této sku-
piny je především terciární sektor služeb (profesní, vědecké a technické činnosti, kultura, rekre-
ace, administrativa apod.), kde se angažují tři čtvrtiny všech pracujících důchodců. Zbývající cca 
čtvrtina pak pokračuje ve svých pracovních aktivitách jako osoby samostatně výdělečné činné.

Některé statistiky navíc poukazují na ekonomický přínos zaměstnávání seniorů. Ti 
totiž většinou upřednostňují práci na částečný úvazek, prokazují dobrou pracovní morálku 
a spolehlivé pracovní postupy, což v kombinaci s dostatkem zkušeností zaručuje i obecně 
kvalitnější pracovní výsledky a menší míru úrazovosti. Situace je ovšem v různých kultur-
ních prostředích odlišná. Zatímco např. v USA je dle údajů obsažených v Zelené knize EK 
(2005) ve věkové skupině 65–74 let pracovně aktivních 18,5 % populace, v EU to je pouhých 
5,6 %. Obdobný trend vykazují i statistiky trhu práce v České republice. Podle aktuálních 
údajů ČSÚ je ve věkové skupině 65+ pouze 4,5 % osob ekonomicky aktivních (ČSÚ, 2012).

Realita seniorského vzdělávání pak výše uvedený posun skutečně reflektuje. Nesmírně důle-
žitým faktorem je fakt, že naprostá většina realizovaných šetření (např. Šerák, 2011; Čornaničová, 
2009) reflektuje odhodlání účastníků zmíněných aktivit využít nově získané poznatky ve svém 
každodenním životě. Za své tak berou teze o seniorském vzdělávání jako o něčem neúčelném, 
neutilitárním a zacíleném pouze na sociální aspekty života jedince. Stále častěji bývá propagován 
i pozitivní ekonomický efekt edukace seniorů, projevující se prodlužováním aktivního života a za-
chováním autonomie až do vysokého věku, což ve svých důsledcích vede k oslabování tlaku na 
sociální a zdravotní systém. Stejně tak by ale vzdělávání mělo seniorům poskytnout novou kvali-
tativní stránku života a životní perspektivu v situaci, kdy tuto roli přestávají plnit pracovní aktivity. 

Závěr 

S největší pravděpodobností můžeme v nejbližší perspektivě očekávat stav, kdy bude 
stále častějším jevem osoba oficiálně v důchodovém věku, přesto však ekonomicky nadále 
činná. Takový jedinec bude samozřejmě nucen získávat nové, případně aktualizovat stáva-
jící, odborné znalosti a dovednosti. Ve srovnání se svými předchůdci bude pravděpodobně 
vykazovat vyšší vzdělaností úroveň i lepší zvládnutí informačních a komunikačních tech-
nologií. V souladu s myšlenkami konceptu celoživotního učení bude připraven na neustálé 
prohlubování a zvyšování své kvalifikace dle měnících se požadavků trhu práce. Představa 
vzdělávání seniorů jako něčeho nepragmatického, zájmového a odtrženého od světa práce 
tak bude stále více patřit minulosti. Aktivní zapojení do edukačních procesů se pro osoby 
patřící do seniorské populace stane nejen možností a potenciálem rozvoje, ale stále výra-
zněji i nutností. Výsledkem pak bude nejen zmírnění dopadů procesu stárnutí, ale i schop-
nost aktivně čelit společenským změnám a požadavkům.
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Abstrakt
Tématika kontinuálního stárnutí populace se v posledních letech ocitá v centru pozornosti odborné 
i laické veřejnosti. Na otázku postavení osob v postproduktivním věku přitom bývá nahlíženo nejen 
v kontextu sociálním, ale i ekonomickém, politickém, kulturním a filozofickém. Na jedné straně jsme 
svědky narůstajícího mezigeneračního napětí (ve své exponované podobě nabývajícího až charakte-
ru ageismu), které bývá dynamizováno mj. probíhajícími diskusemi o podobě stávajícího důchodo-
vého systému či zdravotní péče. Na straně druhé dochází k expanzi segmentu služeb zaměřených na 
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seniorskou populaci, která stále více nabývá podoby lukrativní zákaznické skupiny. Jednou z těchto 
expandujících oblastí je i sféra edukace. Ačkoliv naprostá většina seniorských edukačních aktivit má 
zájmový a neutilitární charakter, vlivem měnící se demografické situace získává stále větší význam 
i další profesní (kvalifikační, rekvalifikační) vzdělávání starších osob.

Klíčová slova: senioři, stárnutí, stáří, celoživotní učení, ageismus, profesní vzdělávání, kvalita života

Abstract
The changing demographic situation, which mainly reflects the continuous aging of the population, 
finds himself at the center of interest of experts and laymen. The question of the status of persons in 
older age is seen in the perspective of the social as well as economical, political, cultural and philoso-
phical. On the one hand, we are witnessing the growing tensions between the generations (extending 
to ageism), which exacerbate the current debate on the pension system and health care. On the other 
hand, there is growing number of services for older adults. They become lucrative customers. One of 
those areas undergoing dynamic development is the sphere of education. Although the vast majority 
of elderly educational activities has the character of interest-based education, due to the changing 
demographic situation is still more significant also further vocational education for older adults.

Key words: older adults, ageing, age, lifelong learning, ageism, vocational education, quality of life
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Psychologické a personální aspekty diskriminace pracovníků 
z hlediska věku

Úvod

Věk je významným faktorem průběhu celého života ve všech jeho oblastech. Věk, stár-
nutí a stáří člověka významně ovlivňuje i jeho pracovní život, s věkem se proměňují osobnostní 
charakteristiky člověka ve vztahu k práci, jeho schopnosti, pracovní dovednosti a zkušenosti, 
jeho preference v kontextu práce, jeho pracovní spokojenost i – mnohdy bohužel – příležitosti 
k jeho pracovnímu uplatnění. Významnými hledisky možností pracovního uplatnění ve starším 
věku jsou rovnost a diskriminace, které mají legislativní rámec, psychologické aspekty a projevy 
v oblasti personálního řízení organizací. Respektování rovnosti a odstraňování diskriminace by 
mělo být dáno personální strategií organizace a uplatňováno její personální politikou. Orga-
nizace by měly čelit ve svých praktikách ageismu, měly by reflektovat současný vývoj zaměst-
návání starších pracovníků a požadavky na jejich rozvoj a vytvářet jim rovné příležitosti. Práce 
je základní lidskou potřebou, pracovní uplatnění uspokojuje základní psychické potřeby i stár-
noucích lidí. Starší věkové skupiny pracovníků však nemají mnohdy stejné šance jako mladší 
pracovníci. V praxi personálního řízení jsou často znevýhodňováni při obsazování pracovních 
míst, posuzování (respektive neposuzování) jejich schopností a jejich rozvojového potenciálu, 
ve vzdělávání, osobním rozvoji a kariéře, často také při propouštění. Významným diskutovaným 
faktorem vnímání věku a zaměstnávání starších lidí je stárnutí populace. Odborníci poukazují 
na nezbytnost věkové diverzity v kontextu sociální odpovědnosti organizací, pozornost je sta-
rším pracovníkům věnována v souvislosti s programy work-life balance, talent managementu, 
v koncepcích age managementu a v přístupech diversity managementu.

Evropskými dokumenty k rovnosti a diskriminaci jsou směrnice k zavedení zása-
dy rovného zacházení s osobami bez ohledu na jejich rasu nebo etnický původ (Directive 
2000/43/EC, www.eur-lex.europa.eu), stanovující obecný rámec pro rovné zacházení v za-
městnání a povolání (Directive 2000/78/EC, www.eur-lex.europa.eu) a k zavedení zásady 
rovných příležitostí a rovného zacházení pro muže a ženy v oblasti zaměstnání a povolání 
(Directive 2006/54/EC, www.eur-lex.europa.eu). Obraně proti diskriminaci napomáhají 
stránky Evropské komise věnující se diskriminaci a obraně proti ní (Odstranění diskrimi-
nace – Spravedlnost, ec.europa.eu), veřejný ochránce práv (Veřejný ochránce práv, www.
ochrance.cz), poradenství v oblastech zaměstnanosti, lidských práv a diskriminace, LGBT 
(Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, poradna-prava.cz), právní poradna Gen-
der Studies (Právní poradna Gender Studies, rovneprilezitosti.cz) ad.

„Rovnost je společenským ideálem svého druhu. Často vzývána, málokdy popsána, 
nikdy vyobrazována. … Rovnost zůstává omezena na kategorii intuitivní; každý se do-



mnívá, že ví, co je to rovnost, tedy přinejmenším do okamžiku, než je na toto téma po-
ložena netriviální otázka. Jestliže se tak stane, odpovědi se budou, především v konkrét-
ním případě, lišit v závislosti na značném množství faktorů…“ (Bobek, Boučková, Kühn, 
2007, s. 4) Odlišná náplň pojmu rovnost je dána odlišným právně-politickým a kulturním 
směřováním. Vnímání principu rovnosti bývá v konkrétních případech spojeno s  jinými 
hodnotami či lidskými právy, například vzdělání, distribuce sociálních dávek, je vždy nutně 
rovností v něčem, v určitém segmentu či určité problematice, je poměřování vždy ve vztahu 
k nějakému dobru či břemenu (Bobek, Boučková, Kühn, 2007).

Rovnost příležitostí je určitou podskupinou materiální rovnosti, avšak je třeba ji 
odlišovat, protože se zaměřuje na určitý aspekt rovnosti – rovnost přístupu či rovnost příle-
žitostí. K rovnosti příležitostí Bobek, Boučková a Kühn uvádějí, že skutečné rovnosti ne-
může být nikdy dosaženo, pokud mají jedinci odlišné startovní pozice. V praktické rovině 
vyžaduje či ospravedlňuje rovnost příležitostí programy a cílenou pomoc hůře profesně či 
společensky situovaným jednotlivcům, například zvláštní kurzy pro zvyšování kvalifikace 
občanů dlouhodobě nezaměstnaných a zlepšení jejich vyhlídek na trhu práce. Tyto postupy 
představují úsilí o zmenšení rozdílů mezi znevýhodněnými a většinovou populací. Autoři 
dodávají: „Je přirozeně otázkou, nakolik je rovnost příležitostí skutečným řešením a nakolik 
se jedná o nákladnou iluzi sociálního inženýrství. Rovnost příležitostí se navíc vždy nut-
ně realizuje na náklady celé společnosti. … Vytváření rovných příležitostí je pak již svým 
způsobem typem pozitivních opatření… Pozitivní opatření lze v nejobecnějším smyslu po-
psat jako úmyslné zvýhodnění určité skupiny, které není poskytováno zbytkové populaci“ 
(Bobek, Boučková, Kühn, 2007, s. 18–22).

Význam latinského slovesa „discriminare“ je rozlišovat, hledat relevantní rozdíly 
apod. Diskriminace vyjadřuje rozlišování určitým negativním způsobem, rozlišení za-
těžující určitou skupinu osob s ohledem na zakázané kritérium nebo na způsob, kterým 
je tohoto rozlišování dosahováno, nebo jak je v praxi dosahováno. Právní systém soudobé 
společnosti je vysoce komplexní, což s sebou nese „… vysoký stupeň diferenciace právních 
norem, která jde výrazně nad a někdy i proti existující diferenciaci společenských vztahů. 
V tomto smyslu je tedy diferenciace právem tvořena.“ (Bobek, Boučková, Kühn, 2007, s. 37–
38). Autoři uvádějí, že zákonodárce neustále rozlišuje – z důvodu věku (například omezení 
stát se soudcem, nabytí plné způsobilosti k občanskoprávním úkonům), vzdělání, určitého 
chování atd. V této souvislosti může zákonodárce čelit možným problémům, nakolik může 
zákonné rozlišení být zakázanou diskriminací. Konstatují, že: „Základním problémem di-
skriminace je nemožnost vytvoření nějakého spolehlivého kritéria pro závěr, zda se o za-
kázanou diskriminaci jedná nebo nejedná.“ (Bobek, Boučková, Kühn, 2007, s. 38–40).

Ochrana před diskriminací a  princip rovnosti mají specifický význam v  oblasti 
ochrany lidských práv. Zákonná úprava antidiskriminačního zákona musí vycházet nejen 
z ústavních, ale rovněž z mezinárodních základů ochrany lidských práv. „Podstatou rovno-
sti v ochraně základních lidských práv je důstojnost člověka.“ (Boučková, Havelková, Kol-
dinská, Kühn, Kühnová, Whelanová, 2010, s. 17). Antidiskriminační zákon České repu-
bliky „…zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství a v návaznosti na Listinu 
základních práv a svobod a mezinárodní smlouvy, které jsou součástí právního řádu, blíže 
vymezuje právo na rovné zacházení a zákaz diskriminace ve věcech:
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 - práva na zaměstnání a přístupu k zaměstnání, 
 - přístupu k povolání, podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti,
 - pracovních, služebních poměrů a jiné závislé činnosti, včetně odměňování,
 - členství a činnosti v odborových organizacích, radách zaměstnanců nebo organiza-

cích zaměstnavatelů, včetně výhod, které tyto organizace svým členům poskytují,
 - členství a  činnosti v  profesních komorách, včetně výhod, které tyto veřejnoprávní 

korporace svým členům poskytují,
 - sociálního zabezpečení,
 - přiznání a poskytování sociálních výhod,
 - přístupu ke zdravotní péči a jejího poskytování,
 - přístupu ke vzdělání a jeho poskytování,
 - přístupu ke zboží a službám, včetně bydlení, pokud jsou nabízeny veřejnosti nebo při 

jejich poskytování“ (antidiskriminační zákon 198/2009 Sb., § 1).
Právem na rovné zacházení se rozumí právo nebýt diskriminován z důvodů, které 

zákon stanoví – za diskriminaci se považuje i pokyn k diskriminaci a navádění k diskrimi-
naci. „Přímou diskriminací se rozumí takové jednání, včetně opomenutí, kdy se s jednou 
osobou zachází méně příznivě, než se zachází nebo zacházelo nebo by se zacházelo s jinou 
osobou ve srovnatelné situaci, a to z důvodu rasy, etnického původu, národnosti, pohlaví, 
sexuální orientace, věku, zdravotního postižení, náboženského vyznání, víry či světového 
názoru. … Za diskriminaci z důvodu pohlaví se považuje i diskriminace z důvodu těhoten-
ství, mateřství nebo otcovství a z důvodu pohlavní identifikace. … Nepřímou diskriminací 
se rozumí takové jednání nebo opomenutí, kdy na základě zdánlivě neutrálního ustanovení, 
kritéria nebo praxe je z některého z důvodů uvedených v § 2 … osoba znevýhodněna oproti 
ostatním.“ (antidiskriminační zákon 198/2009 Sb., § 2, 3).

Stárnutí je komplexem biologických, psychologických a sociálních procesů. Odborná 
literatura uvádí různá členění starších věkových období a stáří. Vágnerová rozlišuje z hle-
diska vývojové psychologie období starší dospělosti (45–60 let), období raného stáří a pravé 
stáří. Upozorňuje na přístupy, které akceptují členění na určité vývojové fáze, ale chápou je 
jako méně jednoznačné, zdůrazňuje, že individuální rozvoj neprobíhá v jednoznačných sko-
cích (Vágnerová, 2000). Mülpachr uvádí dle Příhody (1974) období 45–59 jako střední věk 
(interevium), věk 60–74 jako počínající – časné stáří (senescence), 75–89 jako období kmet-
ství – vlastní stáří (senium) a 90 a více jako dlouhověkost (patriarchium). Další členění, které 
se uplatnilo, zahrnuje tři etapy – 65–74 mladí senioři, 75–84 staří senioři a 85 a více velmi staří 
senioři (Mühlpachr, 2004). Vymezován je tzv. třetí věk, tj. jedinci v období 60–74 let (Sýkoro-
vá, 2007). Mühlpachr charakterizuje sociální stáří jako období vymezené kombinací několika 
sociálních změn či splněním určitého kritéria (nejčastěji odchodem do důchodu), je dáno 
změnou rolí, životního způsobu i ekonomického zajištění (Mühlpachr, 2004). 

Diskriminace na základě věku je specifická. Starší věk je nezměnitelnou charakte-
ristikou. Principy spojených národů odkazují na ochranu věku, který s sebou přináší zne-
výhodnění a  způsobuje tak zvláštní zranitelnost svých nositelů. Jedná se i  o stereotypní 
náhledy na stáří jako období tělesného a duševního chátrání. Diskriminace z důvodu věku 
je posuzována v závislosti na kontextu své aplikace. Evropská směrnice 2000/78 zdůrazňu-
je, že je důležité rozlišovat mezi rozdílným zacházením, které je odůvodněné zejména na 

149Psychologické a personální aspekty diskriminace pracovníků z hlediska věku



základě oprávněných cílů politiky zaměstnanosti, trhu práce a odborného vzdělávání, a di-
skriminací, která musí být zakázána. Směrnice umožňuje členským státům stanovit, že roz-
díl v zacházení na základě vlastností, které souvisejí s jedním z důvodů diskriminace „… 
nepředstavuje diskriminaci, pokud z povahy dotyčné pracovní činnosti nebo z podmínek 
jejího výkonu vyplývá, že tyto vlastnosti představují podstatný a určující profesní požada-
vek, je-li cíl legitimní a požadavek přiměřený.“ (Bobek, Boučková, Kühn, 2007, s. 76–79) 
Obvyklou formou diskriminace na základě věku je rozdílné zacházení s osobami určitého 
věku ve srovnání s osobami jiného věku, diskriminace osob starších 50 let je typickou di-
skriminací na základě věku (Bobek, Boučková, Kühn, 2007).

Z hlediska pracovního uplatnění je skupina 50+ obecně považována za ohroženou 
skupinu na trhu práce a diskriminací v práci z hlediska věku. Této skupiny se i v pracovním 
životě dotýká ageismus. Ageismus charakterizuje Vágnerová (2000, s. 443) z psychologic-
kého hlediska jako „… postoj, který vyjadřuje obecně sdílené přesvědčení o nízké hodnotě 
a nekompetentnosti stáří a projevuje se podceňováním, odmítáním, event. až odporem ke 
starým lidem. V důsledku takového postoje dochází k symbolické i faktické diskriminaci 
pouze na základě stáří. … Ageismus, stejně tak jako všechny ostatní předsudky, příliš zjed-
nodušuje a nepřiměřeně generalizuje. … Nebere ohled na … individualitu a někdy i značné 
diference, které mezi lidmi této věkové kategorie existují.“

Pozornost zvýšení podílu starších lidí na trhu práce podnítilo i populační stárnutí. 
Mnohé prognózy se pro další desetiletí shodují na snižujícím se počtu narozených dětí a na-
růstajícímu počtu starších osob. Z ekonomických i sociálních důvodů je poukazováno na 
budoucí potřebu zaměstnanosti starších lidí jako řešení snižujícího se počtu mladých. Pil-
linger upozorňuje, že budou demografické změny vyžadovat k zajištění konkurenceschop-
nosti organizací vytvoření pracovních příležitostí pro starší skupiny pracovníků. Bude ne-
zbytné oceňovat dovednosti starších pracovníků, zajišťovat věkovou diverzitu a čelit věkové 
diskriminaci na pracovištích, vytvářet firemní kulturu podporující strategický komplexní 
přístup k age managementu a k tomu vést v rámci vzdělávání vedoucí pracovníky. Metody 
a strategie age managementu bude třeba zahrnout do sociálního dialogu mezi zaměstna-
vateli a odbory (Pillinger, 2008, www.eurelectric.org). Lisabonská strategie již v roce 2000 
stanovila jako cíl zvýšení zaměstnanosti různých věkových skupin a zvýšení věku odchodu 
z trhu práce (Lisbon European Council 23 and 24 March 2000, www.europarl.europa.eu). 
Postupně se prodlužuje potřebná doba pojištění pro nárok na starobní důchod. Zatímco 
v roce 2010 činila doba pojištění pro dosažení důchodového věku 26 let, v roce 2014 to bude 
30 let a v roce 2018 bude činit 34 let (Česká správa sociálního zabezpečení, www.cssz.cz). 
Děti narozené v roce 2013 by měly jít do důchodu v 73 letech.

Současná situace na trhu pracovních sil postihuje zejména osoby na vrcholu je-
jich produktivního věku, zvláště osoby v předdůchodovém a důchodovém věku (významně 
ženy a osoby se základním vzděláním). U skupiny 60–64 let vykazuje Česká republika za-
městnanost 25 %, zatímco průměr Evropské unie přesahuje 30 %. Věková kategorie 55 až 
64 let je výrazně rostoucí skupinou v České republice. Analýza Českého statistického úřadu 
poskytuje za období 2001 až 2009 zajímavé informace k zaměstnanosti obyvatel ČR ve věku 
55 až 64 let. V analýze se uvádí, že se zaměstnanost osob ve věkové kategorii 55 až 64 let 
vyvíjela příznivě, vzrostla z 52,1 na 65,5 %, což byl nejrychlejší nárůst mezi všemi věkovými 
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skupinami. V daném období přibylo 314 tisíc osob ve věku 55 až 64 let, přičemž téměř 240 
tisíc z tohoto přírůstku našlo zaměstnání. Za celé sledované období 2001–2009 rostla míra 
zaměstnanosti věkových skupin 55–59 a 60–64 let nejrychleji ze všech věkových skupin. 
Tento vývoj je výsledkem působení několika významných faktorů – vliv demografického 
nárůstu počtu osob v dané věkové kategorii, zvýšená nabídka pracovních příležitostí v ob-
dobí ekonomického růstu do poloviny roku 2008, snadné zaměstnávání osob s nárokem na 
starobní důchod (tyto osoby bylo možné zaměstnat pouze na dobu určitou a platila výjimka 
ze zákazu „řetězení“ smluv). Tato právní úprava však mohla být příčinou rychlejšího než 
průměrného poklesu zaměstnanosti osob ve věku 55–64 let v  období hospodářské rece-
se, protože usnadňuje propouštění. Za jeden z klíčových faktorů lze považovat posouvání 
důchodového věku, a to zejména u žen ve věkové kategorii 55 až 59 let. Dalším významným 
vlivem je trend klesajícího poměru výše důchodů k průměrné mzdě, která nutí starší lidi pro 
zachování životní úrovně déle pracovat (Ferenc, 2013). „Míra zaměstnanosti rostla, podpo-
rovaná legislativními opatřeními, zejména uvolněním omezení souběhu příjmů z výdělečné 
činnosti a pobíráním starobního důchodu, a  také postupným posouváním důchodového 
věku za hranici 60 let. Toto odkládání věku odchodu do důchodu je dynamičtější u žen tak, 
aby se postupně důchodový věk pro muže i ženy vyrovnal. To se projevilo právě výrazně 
rychlejším růstem míry zaměstnanosti žen v kategorii 55 až 60 let. Naopak u žen nad 60 let 
tato dynamika výrazně ochabuje.“ (Ferenc, 2013, s. 8–9). Příčinami stagnace míry zaměst-
nanosti u žen v kategorii 60–64 let jsou například nedostatek vhodných pracovních příleži-
tostí, nedostatek nabídek na zkrácený pracovní úvazek, působit mohou i další důvody, na-
příklad pomoc dospělým dětem, starost o vnoučata i nižší motivace k završení kariéry, nižší 
motivace k ekonomickému osamostatnění ad. U obou pohlaví se ve sledovaných skupinách 
negativně projevila hospodářská recese, recesí nejohroženější skupinou se ukázaly osoby 
v  kategoriích od 50 do 64 let. Jednak je to důsledek dříve platné regulace zaměstnávání 
starobních důchodců (systém smluv na dobu určitou s omezenou délkou roční pracovní 
doby), které bylo snazší přestat zaměstnávat, ale vliv bude pravděpodobně mít i diskrimina-
ce „starších“ lidí na trhu pracovních sil (Ferenc, 2013).

 U starších pracovníků je tendence bez ohledu na individuální odlišnosti k pochy-
bování o jejich kompetencích, jejich schopnosti bývají vnímány stereotypně jako slabší ve 
srovnání se schopnostmi mladších pracovníků, zpochybňován je jejich rozvojový potenciál. 
Obecně zvažovanými a  posuzovanými faktory v  kontextu věku ve vztahu k  pracovnímu 
uplatnění bývají kromě schopností a možností jejich rozvoje, psychických a sociálních fak-
torů rovněž tělesné charakteristiky a zevnějšek. 

Profesní role může uspokojovat základní psychické potřeby stárnoucího člověka. 
Pokud se týká potřeby stimulace a učení, uvádí Vágnerová (2000, s. 413), že „…starší za-
městnanci o nové podněty příliš nestojí, dávají přednost stereotypu a rutině. Stejně tak se 
neradi učí čemukoliv novému, mají z nových metod strach, většinou už nemají dostate-
čnou sebedůvěru.“ Vývojová dynamika (na úrovni subjektivního prožívání) je ovlivňo-
vána vzájemným vztahem potřeby jistoty a bezpečí a potřeby změny, která další vývoj sti-
muluje, přičemž potřebu jistoty lze chápat i  jako potřebu určité stability, která tendenci 
k dalším vývojovým změnám zpomaluje. Avšak jak Vágnerová (2000, s. 25) uvádí, „Vztah 
těchto dvou potřeb závisí na osobnosti jedince, na aktuálních vlivech prostředí a na mi-
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nulých zkušenostech (které mohou spoluurčovat význam každé situace).“ Potřeba zázemí, 
jistoty a bezpečí je u starších pracovníků velmi významná, obvykle projevují větší loajalitu 
k pracovišti (v případě dlouhodobějšího zaměstnání), jsou s ním identifikováni, význam-
né jsou pro ně dobré vztahy se spolupracovníky, preferují klid a pohodu. Upřednostňují 
jistou práci bez hrozby nepředvídatelných změn nebo ztráty zaměstnání. Starší pracovníci 
usilují ve větší míře o potvrzení vlastní hodnoty (ve smyslu důrazu na spolehlivost, stabilní 
výkonnost a  zkušenost), potřeba seberealizace se projevuje rovněž tendencí k  předávání 
zkušeností. Pokud potřebují ujištění, že jsou schopni konkurovat mladším pracovníkům, je 
to především z důvodu posílení sebeúcty, která bývá v období před odchodem do důchodu 
více ohrožena. Velmi důležitá je pro staršího pracovníka potřeba otevřené budoucnosti. Jde 
o představu, „… jak dlouho bude ještě schopen pracovat, event. jak dlouho ho pracovat ještě 
nechají. Jeho představa budoucnosti je spojena s odchodem do důchodu nebo s přijetím 
jiné, dočasné alternativy, která má mnohem nižší sociální prestiž (např. vrátný, hlídač).“ 
(Vágnerová, 2000, s. 413–414).

Antidiskriminační směrnice zakazují diskriminaci v přístupu k zaměstnání1, zejména 
v oblasti podmínek pro obsazování pracovních míst (zákaz diskriminační inzerce) a kritérií 
výběru, v postupu v zaměstnání, účasti na vzdělávání, poradenství či rekvalifikaci, v odměňo-
vání, propouštění, v přístupu a  členství v profesních organizacích nebo v organizacích za-
městnanců nebo zaměstnavatelů včetně výhod poskytovaných těmito organizacemi (Bobek, 
Boučková, Kühn, 2007). Baker (národní rozvojový manažer Age Concern England a předseda 
expertní skupiny AGE pro nediskriminaci) v roce 2006 ve svém projevu uvedl, že je diskrimi-
nace na základě věku „… v evropské společnosti velmi rozšířená. Starší lidé jsou systematicky 
vylučováni z trhu práce – buďto prostřednictvím přímé diskriminace, např. omezením jejich 
pracovních práv po dosažení důchodového věku či při propouštění a reorganizaci, kdy jsou 
propuštěni zejména starší zaměstnanci, nebo nepřímo v důsledku selhání zaměstnavatelů při 
investování do rozvoje dovedností a kvalifikace starších pracovníků, kteří jsou následně zne-
výhodněni při zavádění nových systémů, procesů nebo pracovních pozic“ (Baker, in: Postave-
ní a diskriminace seniorů v České republice, 2006, s. 36). Lze se domnívat, že i v současnosti 
jsou tyto praktiky v České republice uplatňovány. Starší věkové skupiny pracovníků nemají 
mnohdy stejné příležitosti uplatnění jako mladší věkové skupiny. Organizace starší praco-
vníky často a priori pouze z hlediska věku nezvažují ve svých plánech, v potřebách jednotli-
vých útvarů, nezahrnují je do plánů získávání a výběru, rozmísťování, vzdělávání a osobního 
rozvoje, následnictví i odměňování. Tyto pracovníky to v tomto případě limituje v jakémkoliv 
dalším rozvoji a postupu, neuznání schopností je pro ně demotivující, může to negativně ovli-
vňovat jejich identifikaci s organizací, jejich pracovní výkon a pracovní chování. 

Významným aspektem a faktorem pracovního života je pracovní spokojenost. Pra-
covní spokojenost či nespokojenost je reakcí člověka na subjektivně vnímané a  prožíva-
né souvislosti jeho pracovního působení, je výsledkem hodnocení podmínek a okolností 
práce, je ovlivněna osobnostními charakteristikami, individuálními preferencemi a má vliv 
na utváření pracovních postojů (Kocianová, 2010). „Stárnoucí člověk si uvědomuje pomíji-
vost úspěchů a nezáleží mu tolik na uspokojení vlastní ješitnosti (Říčan, 1989). … mnozí 
lidé získali dost zkušeností s úspěchem a zjistili, že ani uskutečnění vlastních ambicí nepři-
1  Zaměstnání představuje „…veškerou závislou činnost, tj. výkon práce ve vztahu nadřízenosti a podřízenosti“ 
(Bobek, Boučková, Kühn, 2007, s. 144).
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náší tak velké uspokojení, jak kdysi očekávali. Nyní chce člověk dosáhnout už jen toho, co 
je pro něho opravdu osobně důležité. Lidem tohoto věku jde více o skutečné hodnoty, které 
by přesahovaly jejich život.“ (Vágnerová, 2000, s. 414) Starší pracovníky motivuje podnětná 
pracovní činnost, autonomie, která je projevem důvěry v jejich schopnosti, odpovědnost za 
práci, zpětná vazba s potvrzováním významu jejich práce i předávání svých zkušeností, což 
může být pro organizaci velmi významné a měla by ochotu starších pracovníků ke sdílení 
svých znalostí a dovedností výrazně podněcovat.

Projevovaný respekt schopnostem a  zkušenostem je pro starší pracovníky velmi 
důležitý, v opačném případě to může mít dopady i na jejich sebejistotu v kontextu práce. 
Vágnerová ke změně celkového sebehodnocení stárnoucího člověka poukazuje, že je mimo 
jiné závislá na dosažené úrovni vzdělání a z toho vyplývajícím sociálním postavení. Papa-
lia a Olds (1992) uvádějí, že mají stárnoucí lidé s vyšším vzděláním lepší sebehodnocení 
než lidé s nižší úrovní vzdělání, kteří pracují manuálně. Intelektuální kompetence posílené 
vzděláním působí v tomto kontextu pozitivně (Vágnerová, 2000). Starší pracovníci s vyšší 
úrovní vzdělání mívají větší potřebu profesního rozvoje. Není-li jim pouze z důvodu věku, 
pro který již nejsou považováni za perspektivní jedince, do kterých se vyplatí investovat, 
umožněno účastnit se programů vzdělávání, osobního rozvoje i řízení kariéry, je to diskri-
minující. Není-li podporována připravenost na změny těchto pracovníků, snižuje to jejich 
konkurenceschopnost mladším kolegům a v důsledku jejich význam pro organizaci.

Významnou personální oblastí, která je v kontextu diskriminace často diskutována, je 
získávání, výběr a rozmísťování pracovníků. Úkolem získávání pracovníků je „oslovení“ ucha-
zečů (podle situace) z vnitřních i vnějších zdrojů, úkolem výběru je vybrat pracovníka nejlépe 
vyhovujícího stanoveným požadavkům. Rozmísťování pracovníků v rámci vnitřní mobility (tj. 
povýšení, převedení na jinou práci či pracoviště a přeřazení pracovníka na nižší funkci) má za-
jistit, aby schopnosti pracovníků odpovídaly nárokům pracovních pozic a byly maximálně vy-
užity. Získávání, výběr i rozmísťování pracovníků zajišťují kvalitu lidí na pracovních místech. 
Jak bylo již uvedeno, legislativa zakazuje diskriminaci z důvodu věku, zakázána je diskriminační 
inzerce i zvažování věku uchazečů o pracovní pozice. Avšak ve skutečnosti v průběhu získávání, 
výběru i rozmísťování pracovníků v organizaci má často právě věk potenciálních i stávajících 
pracovníků významný znevýhodňující vliv. Kritériem pro obsazení pracovního místa by měly 
být vždy předpoklady pracovníka ve vztahu ke stanoveným požadavkům na dané pracovní 
místo, rozhodující by měly být schopnosti pracovníka ve vztahu k dané činnosti.

Odměňování pracovníků představuje kompenzaci za práci, zahrnuje finanční od-
měny, zaměstnanecké výhody, nehmotné odměny (uznání, ocenění, úspěch) a procesy říze-
ní pracovního výkonu. Tzv. psychologická smlouva představuje očekávání ze strany jedince 
od organizace a ze strany organizace od jedince. Schein píše: „… ukázalo se, že když organi-
zace očekává od svých členů zaujatost … znamená to, že vyžaduje, aby se … angažovali, aby 
přijali cíle organizace a vážili si jich. Přeje-li si organizace, aby se pracovníci takovou měrou 
angažovali, musí jim za to poskytovat odměny a podmínky odpovídající takové účasti. Ne-
může platit jen více peněz za získanou oddanost, tvořivost a pružnost; pracovníci musí mít 
možnost získat neekonomické odměny, jako je autonomie, opravdová odpovědnost, příle-
žitost psychicky růst a uskutečňovat své aspirace“ (Schein, 1969, s. 143). To bezesporu platí 
i v současnosti – a pro pracovníky všech věkových skupin.
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Řízení pracovního výkonu je komplexním přístupem k  ovlivňování pracovního 
výkonu a pracovního chování, který sleduje rozvoj pracovních schopností lidí. Řízení pra-
covního výkonu by mělo zahrnovat dohodu o cílech – o pracovním výkonu, o souvisejícím 
vzdělávání a rozvoji pracovníka, motivující vedení a poskytování zpětné vazby, posuzování 
pracovního výkonu a v návaznosti na výsledky odměňování a řízení kariéry pracovníka. 
Má-li být hodnocení pracovníků motivující, mělo by zvažovat jejich potřeby a pracovní 
spokojenost, mělo by být provázáno s jejich rozvojem a kariérou. Tento požadavek by měl 
být respektován i u starších pracovníků. Kritériem hodnocení pracovníka by měly být jeho 
schopnosti a výkon – pracovní výsledky a pracovní chování. K hodnocení schopností pra-
covníků v  kontextu personálních rozhodnutí, například zařazení do vzdělávacího nebo 
kariérního programu, povýšení či propuštění pracovníka, je kromě výsledků hodnocení 
pracovního výkonu a  pracovního chování možné využít rovněž analýzu schopností (te-
stování způsobilosti, výsledky development centre). Ta je ovšem v případě starších praco-
vníků využívána významně méně často. Vzdělávání, osobní rozvoj a řízení kariéry často 
starší pracovníky míjejí. A to přesto, že legislativa zakazuje znemožnění přístupu k postu-
pu v zaměstnání a účasti na vzdělávání i z hlediska věku. Vzhledem k předpokládanému 
krátkému pracovnímu působení starších pracovníků v  organizaci a  často také z  důvodu 
předsudků o jejich již nedostatečných rozvojových schopnostech jsou finanční prostředky 
v tomto případě chápány jako neefektivní investice. Vágnerová uvádí: „Generativita je do 
určité míry spojena i s potřebou osobního rozvoje… V profesní roli se generativita proje-
vuje předáváním zkušeností další generaci. Stárnoucí člověk potřebuje, aby jeho zkušenost 
byla akceptována, a tím byl potvrzen i  její význam pro budoucnost. Stává se tak součástí 
kontinuity společenského vývoje. Pokud je tato zkušenost něčím přínosná, zvyšuje pocit 
hodnoty stárnoucího člověka“ (Vágnerová, 2000, s. 415). Je ke škodě organizace, pokud 
nevyužívá zkušenosti starších pracovníků, nepodporuje jejich předávání mladším podříze-
ným a spolupracovníkům. Na význam sdílení znalostí poukazují například koncepce učící 
se organizace a řízení znalostí.

Konec kariéry provází pocity zbytečnosti, znehodnocení profesních kompetencí, 
snížení sebehodnocení a sebeúcty, jedná se o stres, který starší pracovníky ohrožuje. Avšak 
hodnocení ztráty zaměstnání je závislé na kontextu situace. Odchodem do důchodu člověk 
ztrácí svoji profesní roli, role důchodce má nižší sociální status, avšak odchod do důcho-
du lidé prožívají různě (Vágnerová, 2000). Uvolňování pracovníků do důchodu by mělo 
z  psychologického hlediska zohledňovat jejich situaci, potřeby a  očekávání. Pro všechny 
pracovníky a  zvláště pro starší pracovníky je velmi problematické propuštění z  důvodu 
nadbytečnosti. Není výjimkou, že bez zvažování výkonnosti a schopností pracovníků, jsou 
propouštěni právě starší pracovníci. Běžně i bez jakékoliv podpory, například v rámci out-
placementu2. Vzhledem k situaci na trhu práce a k přístupu organizací ke starším věkovým 
skupinám to pro tyto pracovníky často představuje dlouhodobou nezaměstnanost. Opa-
kované a dlouhodobě neúspěšné hledání práce zejména u starších pracovníků snižuje je-
jich sebedůvěru a zeslabuje potřebnou aktivitu. Tato situace má pro mnoho lidí, kteří chtějí 

2  Outplacement představuje poskytnutou podporu při ztrátě a  hledání zaměstnání, je programem pomoci 
propouštěným pracovníkům, aby snáze našli práci. Outplacement zahrnuje poradenství propouštěným 
pracovníkům, analýzu jejich dosavadní kariéry a  rozvoj dovedností při hledání práce, případně i  pomoc 
s hledáním zaměstnání. Jeho cílem je minimalizace traumatu ze ztráty zaměstnání a doby nezaměstnanosti.
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pracovat, psychické i sociální dopady, je stresující, má dopady do jejich rodinného života 
a mnohdy do sociálních vztahů, které představovaly zejména vazby s lidmi v zaměstnání, 
o které přišli. Pro některé jedince propuštění i více let před nárokem na důchod znamená do 
této doby již nepřetržitou nezaměstnanost. 

Poměrně významnou pomoc v  zaměstnávání starších pracovníků může znamenat 
interní i externí personální poradenství. Personalisté a další odborníci v oblasti řízení lidí 
v organizaci (psychologové, andragogové) mohou doporučovat v rámci personální strate-
gie a z ní vycházející personální politiky organizace opatření, která řeší zaměstnávání sta-
rších pracovníků či řeší dopady jejich propouštění (pro tuto skupinu cílenými aktivitami 
v projektu outplacementu). Využít může organizace služeb externích poradců k nastavení 
personálního systému, personálních procesů a k realizaci personálních činností s cílem za-
městnávání a rozvoje starších věkových skupin pracovníků.

Starší pracovníci jsou reflektováni v posledním desetiletí koncepcí sociální odpověd-
nosti organizace, work-life balance, pozornost je jim věnována v kontextu alternativních 
pracovních úvazků, talent managementu a zejména age managementu, z hlediska věku re-
flektuje rovnost a diskriminaci diversity management. 

Sociální odpovědnost organizací (Corporate Social Responsibility – CSR) se týká 
všech oblastí života organizace, jedním z  jejích pilířů je i etika. V manažerském modelu 
(který se začal rozvíjet od třicátých let 20. století) jsou manažeři chápáni jako zástupci vlast-
níků, zákazníků, odběratelů a rovněž zaměstnanců i dalších, kteří mají vztah k organizaci 
(stakeholders), povinností manažerů je udržení sociálního smíru. Sociálně-environmen-
tální model klade kromě ekologických hodnot důraz na sociální a lidské hodnoty. Sociálně 
odpovědné chování organizace se projevuje i vůči vlastním zaměstnancům, její aktivity by 
měly sledovat přínos pro zaměstnance, mimo jiné například i v oblasti vzdělávání a rozvoje 
k vytváření podmínek pro efektivní výkon a kariéru pracovníků a v oblasti odstraňování 
diskriminace, což se významně týká právě starších věkových skupin pracovníků. I tuto ob-
last CSR je třeba integrovat do personální politiky organizace. Současnými trendy CSR jsou 
i age management a diversity management, pozornost je zaměřena na skupinu pracovníků 
50+ (Kocianová, 2012; CSR Europe, www.csreurope.org). 

Pozornost je v posledních letech věnována problematice slaďování pracovního a mi-
mopracovního života. U nás se work-life balance vztahuje zejména k péči o děti (v návaznosti 
na koncepce family-friendly policy) a k vytváření podmínek v rámci péče o pracovníky, která 
se v mnoha organizacích orientuje i na starší pracovníky jako specifickou skupinu. Z genera-
čního hlediska je rozvoj work-life balance spojován zejména s tzv. generací Y jako významnou 
mladou skupinou na současném pracovním trhu. Staršími generacemi jsou tzv. baby boomers 
(1946–1964) a  generace X  (v různých vymezeních 1965–1975/1981/1982). Generace Y  je 
charakterizována jako ekonomicky aktivní, vyžaduje vyšší životní úroveň, usiluje o profesní 
rozvoj a kariéru, bez problémů mění zaměstnavatele a pracovní místa. Generace Y má zájem 
o  maximální využití pracovních možností, ale současně o  osobní život, partnerské vztahy 
a rodinu, které nechce obětovat, má v této souvislosti nároky na organizaci pracovní doby. 
Jako významný rozdíl mezi generacemi Y a X je uváděno, že pro generaci X nebyl rodinný 
život prioritou, důležitou hodnotou bylo udržení si pracovního místa a bezkonfliktní pracovní 
prostředí (neměnila tak lehce zaměstnavatele a pracovní pozice jako je tomu v případě gene-
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race Y). Nejstarší generaci – baby boomers v této koncepci pozornost věnována není. Oče-
kávání mladé generace vyvolávají potřebu vytváření alternativních (flexibilních) pracovních 
úvazků, mezi které jsou zahrnovány dohody o provedení práce a pracovní činnosti, zkrácené 
úvazky, pružná pracovní doba, stlačený pracovní týden, víkendová práce, práce z domova, 
sdílení pracovního místa, práce na dobu určitou ad. Na tyto úvazky je pohlíženo jako na alter-
nativní formy zaměstnávání, které jsou nástrojem přizpůsobování se požadavkům trhu práce 
a slaďování zájmů zaměstnavatelů a zaměstnanců. Tyto možnosti jsou poskytovány i starším 
skupinám pracovníků, avšak je otázkou, nakolik jsou například dohody či zkrácené úvazky 
zajímavé v předdůchodovém věku (Kocianová, 2012).

Talent management se rozvíjí po roce 2000 jako koncepce získávání, motivace, roz-
voje a plánování následnictví talentovaných lidí s cílem jejich stabilizace. Talent manage-
ment byl a je i v současnosti chápán nejednotně, je vztahován k vrcholovým pozicím, k ma-
nažerům nebo absolventům (zejména v trainee programech) či jako řízení schopností všech 
perspektivních pracovníků organizace. Jak uvádí Armstrong, od počátku bylo poukazováno 
na to, že se nemá talent management vztahovat pouze k výjimečným jedincům ve vrcholo-
vých funkcích, omezovat se pouze na několik favorizovaných lidí (Armstrong, 2007). Přesto, 
že je na odborné úrovni shoda v tom, že talent management by měl vycházet z výkonnosti 
a  schopností jedinců, z  jejich rozvojového potenciálu, že není talent lidí omezen věkem, 
jsou do programů talent managementu starší pracovníci zařazování zcela ojediněle.

Age management představuje z hlediska řízení lidí v organizaci řízení věkové struk-
tury pracovníků (na úrovni organizace, pracovních skupin i jednotlivců). Age management 
vychází celospolečenské úrovně, zejména pokud se týká nepříznivého demografického vývo-
je, politiky důchodů a  odchodů ze zaměstnání, sociální odpovědnosti organizací, věkové 
diskriminace a zaměstnatelnosti starších skupin pracovníků, zejména „50+“. Z hlediska age 
managementu v organizaci je významná strategie organizace v oblasti zaměstnávání starších 
lidí, věková diverzita, problematika zdraví a životního stylu starších pracovníků, ale rovněž 
strategie mezigeneračního předávání znalostí a kontext talent managementu a nástupnictví 
v organizaci. Age management se tedy netýká pouze starších pracovníků, jak bývá mnohdy 
chápáno. Vyžaduje jiné vnímání věku pracovníků, podporu diverzity (odstranění diskrimina-
ce z hlediska věku), zavádění komplexních opatření podporujících spolupráci generací a vy-
tváření podmínek k plnému využití schopností všech pracovníků a jejich rozvoje.

„Diverzita je hodnotou, která dává obsah principu rovnosti“ (Bobek, Boučková, Kühn, 
2007, s. 4). Diverzita představuje různorodost pracovníků z hlediska pohlaví, etnické příslu-
šnosti, tělesných charakteristik, sexuální orientace, náboženství, rodinného stavu a rovněž 
věku. Přístupy diversity managementu reflektují rovné pracovní příležitosti a diskriminaci 
pracovníků. Rozvoj diversity managementu v Evropě od 90. let 20. století významně souvisí 
s globalizací trhu práce a demografickým vývojem, který podnítil zájem o starší skupiny 
pracovníků. V této souvislosti sleduje řízení diverzity v organizacích věkovou rozmanitost 
pracovníků jako přínosnou pro organizaci a její organizační jednotky, pro týmovou práci 
a osobně přínosnou pro pracovníky a jejich rozvoj v rámci spolupráce generací, zejména 
pokud se týká rozdílných pracovních zkušeností a dovedností a  jejich předávání, rozma-
nitosti chování, myšlení, postojů, komunikace, zájmů a očekávání jedinců různého věku. 
O věkové diverzitě se hodně píše a mluví, v praxi však často uplatňována není.
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Závěr

Organizace musejí dodržovat zákonná antidiskriminační nařízení. Personální stra-
tegie, personální politika a uplatňované postupy v personálním řízení by tomu měly od-
povídat a  napomáhat. Přístup organizací ke starším pracovníkům má významné etické 
aspekty, které spoluvytvářejí jméno organizace u vlastních zaměstnanců i ve vnějším pro-
středí, jsou výrazem kultury organizace, ovlivňují organizační klima a  vztah pracovníků 
k organizaci, ovlivňují pracovní spokojenost. Významným podnětem, který vyvolal zájem 
o problematiku zaměstnávání starších věkových skupin pracovníků, je stárnutí populace. 
Věková diverzita poskytuje organizaci větší potenciál nových pracovníků i využívání schop-
ností stávajících pracovníků všech věkových skupin pro potřeby konkrétních pracovních 
míst tak, aby byly pro pracovníky tyto pozice uspokojující. Práce je pro mnoho lidí – starší 
jedince nevyjímaje – příležitostí k seberealizaci. Pro organizace je velmi důležité zajištění 
předávání dovedností a zkušeností starších pracovníků mladším, tato možnost je pro mno-
ho starších pracovníků uspokojující. Nejsou však výjimkou organizace, ve kterých panuje 
ageismus. Často je tomu tak v případě mladých manažerů, kteří v tomto směru ovlivňují 
klima. Starší pracovníci čelí stereotypům, jsou považováni za méně schopné než mladí pra-
covníci, za nedostatečně flexibilní, neschopné přizpůsobit se změnám. Z psychologického 
hlediska je to skličující a k práci demotivující. Pohled na věk v kontextu pracovního života 
vyžaduje změnu myšlení. Starší i mladší pracovníci mají kompetence k určitým úkolům, 
k  jiným úkolům je mít nemusejí. I pro starší pracovníky je nezbytný rozvoj kompetencí 
podle jejich potřeb a potřeb organizace, aby odpovídaly nárokům pracovních míst. Diskri-
minace na základě věku může mít různé podoby v praxi personálního řízení – při realizaci 
personálních činností. Mnohdy organizace odmítají starší pracovníky zaměstnávat, opo-
míjejí je ve vzdělávání a  rozvoji, povyšování, snaží se je přimět k odchodu do důchodu, 
případně jsou vybráni k propuštění. Přístup ke starším pracovníkům podporují zejména 
koncepce sociální odpovědnosti organizace, age managementu a diversity managementu, 
avšak co je určující, je uplatňovaný přístup v praxi. 
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Abstrakt
Článek se zabývá problematikou diskriminace pracovníků z hlediska věku a jejími psychologickými 
a personálními aspekty. Text vychází z evropských dokumentů k rovnosti a diskriminaci, z vymezení 
rovnosti, rovnosti příležitostí a diskriminace v legislativě, z antidiskriminačního zákona a zaměřuje 
se na diskriminaci na základě věku. Pozornost je věnována ageismu a populačnímu stárnutí. V kon-
textu psychologických aspektů věkové diskriminace pracovníků v organizaci jsou v   souvislosti se 
stereotypy uvedeny z  pohledu vývojové psychologie potřeby stárnoucího člověka z  hlediska jeho 
pracovního působení. V návaznosti se článek zabývá situací starších pracovníků, jejich nestejnými 
příležitostmi uplatnění ve srovnání s mladšími věkovými skupinami pracovníků, situacemi v praxi 
personálního řízení, kdy bývají z hlediska věku starší pracovníci znevýhodňováni – v oblasti získává-
ní, výběru, rozmísťování, odměňování, řízení pracovního výkonu a hodnocení, vzdělávání, osobního 
rozvoje, řízení kariéry a propouštění. Poslední část se orientuje na koncepty posledních let, které re-
flektují starší pracovníky – sociální odpovědnost organizace, work-life balance včetně alternativních 
pracovních úvazků, talent management, age management a diversity management. 

Klíčová slova: rovnost, diskriminace, antidiskriminační zákon, stárnutí, starší věkové skupiny pra-
covníků, stereotypy, stárnutí populace, schopnosti, psychické potřeby stárnoucího člověka, řízení 
a rozvoj pracovníků, personální činnosti

Abstract
The article deals with the problem of workers discrimination regarding age and its psychological 
and personnel aspects. The text itself derives its foundations from European documents concerning 
equality and discrimination, from the definition of equality, equal opportunities and discrimination 
in legislation, from the anti-discrimination law and focuses on discrimination based on age. Preferred 
phenomena are ageism and population ageing in this case. In the context of psychological aspects of 
age-based discrimination of workers in organization, the needs of an aging human connected to his 
work and related stereotypes are presented from the point of view of human development psychol-
ogy. Following these, the article deals with situation of older workers, their unequal work realization 
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opportunities compared to the younger age groups of colleagues, situations in personnel manage-
ment practice, in which the older workers find themselves being discriminated because of their age 
– in the areas of resourcing, choosing, placement, rewarding, management of work performance and 
evaluation, education, personal development, career management and layoffs. The last part of the 
article is focused on the latest concepts of the last years, reflecting older workers – corporate social 
responsibility, work life balance encompassing alternative time employments, talent management, 
age management and diversity management.

Key words: equality, discrimination, anti-discrimination law, ageing, older age groups of workers, 
stereotypes, population ageing, abilities, psychological needs of an ageing human, personnel man-
agement and workers development, personnel activities
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Úvod

Problematiku stárnutí můžeme ve stručnosti dobře přiblížit následujícími údaji platnými 
pro Českou republiku (ČR): v polovině minulého století bylo v ČR 1,1 mil. lidí ve věku nad 60 let, 
tj. 12,4 % obyvatel, v roce 2010 to již byly 2 mil. lidí, tj. 22,6 % obyvatel. Predikce demografického 
vývoje v ČR předpokládá, že v roce 2020 bude v ČR již 2,7 mil. lidí v tomto věku. Jsme svědky 
stárnutí obyvatelstva, které je typické téměř pro většinu zemí západní a střední Evropy a tedy i pro 
většinu zemí Evropské unie. Stárnutí obyvatelstva můžeme v těchto zemích považovat za realitu, 
jež je spojena i s prodlužováním střední délky života. V ČR se od roku 1920 do roku 2009 zvýšila 
o 58 % (Langhamrova, 2010), prodlužováním odchodu do důchodu (v ČR je to nyní průměrně 
u mužů 61 let a u žen 59 let), ale i s aktivností lidí po 60. roku věku, jež právě také plyne ze změny 
životního stylu lidí, jejich výživy, ale i účinnosti zdravotnictví (Cimbálníková a kol., 2012).

Společnost musí počítat s větším podílem starších lidí ve věkovém rozložení svého 
obyvatelstva. Starší lidé se také mění a budou se měnit s tím, jak do kategorií 60 a více let 
budou přicházet zástupci generace X a později i generace Y.

Vzdělávání a učení se stávají součástí celoživotního učení a v nejširším slova smyslu 
také nástroji, které mohou pomoci řešit adaptaci starších lidí na dynamicky se měnící spo-
lečnost (Šerák, 2011, s. 18–19).

Náš příspěvek bude dále pojednávat o tzv. univerzitě třetího věku v ČR, kterou můžeme 
považovat za „vlajkovou loď“ v systému vzdělávání seniorů, a to jak z hlediska historie, tak 
i z hlediska kvality a inovací nabízených vzdělávacích produktů včetně jejich forem a metod.

Historie univerzity třetího věku v ČR 

V Evropě vznikla první univerzita třetího věku v roce 1973 v Toulouse s cílem vytvořit 
vzdělávací příležitosti pro stárnoucí populaci a nabídnout takový program, který by odpovídal 
potřebám této věkové skupiny. Zlepšit kvalitu života „lidí třetího věku“ prostřednictvím vzdělá-
vacích kurzů a programů byla inspirativní myšlenka, jež se ve vyspělých zemích Evropy rychle 
šířila. Univerzity třetího věku dnes patří ve vyspělých státech EU ke standardním a vyhledáva-
ným vzdělávacím službám, kterými univerzity přispívají ke zkvalitnění života seniorů, k jejich 
adaptaci na nové podmínky v rychle se měnícím světě a někdy dokonce i k potřebné mezigene-
rační komunikaci. 

Počátek českých univerzit třetího věku je spojován s  rokem 1986 a  s  kurzy na 
Univerzitě Palackého v Olomouci a na Univerzitě Karlově v Praze. Mezi dalšími průkopníky 
je pro ČR uváděna Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. 

Velký rozmach vzdělávání seniorů na univerzitách nastal po roce 1989, kdy byly po-
stupně navázány kontakty s podobnými organizacemi v zahraničí.



Za významný mezník v rozvoji univerzit třetího věku v ČR je pokládán rok 1995, kdy 
vznikla Asociace Univerzit třetího věku České republiky. Dalším významným momentem 
byla podpora univerzit třetího věku vládou, která v roce 2003 rozhodla na základě Národ-
ního programu přípravy na stárnutí populace, že podpoří jejich rozvoj poskytnutím dotační 
podpory veřejným vysokým školám na jejich infrastrukturu ve výši 15 mil Kč/rok v letech 
2003–2007 (podrobně též Ondráková a kol., 2012).

Asociace univerzit třetího věku v ČR

Uvedené důležité téma nejlépe uchopíme dle Asociace univerzit třetího věku v ČR. 
Asociace je neziskovým občanským sdružením institucí, které poskytují vzdělávání na vy-
sokoškolské úrovni občanům České republiky v  důchodovém věku. Sekretariát asociace 
sídlí na VUT v Brně (Asociace univerzit třetího věku, 2013).

Podle Adamec, Kryštof (2012) organizuje U3V 22 vysokých škol a ve více jak 900 
kurzech se aktivně účastní 35 tisíc seniorů.

Na stránkách asociace je uvedeno, že byla založena v roce 1993 z iniciativy několika 
dobrovolníků, kteří se na svých mateřských univerzitách vzděláváním seniorů zabývali a sou-
časně sledovali tuto problematiku v evropském i světovém měřítku. Vzdělávání seniorů patří 
mezi prestižní úkoly moderních univerzit a vyspělé státy i univerzity si to uvědomují.

Základními úkoly asociace jsou:
•	 zabezpečovat vzájemnou informovanost svých členů, koordinovat spolupráci a spo-

lečnou projektovou činnost, vzájemnou podporu a výměnu zkušeností,
•	 zabezpečovat mezinárodní kontakty asociace s vedoucími evropskými organizace-

mi. Zejména s AIUTA (International Association of the Universities of the Third 
Age), s EFOS (European Federation of Older Students). Koordinovat zapojení do 
evropské informační sítě pro univerzity třetího věku, která je vedená univerzitou 
v Ulmu. 

Podle emeritn9ho předsedy Asociace univerzit třetího věku P. Vavřína je cílem těchto 
univerzit zvyšovat obecnou vzdělanost a především zkvalitňovat život seniorů. V posled-
ních akademických letech od cca roku 2010 se uvádí, že se U3V v ČR na veřejných vysokých 
školách účastní celkem 32–36 tisíc zapsaných studentů, někteří však navštěvují i více kurzů 
současně. Vzhledem k celkovému počtu seniorů v ČR a působení dalších organizací se za-
měřením na vzdělávání seniorů, se skutečně jedná jen o „vlajkovou loď“ vzdělávání seniorů.

Asociace sama považuje za potřebné rozšířit vzdělávání seniorů do menších obcí a na ven-
kov. To ovšem U3V na VŠ v ČR nemohou samy zvládnout. Nicméně jako inovativní se ukazují tzv. 
virtuální U3V spojené v regionech s kluby důchodců nebo lokálními knihovnami apod. (viz dále).

Hlavní cíle U3V jsou stručně, ale přesně vyjádřeny na stránkách pro virtuální U3V:
•	 „bio-psycho-sociální” rozvoj člověka,
•	 adaptace na měnící se životní a společenské podmínky (technologie),
•	 mezigenerační dialog.

Vavřín (2012) na konferenci AEDUCA diskutoval úroveň nabízených kurzů 
a dospěl k závěru, že řada z nich je srovnatelná s úrovní bakalářského, případně magi-
sterského studia.
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Mezinárodní spolupráce 

Z mezinárodního hlediska považujeme za významné dvě organizace.
AUITA (Světov8 asociace univerzit třetího věku)
Její hlavní cíle jsou uvedeny takto (volně přeloženo):

•	 Vytvořit unii, jež bude sdružovat univerzity třetího věku z celého světa včetně dalších 
podobných organizací, které jsou zaměřené na stejné cíle. 

•	 S podporou univerzit z celého světa vytvořit rámec pro celoživotní vzdělávání a i výz-
kum vzdělávání starších lidí, do kterého budou oni také zapojeni.

•	 Podporovat výměnu znalostí a zkušeností starší generace, jež jsou přínosem pro celou 
společnost. 

•	 EFOS (Evropská federace studujících seniorů na univerzitách), která má cíle:
•	 Podpora akademického studia pro starší lidi vedle mladších studentů ve speciálních 

akademiích nebo v univerzitách pro starší lidi.
•	 Podpora společných projektů pro starší studenty v celé Evropě.
•	 Podpora přístupu starších lidí k akademickému vzdělávání včetně toho, které nevede 

k formální kvalifikaci.
•	 Zastupování zájmů v akademickém vzdělávání pro starší lidi.
•	 Podpora autonomních národních organizací s podobnými cíli.
•	 Identifikace možností využití dovedností a  odborných znalostí starších studujících 

v oblasti vědy a pro rozvoj společnosti.
•	 Spolupráce s  dalšími mezinárodními organizacemi, které podporují rozvoj celoživot-

ního učení.

Účel a cíle univerzit třetího věku

Účel a  aktivity univerzit třetího věku můžeme vymezit pomocí prohlášení na 
webových stránkách vybraných univerzit.

Univerzita Karlova v Praze:
Univerzita třetího věku (U3V) je součástí koncepce nazývané celoživotní vzdělávání. 

U3V na UK každoročně nabízí několik desítek kurzů. Cílem kurzů Univerzity třetího věku 
je poskytnout seniorům v důchodovém věku možnost, aby se kvalifikovaně a na univerzit-
ní úrovni mohli systematicky seznamovat s nejnovějšími poznatky v oblasti vědy, historie, 
politiky, kultury apod. Posluchačem U3V na UK se může stát každý občan, který dosáhl 
důchodového věku. U většiny kurzů je podmínkou pro přijetí středoškolské vzdělání s ma-
turitou. V některých případech může být podmínka středoškolského vzdělání prominuta… 
(informace o poplatku za kurz) Absolventi získají osvědčení Univerzity Karlovy, které je 
slavnostně předáváno v aule Karolina.

Západočeská univerzita v Plzni:
Univerzita třetího věku (U3V) je program neprofesního celoživotního vzdělávání určený 

pro seniory. Výjimku tvoří občané v invalidním důchodu, kteří se mohou stát posluchači U3V 
bez ohledu na věkovou hranici. Podmínkou pro studium není maturita ani délka předchozího 
vzdělání. Na přednáškách se tedy schází posluchači prakticky ze všech oborů lidské činnosti. Po-
sluchač U3V není student ve smyslu zákona č.111/1998 Sb. o vysokých školách a všech navazují-
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cích a doplňujících zákonů a ustanovení … Studium U3V je od roku 1996 tříleté (šestisemestrové) 
s možností pokračování bez omezení. Studijní předměty jsou dvousemestrové a studijní obory 
jsou čtyřsemestrové. Podmínkou zápisu do U3V v daném akademickém roce je vyplnění závazné 
přihlášky a zaplacení zápisného. Zápisy se uskutečňují do vyčerpání kapacit poslucháren a pro za-
řazení do předmětu je rozhodující pořadí příchodu k zápisu. Počty účastníků U3V neustále rostou.

Pokud shrneme základní body, můžeme konstatovat, že:
•	 Studium je především určeno pro lidi v  důchodovém věku a  vzhledem k  zájmu je 

omezeno kapacitou zařízení (ale asi i lektorů).
•	 Podmínky přijetí ke studiu se liší, některé univerzity nevyžadují maturitní vysvědčení 

jako podmínku a vycházejí dále vstříct například tělesně postiženým občanům.
•	 Účastník není studentem dle zákona o VŠ v ČR.
•	 Bloky studia se v nabídce také liší a po jejich absolvování je možná účast na slavnost-

ním předávání osvědčení na univerzitě.
•	 Pro zápis do předmětu jsou stanovené vstupní poplatky, jejichž cena je někdy spíše 

symbolická (100–200 Kč). U některých kurzů (IT, kurzy s exkurzí apod.) je vyšší.

Ukázka nabídky vzdělávacích kurzů

Univerzita Karlova pro akademický rok 2012/2013 v katalogu kurzů pro univerzitu třetího 
věku uvádí:

Fakulta         Počet kurzů
Katolická teologická fakulta     1 
Husitská teologická fakulta     1 
Právnická fakulta      1 
1. Lékařská fakulta      1 ale s variantami
2. lékařská fakulta      1 
3. lékařská fakulta      2 
Lékařská fakulta v Plzni       3 
Filozofická fakulta      35
Přírodovědecká fakulta       14
Matematicko-fyzikální fakulta      6 
Pedagogická fakulta      2 
Fakulta sociálních věd      21
Fakulta tělesné výchovy a sportu      1 
Fakulta humanitních studií     14
Ústřední knihovna UK       2 

Samozřejmě nabídka UK v Praze jako největší univerzity v ČR je celkově poměrně 
velká. Pro srovnání porovnáváme s  univerzitou působící zejména v  Plzeňském kraji 
a následně uvádíme i informace k tzv. virtuální univerzitě třetího věku, kterou organizuje 
Česká zemědělská univerzita v Praze, ale s možnostmi konzultací v řadě míst v ČR. 

Západočeská univerzita v Plzni pro akademický rok 2012/2013 v katalogu kurzů pro uni-
verzitu třetího věku uvádí kurzy bez rozdělení pod fakultami. Výuku organizuje Ústav celoživot-
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ního vzdělávání. V nabídce je 10 kurzů, které se již opakují, a 6 nových kurzů. Univerzita organi-
zuje i kurzy univerzity třetího věku na několika místech v regionu. Bylo to například v menších 
městech jako je Cheb (kde má své detašované pracoviště) nebo Aš či Sokolov, kde prostory pro 
výuku byly připraveny v kooperaci s obcemi. Podobně byly kurzy otevřeny i v Klatovech.

Virtuální kurzy U3V – inovace s využitím ICT (podle e-senior)

Virtuální univerzita třetího věku představuje novou moderní alternativu ke klasic-
ké prezenční přednáškové výuce U3V. Je založena na ICT a především internetu, má prv-
ky distančního vzdělávání a využívá e-learning. V ideálním případě je výuka skládající se 
z prezenčních setkání a e-learningu i didakticky přizpůsobena specifikům cílové skupiny 
– seniorům se zájmem o vzdělávání.

Virtuální U3V (VU3V) je určena především pro vzdělávání seniorů v regionech, kteří se 
z různých důvodů nemohou zúčastňovat přednášek U3V prezenční formou v sídlech vysokých 
škol a univerzit (vzdálenost, zdravotní a časové důvody, finanční náročnost na dopravu apod.). 
Tím rozšiřuje omezení působnosti U3V jen na velká města v ČR, kde jsou především situovány 
fakulta našich univerzit.

Dostupnost kdekoliv a nezávisle na čase je největší výhodou e-learningu. Vlastní forma 
výuky potom přirozeným způsobem rozvíjí počítačovou a především pak informační gramot-
nost seniorů. Počáteční znalost práce s počítačem přitom není nutnou podmínkou účasti tam, 
kde se organizují vstupní workshopy s prezenčním vstupem do U3V a e-learningu. Studium 
vzdělávací skupiny obvykle organizuje vyškolený lektor. Výuku je možné realizovat kdekoliv kde 
je dostupný internet – knihovny, školy, informační střediska, kluby a domovy seniorů a další.

Podporovatelé virtuální U3V zdůrazňují její další výhodu. „Hlavní didaktická před-
nost virtuálních kurzů oproti klasickým prezenčním přednáškám spočívá právě v možnosti 
opakování, což je významné zejména pro seniory“.

Průkopníkem v této oblasti v ČR je Česká zemědělská univerzita. Na stránkách vir-
tuální univerzity je současné době nabídka 14 kurzů. Jedná se o tato témata: Astronomie, 
Etika jako východisko z krize, Kouzelná geometrie, Lesnictví, Historie a současnost české 
myslivosti, Pěstování a využívání jedlých a léčivých hub, Vývoj a současnost Evropské unie, 
Vývoj informačních technologií, Čínská medicína v naší zahrádce, Hudební nástroje, Dě-
jiny oděvní kultury, Osobní finance, Lidské zdraví, Život a dílo Michelangela Buonarroti.

Nehodová (2012) ve své studii ukazuje význam penetrace U3V díky virtuální uni-
verzitě v krajích ČR na jedné straně a zároveň poukazuje na to, že se často jedná o malé 
kroužky seniorů, kde by případná náročnější organizace prezenčního studia v místě vedla 
k poměrně vysoké finanční náročnosti a z tohoto pohledu k neefektivitě.

Podporu využívání ICT i  pro vzdělávání seniorů dokladují např. práce Tomczyka 
(2011), Frka (2012) či Egera (2012).

Existuje i specifická studie (Tauchmanová a kol., 2012), která je zaměřena na jazyko-
vou výuku seniorů a podobně porovnává situaci na třech univerzitách a jejích U3V.

Závěr

Univerzity třetího věku jsou již tradiční formou vzdělávání seniorů v ČR. V jejich 
samotné organizaci na jednotlivých vysokých školách existují jisté rozdíly:
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•	 Někde se více dodržuje vstupní omezení dřívějším absolvování střední školy s matu-
ritou (UK).

•	 Jinde je např. v  atraktivních kurzech preferenčním kritériem věk (bylo použito na 
ZČU).

•	 Účast na předání osvědčení („promoci“) je spojena s absolvováním různého počtu 
dílčích kurzů.

•	 Výuka je jen v tradičních prostorách univerzity (UK), výuka je zajišťována i v regio-
nech v kooperaci s obcemi. 

•	 ČZU přešla k výrazné inovaci ve spojení s e-learningem a tutoriály v regionech.
•	 Menší rozdíly jsou i v poplatcích za jednotlivé kurzy.

Shody naopak existují v přístupech k seniorům, ve snaze rozvinout poradenství pro 
cílovou skupinu a vytvořit klima odpovídající této skupině.

Objevují se ovšem i  dílčí problémy např. v  přístupnosti prostor i  pro vozíčkáře či 
jinak zdravotně omezené lidi. Administrátoři také potvrzují, že se občas objevují i obtížně 
zvladatelní klienti nebo dokonce „záškoláctví“, tj. snaha nechat si jen zapsat účast a aktivně 
se výuky neúčastnit.

Celkově je ovšem U3V potřebné vyzdvihnout i s tím, že přínos je evidentně na obou 
stranách. Na jedné straně jde o ušlechtilé trávení volného času a edukaci, která často pře-
chází v péči o seniory a pomáhá jim se adaptovat, ale i realizovat. Ostatně posledně uvedené 
souvisí s podporou sociálního kontaktu a komunikace nejen mezi seniory, ale často i me-
zigeneračně.

Na druhé straně pozorujeme, že U3V významně přispívají k pozitivní image organi-
zujících univerzit, ale i vysokoškolského vzdělávání vůbec. 
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Abstrakt
Univerzita třetího věku (U3V) je nazývána vlajkovou lodí vzdělávání seniorů. V praxi ve vzdělávání 
seniorů můžeme najít řadu metod a forem, které jsou vhodné a efektivní. Univerzity třetího věku dnes 
nenabízejí jen „klasické“ vzdělávací kurzy, ale i pro seniory netradiční vzdělávací cesty s využitím in-
ternetu. Příspěvek popisuje současnou situaci U3V v komparaci nabídky Karlovy univerzity v Praze, 
Západočeské univerzity v Plzni a České zemědělské univerzity v Praze.

Klíčová slova: Univerzita třetího věku, vzdělávání seniorů, Česká republika

Abstract
The University of the Third Age (U3V) is so-called flagship of education of older adults.
There is no single method and form of teaching and learning older adults which is suitable and effec-
tive. The Universities of the Third Age offer not only “classical”courses but also not traditional learning 
path for seniors, e.g. via internet. The paper describes present situation of U3V by comparison from the 
Charles University in Prague, the West Bohemia University in Pilsen and the Agriculture University in 
Prague.

Key words: University of the third age, teaching and learning of older adults, the Czech Republic
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Dobrovolnické aktivity seniorů: 
Organizační socializace a profesionalizace před a po roce 1989

Namísto úvodu

Česká populace stárne. To je známý fakt, který je ve veřejném prostoru diskutován dnes 
a denně. Množí se obavy, kdo bude živit relativně velký počet neproduktivních důchodců. Čeští 
„age-alarmisté“ vnímají zvyšování podílu seniorů ve společnosti jednoznačně negativně a vy-
volávají morální paniku, která vede až k narušování intergenerační solidarity. Ve svém úsilí byli 
natolik úspěšní, že se jim obavy o udržitelnost důchodového systému podařilo přetavit do reálné 
veřejné politiky. Věková hranice odchodu do důchodu se v Česku už několik let průběžně zvy-
šuje. 

Naštěstí existuje i  jiný pohled na stárnutí populace, který v tomto jevu nevidí hrozbu, 
ale příležitost. A nejde jen o příležitost obchodního rázu, tj. otevírání se rostoucího segmentu 
trhu spotřebitelů v seniorském věku náročnějším produktům a službám. Jde hlavně o příležitost 
obecně prospěšného charakteru, tj. zvětšování potenciálu relativně zdravých lidí s dostatkem 
volného času, který mohou využít pro službu či pomoc jiným lidem. Novou generaci důchodců 
charakterizuje aktivní životní styl, díky kterému zůstávají začleněni do sociálních sítí a institucí 
společnosti. Stereotyp, který důchodce nahlíží jako sociálně izolované a nekompetentní jedince 
s podlomeným zdravím se stává minulostí (viz Neugarten, 1996). 

Aktivní a zdravá seniorská populace touží udržet si kvalitu života co nejdéle, chce zůstat 
produktivní, a proto se též zajímá o dobrovolnictví. Svými zájmy a rostoucím počtem vytváří 
nové výzvy pro veřejné politiky. Z toho plyne i aktuální naléhavost potřeby podpory dobrovol-
nictví seniorů ze strany vlády a veřejné správy. Politici po celém světě se čím dále častěji musí za-
bývat otázkami, proč někteří senioři dobrovolně pracují a jiní ne, proč někteří na dobrovolnictví 
rezignují a jiní pokračují, proč dobrovolnické aktivity seniorů rostou, nebo klesají?

Experti z akademické sféry obvykle vysvětlují variabilitu dobrovolnických aktivit seniorů 
změnami v jejich individuálních zdrojích – nárůstem volného času poklesem sociálního kapi-
tálu, snahou nahradit osobní benefity, které před odchodem na důchod plynuly ze zaměstnání 
(Wilson, 2000, s. 226). Ze sociologické perspektivy jsou změny v dobrovolnické aktivitě seniorů 
vysvětlovány kontextuálními faktory, jako jsou změny kulturní (hodnoty, normy), změny le-
gislativního rámce dobrovolnictví, změny organizačního prostředí a změny makrospolečenské. 
Vzhledem k tomu, že změny v organizačním prostředí jsou standardním předmětem veřejné 
politiky a lze je poměrně rychle a úspěšně regulovat, budeme se v této stati věnovat právě analýze 
vlivu organizačního prostředí na dobrovolnictví seniorů. 

Dobrovolníci a jejich organizace představují specifický sociální svět, jenž si vytváří vlastní 
soubor hodnot, norem a praktik, které ovlivňují chování dobrovolníků. Delší pobyt a získané 
zkušenosti v organizaci, která poskytuje prostor k dobrovolnické aktivitě tak představují svébyt-
ný poddruh socializace, kterou bychom mohli nazvat „organizační socializace“. Tento druh soci-



alizace znamená předávání poznání a posilování organizačních hodnot, kultury a norem během 
působení jednotlivce v daném organizačním prostředí (Haski-Leventhal, Bargal, 2008, s. 67–68). 

Senioři díky svému věku měli možnost zažít několik změn organizačního prostředí českého 
dobrovolnictví. Specifikem seniorů z postkomunistických zemí, a tedy i českých seniorů, je jejich 
zkušenost s centralizovaným socialistickým organizačním rámcem dobrovolnictví, který však byl 
před více než dvaceti lety nahrazen aktuálním rámcem občanských (neziskových) organizací. Dá 
se říct, že za socialismu procházeli dobrovolníci specifickou organizační socializací, která měla na 
jejich dobrovolnictví negativní dopad. Její charakter určovaly takové faktory, jakými byly paušál-
ní mandatorní dobrovolnictví (všichni, alespoň občas „museli dobrovolně“ pracovat ve prospěch 
režimu), ideologizace (formálním cílem dobrovolnictví bylo budování socialismu) a kariérismus 
(kdo chtěl postupovat v kariéře, musel se dobrovolně angažovat). Vliv těchto faktorů po roce 1989 
zásadně oslabil, nicméně bylo by zajímavé vědět, jestli syndrom negativní zkušenosti se socialistic-
kým dobrovolnictvím ovlivňuje styl dobrovolnické práce i dnešních seniorů.

Zkoumání povahy a  změn organizačního prostředí dobrovolníků může dát odpověď 
nejen na otázku, proč lidé dobrovolnické organizace opouštějí, ale také proč v nich zůstávají. 
Organizační socializace časem mění i motivaci dobrovolníků. Např. psychologové Chacón, Ve-
cina a Dávila, zpracovali longitudinální výzkum dobrovolníků v oblasti sociální práce a přišli 
s tzv. „třístupňovým modelem výdrže dobrovolníků“ (three stage model of volunteers’ durati-
on): krátkodobé stadium (6 měsíců), střednědobé stadium (12 měsíců) a dlouhodobé stadium 
(24 měsíců). Podle nich ovlivňují délku služby v počáteční fázi dobrovolnictví především motivy 
a jejich uspokojení. Dlouhodobější a intenzivnější dobrovolnickou službu však lépe předpovídá 
oddanost organizaci (organizational commitment) (viz Chacón, Vecina, Dávila, 2007). 

Otázka motivace dobrovolníků vytrvat v  dobrovolnické aktivitě implikuje dynamický 
model dobrovolnické kariéry. Jednu z  prvních verzí takového modelu nabídli Allen Omoto 
a Mark Snyder. V jejich podání prochází životní cyklus dobrovolníka třemi stadii, v nichž je 
postupně dominantně ovlivňován jednou ze tří kategorií faktorů: precedenty, zkušenostmi a dů-
sledky dobrovolnické participace. V prvním stadiu hrají rozhodující roli individuální dispozice, 
motivace stát se dobrovolníkem a podpora sociálního okolí, ve druhé fázi jsou to satisfakce, kte-
rou dobrovolnická aktivita a organizační integrace přináší, a ve třetí důsledky pro a) dobrovol-
níka – změny v poznání, postojích, chování, motivaci, identitě, b) organizaci – změny v kvalitě 
poskytovaných služeb, rekrutaci a znovuzařazení dobrovolníka a c) pro sociální systém – difuze 
vzorů chování, osvěta, systém poskytování služeb (viz Omoto, Snyder, 1995; 2002). 

Čím dále proces vývoje dobrovolníka postupuje, tím jsou pro něj sociální faktory 
významnější. V podstatě to samé říká i  „model zapojení dobrovolníka“ (model of volunteer 
involvement), jehož autorkou je Katherine Gaskin. V tomto modelu se jednotlivec postupně 
z pochybovače stojícího mimo svět dobrovolnictví stává iniciátorem kontaktu s tímto světem, 
dále jako činitel prochází stadiem začínajícího dobrovolníka a ve finální fázi se z něho stává 
vytrvalec, který pracuje dlouhodobě. Transformace dobrovolníka z jednoho stadia do dalšího 
formou pozitivní stimulace je také věcí cíleného úsilí jeho okolí, tj. dobrovolnické infrastruktury, 
managementu dobrovolníků (Gaskin, 2003, s. 4), resp. profesionalizace práce s dobrovolníky.  
 Z tohoto pohledu dobrovolníci zůstávají v organizaci, která je schopna se přizpůsobit se jejich 
požadavkům a možnostem a profesionálně zvládá problémy spojené s dobrovolnickou prací. 
Profesionalita práce s dobrovolníky (jejich rekrutace, trénink, školení, řízení a koordinace) se 
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ukazuje jako další pozitivní faktor ovlivňující dobrovolnické aktivity seniorů. Profesionalizace 
organizace znamená zapojování expertního vědění nejen do organizování dobrovolnických ak-
tivit, ale i do samotného chodu občanské organizace, tj. do jejího řízení i do procesů dosahování 
cílů, kvůli kterým vznikla. Budeme tedy rozlišovat mezi profesionalizací práce s dobrovolníky 
a  celkovou profesionalizací organizace (viz Pospíšilová, 2010). Profesionalizace organizace je 
odpovědí na potřebu efektivního zvládání problémů, které zaručuje její udržitelnost v prostředí, 
v němž chce působit. Profesionalizace organizace je spojená s  širším procesem modernizace 
společnosti vyznačujícím se prohlubováním dělby práce, specializací jednotlivých činností, for-
malizací postupů a procedur. Předpokládá složitější organizační strukturu a její hierarchizaci. 
Na jedné straně poskytuje dobrovolníkům prestižní pozice ve správních radách organizací a na 
straně druhé jim otevírá příležitosti i pro fyzicky méně náročnou práci spojenou s udržováním 
chodu organizace, která vyhovuje hlavně seniorům.

Profesionalizace organizace má však z hlediska dobrovolnictví také svá úskalí. Průvod-
ním jevem profesionalizace je formalizace vztahů na pracovišti, která často vede k narušování 
sociální vstřícnosti organizačního prostředí a k odrazování dobrovolníků od spolupráce s vyso-
ce profesionalizovanou organizací. Z občanské organizace se může stát a často se i stává profe-
sionálně řízená firma, která je sice efektivní, ale pro starší dobrovolníky nemusí být atraktivní. 

Na rizika profesionalizace občanské organizace z hlediska jejích vnitřních mocen-
ských vztahů mezi profesionály a dobrovolníky upozorňuje Šťovíčková-Jantulová. Profesi-
onalizace podle ní přináší formalizaci pravidel jednání, která omezují jeho flexibilitu. Jed-
notliví členové organizace už nejsou vzájemně zastupitelní a organizace je závislá jen na 
těch, kteří mají odpovídající vzdělání a zkušenosti. Dobrovolníci jsou vytlačování z řízení 
chodu organizace, protože pro zapojení se do rozhodování je důležitým kritériem odpoví-
dající expertní vědění (Šťovíčková-Jantulová, 2005, s. 144). Díky profesionalizaci organizace 
dochází k monopolizaci určitých pracovních činností a příležitostí. Činnost, kterou dříve 
vykonávali dobrovolníci, je realizována převážně profesionály, kteří mají odpovídající vzdě-
lání a  zkušenosti. Dobrovolníci již nemohou jejich pozice zastávat ani kontrolovat jejich 
činnost. Roste tak nerovnost mezi aktéry v organizaci. (Šťovíčková-Jantulová, 2005, s. 143)

Jak vidno, ani organizační socializace a ani profesionalizace nemusí mít jednoznačně 
pozitivní vliv na dobrovolnickou práci seniorů. Socialistická organizační socializace vyvo-
lávala v dobrovolnících často znechucení a odpor. Z výše uvedeného také plyne, že můžeme 
mluvit i  o protichůdných efektech, které organizační socializace dobrovolníků a  profesi-
onalizace organizace zanechávají na ochotě seniorů setrvat v  dobrovolnických organiza-
cích a dobrovolně pro ně pracovat. Tyto efekty se mohou vzájemně vyvažovat, anebo jeden 
z nich převládne. V dalším textu se budeme zabývat právě otázkou, jak se tyto efekty proje-
vily na populaci českých dobrovolníků v seniorském věku.

Organizační socializace a profesionalizace za socialismu

Názory většiny společenských vědců na poválečný vývoj dobrovolnictví v  zemích 
východního bloku jsou vzácně shodné. Jejich texty vypovídají o  tom, že převzetím moci 
do rukou komunistických stran byla tradice dobrovolnictví násilně přervána a nastoupila 
éra „socialistického temna“ charakteristická svým  neautentickým, mandatorním 
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dobrovolnictvím, kterému nastavovala zrcadlo jen malá část autentických disidentských 
aktivit (viz např. Voicu, Voicu, 2003). Pozornější pohled na éru socialismu však odkrývá 
vrstevnatější a barevnější obraz socialistického dobrovolnictví. 

Vztah komunistické strany k dobrovolnictví byl ambivalentní. Na jedné straně měla ze 
spontánních dobrovolnických aktivit strach, protože by mohly ohrozit její dominantní postavení 
ve společnosti, ale na druhé straně je potřebovala, aby mohla řešit prekérní situace nedostatkové-
ho socialistického hospodářství a dokazovat legitimitu své vedoucí pozice ve společnosti. Když 
se v únoru 1948 chopila komunistická strana moci, začala si oblast dobrovolného sdružování 
přizpůsobovat svým potřebám. Především přistoupila k poměrně rychlé paralyzaci dobrovolnic-
kého aktivismu, který svojí ideovou a politickou orientací komunistické ideologii nevyhovoval, 
nebo jí přímo protiřečil. Sdružení, která tomuto aktivismu poskytovala prostor, byla jednoduše 
zrušena; jako příklad jmenujme tělovýchovné a mládežnické organizace Orel, YMCA, YWCA, 
Junák (a později i Sokol1), které vyznávaly ideály a hodnoty demokracie, svobody, individuální 
zodpovědnosti a národní hrdosti. Některé organizace komunistická strana účelově nahradila 
vlastními; založila např. Československý svaz tělesné výchovy (ČSTV), Československý svaz 
mládeže (ČSM) nebo Pionýr. Organizace, které se zabývaly poskytováním veřejně prospěšných 
služeb a charitativní činností, převážně zestátnila jako tzv. rozpočtové a příspěvkové organizace 
plně je profesionalizovala, podřídila přímé státní kontrole a dobrovolnické aktivity z nich vytla-
čila. Církevní charitativní organizace a spolky (např. diakonická zařízení) byly postupně omezo-
vány a rušeny a jejich majetek přešel do majetku státu (Vaněk, 2001, s. 49). 

Základní strategií, jejímž prostřednictvím docházelo k podřízení oblasti dobrovolnic-
kých aktivit, byla centralizace, kterou komunistická strana uplatnila i ve sféře volnočasových, 
zájmových aktivit. Všechny organizace dobrovolného sdružování v určité oblasti byly sloučeny 
do jedné celostátní střešní organizace (svazu); tak vzniklo relativně málo centrálně řízených, 
masových organizací. Kromě již zmiňovaných ČSTV, ČSM a Pionýra to byly především Re-
voluční odborové hnutí (ROH), Svaz Československo-Sovětského přátelství, Československý 
svaz žen, Československý svaz novinářů, Svaz pro spolupráci s armádou (SVAZARM), Česko-
slovenský červený kříž, Svaz rolníků, Svaz invalidů a další.2 Tyto velké, hierarchicky uspořáda-
né, masové společenské organizace byly sdruženy do jedné celostátní střešní organizace, tzv. 
Národní fronty, jejíž ústřední výbor ovládali členové komunistické strany. Tímto způsobem 
dostala komunistická strana pod svoji kontrolu celou oblast organizovaného dobrovolnictví 
a mohla ji využívat ve svůj prospěch. V dobové rétorice to znamenalo zapojit prostřednictvím 
masových organizací „veřejnost do výstavby socialistické společnosti“ (Vaněk, 2001, s. 48). 

Komunisté organizované dobrovolnictví skutečně nezrušili, jak by se při zpětném 
pohledu mohlo zdát. Naopak na něm postavili existenci socialistické společnosti. Socialis-
tický stát pod vedením komunistické strany se dobrovolnictví snažil všemožně podporovat. 
Činil to právě prostřednictvím organizací Národní fronty, jež měly za úkol permanentně 
„mobilizovat pracující masy“ ve prospěch režimu. 

Organizační infrastruktura dobrovolnictví byla za socialismu skutečně obrovská. Čí-
tala nejen hustou síť základních dobrovolných organizací ve městech a obcích, ale také bez-

1  Československá obec sokolská se postupně transformovala v  Tělovýchovnou sportovní organizaci Sokol 
(1952), pak v Dobrovolnou sportovní organizaci SOKOL (1953) až se nakonec rozplynula v Československém 
svazu tělesné výchovy (1957) (Dolanský, 1973, s. 95–96).
2  Celkově jich bylo 18 včetně komunistické strany.
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počet pracovních kolektivů, které se rozhodly dobrovolně odvádět větší objem práce a ve 
vyšší kvalitě, než za jakou byli placeni. Významným rysem dobrovolnictví dané doby bylo, 
že mělo velkou část svého organizačního zázemí přímo v konkrétních podnicích, úřadech 
i na jednotlivých pracovištích. Šlo o „zaměstnanecké dobrovolnictví“, v němž klíčovou roli 
sehrávalo tzv. „socialistické soutěžení“ brigád socialistické práce (BSP). Na pracovištích také 
působily jak základní organizace komunistické strany, tak SSM, ČSSP a samozřejmě ROH. 

Ve velkých podnicích s několika tisíci zaměstnanci fungovalo řízení dobrovolnických 
aktivit na vysoce profesionální úrovni. Agitátoři, tj. funkcionáři uvedených organizací, byli 
opravdovými profesionály ve způsobech rekrutace a řízení dobrovolníků. Pro tento úkol byli 
také patřičně vybaveni. Někteří z nich zastávali dobře placené funkce, disponovali nejen mocí 
vydírat a vyhrožovat (potenciálním) dobrovolníkům, ale také atraktivní ideologií oslavující 
dobrovolnický heroismus se vším patosem boje za lepší budoucnost celého lidstva. Dobrovol-
níkovi jako hrdinovi všedního dne mohli nabídnout široký repertoár symbolických odměn 
např. v podobě čestných titulů, které se udělovaly v rámci oslavných rituálů při příležitosti 
výročí a dělnických svátků. Socialistické soutěžení bylo také štědře dotováno ze státní poklad-
ny. Symbolické odměny (pochvaly, prapory, odznaky, plakety, diplomy a medaile) za pracovní 
hrdinství doprovázely finanční odměny; říkalo se tomu „hmotná zainteresovanost“. 

Úspěšnost agitátorů a  skutečně masový charakter socialistického soutěžení ilustrují 
následující statistické údaje o počtu BSP v Československu a počtu občanů, kteří se do jejich 
aktivit zapojovali od začátku šedesátých až do poloviny osmdesátých let minulého století. Z těchto 
dat plyne, že v roce 1980 byl do „hnutí brigád socialistické práce“ ve čtrnáct a půlmilionovém 
Československu zapojen zhruba každý třetí dospělý občan (Sopóci, 1989, s. 41). 

Lokální (základní, grass roots) organizace byly sdružené (centralizované) do velkých 
svazů, jejichž centrály také fungovaly na profesionální bázi a byly politicky a ideologicky 
plně v rukou komunistické strany. Na druhé straně přímá kontrola komunistické strany sa-
hala jen do okresní úrovně svazových organizací, což znamenalo, že od okresní úrovně níže 
se funkcionářem svazu mohl stát i nestraník. Ideologizace dobrovolnictví na místní úrovni 
byla tedy zřetelně slabší a panovaly zde spíše neformální (kamarádské) vztahy typické pro 
sociální sítě v dané lokalitě. Celkově pak organizační infrastruktura dobrovolnictví za soci-
alismu kombinovala profesionální (manažerský) model řízení (uplatňovaný na pracovištích 
velkých podniků a na vyšších stupních řízení velkých svazů) s modelem „poučených laiků“ 
na úrovni malých základních organizací. 

Zatímco první model byl zcela formální, ideologicky spoutaný a komunisty důsledně 
kontrolovaný, druhý poskytoval dobrovolníkům větší volnost, pocity autentické komunity 
a možnosti uplatnit svoji kreativitu. Specifický model dobrovolnických organizací předsta-
vovaly církevní a disidentské organizace (Charta 77 a další), v nichž se podle komunistické 
propagandy sdružovali otevření nepřátelé socialistického režimu. Jejich dobrovolnické ak-
tivity měly často vysokou profesionální úroveň (viz např. Výbor na obranu nespravedlivě 
stíhaných – VONS), ale nebyly nijak centralizované a hlavně se vymykaly kontrole komuni-
stické strany, která se o to neustále snažila.

Členství v  dobrovolných organizacích bylo rozhodně dlouhodobé a  vícenásobné. 
To potvrzuje statistický údaj Ústředního výboru Národní fronty z roku 1972, podle něhož 
čítaly organizace Národní fronty 19 milionů členů, přičemž v Československu tehdy žilo 
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14,5 milionu obyvatel (Frič et al., 1998, s. 4). Co se týče počtu odpracovaných hodin, patřilo 
by Česko jistě k zemím s vysokým objemem dobrovolnické práce na osobu a rok. S určitostí 
lze také říct, že čeští brigádníci patřili k pravidelným dobrovolníkům. 

Vysoká míra profesionalizace dobrovolnických organizací a  práce s  dobrovolníky 
byla tedy nerozlučně spojena s ideologizací, která měla na motivaci dobrovolníků a jejich 
integraci do organizačního života neblahý vliv. Možnosti, jak se zbavit tlaku ideologizované 
socializace, však byly omezené. Dobrovolnictví ve prospěch režimu bylo v podstatě man-
datorní. Odmítání dobrovolnické práce, anebo zrušení členství v  dobrovolné organizaci 
bylo chápáno jako čin proti režimu, po němž automaticky následovaly negativní sankce. Za 
socialismu bylo masové dobrovolnictví důkazem legitimity režimu; brigády dobrovolníků 
byly symbolem toho, že komunističtí vůdci vedou společnost správným směrem a mají oby-
vatelstvo na své straně. Postupem času, však schopnost režimu vymáhat dobrovolnickou 
práci slábla. Vize komunistické společnosti ztratila svoji přitažlivost a už jí nevěřili ani sa-
motní komunisté. Účast na aktivitách dobrovolných organizací se postupem času v mnoha 
případech stávala čistě formálním aktem. Spontánních dobrovolnických aktivit ke sklonku 
režimu dramaticky ubývalo. V období socialismu probíhala poměrně pestrá organizační so-
cializace dobrovolníků. Za prvé se na ní velkou mírou podílelo státem organizované dobro-
volnictví přímo na pracovištích v továrnách a úřadech (formou socialistického soutěžení). 
Za druhé, probíhala také ve státem důsledně kontrolovaném dobrovolnictví v advokačních 
organizacích (jako byly např. Revoluční odborové hnutí – ROH a Československý svaz mlá-
deže – ČSM). Za třetí, svébytná forma organizační socializace se odehrávala ve státem ne 
zcela důsledně kontrolované sféře zájmových dobrovolných organizacích. A nakonec i v or-
ganizacích, které měl stát pod kontrolou jen velmi okrajově, tj. v církvích a církevních orga-
nizacích a také v disidentských organizacích (jako byly Charta 77 nebo VONS).

Dobrovolnictví za socialismu tedy nelze dichotomicky zjednodušovat výlučně na 
mandatorní dobrovolnictví znechucených brigádníků a autentické dobrovolnictví disidentů. 
Z výše uvedeného se nedá jednoznačně usuzovat, že všichni dobrovolníci, kteří prošli orga-
nizační socializací za socialismu, se po jeho pádu (1989) dobrovolnictví automaticky zřekli. 
Když vezmeme v úvahu, že za socialismu se musel dobrovolnickým aktivitám, až na výjimky, 
věnovat každý dospělý občan, pak méně než třetinový podíl dobrovolníků na celkové popula-
ci v roce 19913 demonstruje, k jak výraznému poklesu organizovaného dobrovolnictví po roce 
1989 došlo. S pádem socialismu se organizační prostor pro dobrovolnickou činnost značně 
zúžil – rozpadl se systém dobrovolnické práce na pracovištích, byly zrušeny některé masové 
advokační organizace (např. Socialistický svaz mládeže, ROH nebo Svaz Československo-So-
větského přátelství) a jiné se transformovaly v nové organizace, které pro nedostatek zájmu, 
musely výrazně omezit svoji činnost (např. Československý svaz žen, Pionýr).

Tento rapidní pokles dobrovolnických aktivit však neznamenal rychlou výměnu sta-
rých dobrovolníků za nové. Nedošlo k tomu, že by po roce 1989 v krátkém čase nastoupila 
nová generace dobrovolníků, kteří už neměli zkušenost se socialistickým dobrovolnictvím, 
a rychle vytlačila tu starou. Naopak „veteráni“ socialistického dobrovolnictví byli hlavními 
nositeli dobrovolnických aktivit i po roce 1989 a udržovali kontinuitu dobrovolnictví v ČR. 
Podle výzkumu zaměřeného na dobrovolnictví, ještě v roce 1999 jedna polovina těch ob-
3  Podle údajů z Evropského výzkumu hodnot (EVS) v roce 1991vykonávalo v České republice dobrovolnickou 
práci 29 % populace. Citováno dle Petrová Kafková, 2012, s. 219.
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čanů, kteří uvedli, že dobrovolně pracovali pro nějakou organizaci před rokem 1989, tj. za 
socialismu, pokračovala v dobrovolnictví i v roce 1999 (Frič a kol., 2001, s. 61). 

Organizační socializace a profesionalizace po roce 1989

Socialismus skutečně na českém dobrovolnictví zanechal hluboké stopy, které vý-
razným způsobem deformovaly postoje obyvatelstva k dobrovolnictví. Negativní zkušenost 
s ideologizovaným a státem podporovaným socialistickým dobrovolnictvím odradila vel-
kou část obyvatelstva od dobrovolnických aktivit po roce 1989. Na druhé straně v devadesá-
tých letech došlo k významným změnám organizačního prostředí dobrovolnictví. Změnila 
se jeho organizační struktura i  počet organizací poskytujících příležitosti dobrovolnicky 
pracovat. Vnikla zcela nová kategorie servisních organizací v oblasti sociálních a zdravot-
ních služeb, na které měl za socialismu monopol stát. Nově vznikaly i advokační organizace 
působící v oblastech ochrany práv občanů, minorit a životního prostředí. Počet občanských 
organizací se během první poloviny devadesátých let vyšplhal z  řádově tisíců na řádově 
desítky tisíc a v současnosti je to více než 114 000 organizací (viz ČSÚ, 2012). 

Tento poslední údaj naznačuje, že podobně jako za socialismu, je i dnes pro Českou 
republiku typické členské dobrovolnictví, které je silně ovlivňované organizační socializací. 
Z  těch dobrovolníků, kteří v  současnosti dobrovolně pracují pro nějakou občanskou or-
ganizaci, je 91 % zároveň i  jejím členem (viz Pospíšilová, Frič, 2010). Je přirozené, že po 
dvaceti letech od pádu socialismu mají zkušenost se socialistickým dobrovolnictvím přede-
vším dobrovolníci v seniorském věku. Nabízí se tedy otázka, jestli se špatná reputace jejich 
organizační socializace v minulém režimu nějak „podepsala“ na stylu jejich dobrovolnictví 
(jeho rozsahu a intenzitě, stabilitě a pravidelnosti)? 

Poněkud překvapivě se celkový podíl dobrovolníků od začátku devadesátých let až 
do současnosti téměř nezměnil, ale podíl dobrovolníků mezi seniory rostl i  když faktor 
věku neměl na výskyt dobrovolnictví statisticky významný vliv (Petrová Kafková, 2012, s. 
219). Předpoklad, že socialismem poznačená seniorská generace se bude méně často dobro-
volnicky angažovat, než mladší generace, které tuto zkušenost nemají, se nenaplnil. Faktor 
věku se ve vztahu k dobrovolnictví projevuje až v souvislosti s faktorem zdraví, který míru 
dobrovolnictví statisticky významně negativně ovlivňuje až v kategorii starších seniorů (71 
a více let). V kategorii mladších seniorů (55 až 79 let)4 je podíl dobrovolníků sice o něco 
nižší, než v mladších věkových kategoriích, ale rozdíl není statisticky významný. Až na starší 
seniory se podíl dobrovolníků v jednotlivých věkových kategoriích pohybuje přibližně na 
stejné hladině (viz Tab. 1).5 

4  Kategorizace na mladší a starší seniory byla převzata od: Broese van Groenou and Van Tilburg, 2012.
5  Pro zjišťování parametrů dobrovolnictví seniorů a vlivu organizační socializace a profesionalizace na jeho 
charakter budeme dále využívat data z reprezentativního kvantitativního výzkumu, který se uskutečnil na pod-
zim roku 2009 v rámci projektu: „The Patterns and Values of Volunteering in the Czech and Norwegian Society“. 
Výzkum v ČR proběhl na vzorku 3 800 občanů ve věku od 15 let, z nichž 1 096 dobrovolně pracovalo pro ně-
jakou občanskou organizaci. Dále budeme na tento zdroj dat odkazovat jako na: Frič, Pospíšilová, VHD 2009. 
Výzkumný projekt realizovala HESTIA – Národní dobrovolnické centrum ve spolupráci s Univerzitou Karlovou 
(Fakulta humanitních studií a Fakulta sociálních věd), Nadací rozvoje občanské společnosti a norským part-
nerem Institute for Social Research v Oslu. Souhrnné výsledky výzkumu byly prezentovány v publikaci: Frič, 
Pospíšilová a kol., 2010.
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Tab. 1. Dobrovolnická práce pro občanskou organizaci podle věku
15–24 let 25–34 let 35–44 let 45–54 let 55–70 let 71 a více let

Ano 31,1 % 31,1 % 29,9 % 31,3 % 27,0 % 18,4 %
Ne 68,9 % 68,9 % 70,0 % 68,7 % 73,0 % 81,6 %

Celkem 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

Zdroj: Frič, Pospíšilová, VHD 2009, N = 1 096 dobrovolníků.

Dobrovolnický styl seniorů je pravidelný, stabilní a poměrně intenzivní a to platí jak pro 
mladší, tak i pro starší seniory. Celkově více než tři čtvrtiny (77 %) seniorů pracuje pro nezisko-
vou organizaci alespoň jednou za měsíc. Polovina seniorů pracuje pro jednu organizaci více než 
tři roky a v průměru každý senior dobrovolník odpracuje pro neziskové organizace 43 hodin ro-
čně (průměr za celou ČR je 47 hodin, viz Pospíšilová, Frič, 2010, s. 76). Pokud dobrovolnický styl 
seniorů srovnáme se stylem ostatních věkových skupin, zjistíme, že se od sebe významně neliší. 
Z hlediska stylu dobrovolnické práce jsou senioři dobrovolníci jako kterýkoliv jiní. Socialistická 
organizační socializace na nich žádné negativní stopy z tohoto hlediska nezanechala. Je to dáno 
tím, že po pádu socialismu dobrovolně pracují jen ti občané, kteří se jeho ideologií pronikající do 
organizačního života dobrovolníků nenechali znechutit a od dobrovolnictví odradit. 

Charakter organizační socializace seniorů je specifický v tom, že je výrazně dlouhodobý 
ve srovnání s mladšími kategoriemi dobrovolníků. Téměř jedna pětina (18 %) z nich pracuje pro 
jednu a tu samou organizaci dvacet a více let. Vyznačují se nejen značnou vytrvalostí v dobrovol-
nických aktivitách, ale i loajalitou k organizaci a sklonem k tradičním formám dobrovolnictví. 
Většina seniorů dobrovolnicky pracuje v organizacích, které byly založeny ještě před rokem 1989. 
Mezi mladšími seniory dosahuje podíl těch, kteří pracují v tradičních oblastech dobrovolnictví 
60 % a u starších seniorů je to až 71 % z nich. Senioři jsou jako dobrovolníci poměrně konzerva-
tivní. Nejčastěji pracují pro tradiční zájmové organizace myslivců, rybářů, zahrádkářů, pěstitelů, 
včelařů, chovatelů (dohromady 46 % z nich) anebo pro církevní a náboženské organizace (46 
% z nich). Naopak v organizacích tohoto typu najdeme jen malý podíl (15 resp. 17 %) mládeže 
od 15 do 34 let, což automaticky evokuje otázku vymírání dobrovolníků v těchto organizacích. 

Organizační loajalita seniorů indikuje sílu jejich organizační socializace, která v kom-
binaci s konservativismem vede mezi seniory ke zvýšenému výskytu fenoménu „srůstání 
s organizací“. S věkem roste orientace dobrovolnických aktivit směrem dovnitř organizace 
a klesá podíl činností zaměřených vně organizace. Seniorští dobrovolníci většinou pracují 
buď ve výborech a správních radách organizací, anebo poskytují pomoc při udržování cho-
du organizace. S tím jak dobrovolníci stárnou, stále více přebírají zodpovědnost za fungo-
vání organizace. Osobní angažmá v terénu – přímá pomoc, poskytování služeb klientům 
a obhajoba zájmů občanů, spadá hlavně do agendy mladších generací (viz Tab. 2). Roky 
nastřádaného „dobrovolnického know how“ přináší seniorským dobrovolníkům status 
a prestižní pozice v komunitě členů organizace. Prestiž a závazky vůči organizaci posilují 
motivaci seniorů oddalovat svůj odchod do zaslouženého „dobrovolnického důchodu“. 
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Tab. 2. Charakter dobrovolnických aktivit podle věku
15–24 

let
25–34 

let
35–44 

let
45–54 

let
55–70 

let
71 a více 

let
Činnosti zaměřené na organizaci 45,4 % 56,6 % 59,6 % 60,2 % 67,7 % 76,3 %
Činnosti zaměřené vně organizace 54,6 % 43,4 % 40,4 % 39,8 % 32,3 % 23,7 %
Celkem 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

Zdroj: Frič, Pospíšilová, VHD 2009, N = 1 096 dobrovolníků.

Úspěšná organizační socializace je nezbytným předpokladem efektivního plnění role seniora 
dobrovolníka. Během organizační socializace dobrovolníka vznikají přátelství, neformální vazby 
a závazky, které jej nutí pokračovat v dobrovolnické kariéře (Haski-Leventhal, Bargal, 2008, s. 69). 
Sílu závazků lze jednoduše změřit délkou dobrovolnické kariéry, která je u většiny seniorů relativně 
dlouhá. Za touto abstraktní mírou však musíme vidět kromě závazků vůči organizaci i konkrétní 
přátelské a emocionální vazby, které jsou u českých seniorských dobrovolníků poměrně silné. 

Velká většina oslovených dobrovolníků seniorů uvedla, že jejich přátelé od nich oče-
kávají, že budou dobrovolnicky pracovat. V případě mladších seniorů to bylo 77 % a v přípa-
dě starších seniorů až 86 % respondentů. Získaná data ukazují, že naprostá většina českých 
seniorů zažívá ve svých dobrovolnických organizacích atmosféru přátelského porozumění, 
která představuje důležitý motivační faktor ovlivňující pokračování jejich dobrovolnických 
aktivit. Devět z deseti seniorů dobrovolníků uvedlo, že má v organizaci někoho, s kým se 
může poradit o důležitých rozhodnutích, a téměř čtyři pětiny (78 %) z nich uvedly, že v or-
ganizaci je několik lidí, s nimiž si mohu promluvit, když se cítí osaměle. 

Míra integrace dobrovolníků do komunity členů organizace je v jednotlivých věkových 
kategoriích dobrovolníků distribuována rovnoměrně. Významnou výjimku představují jen star-
ší senioři, z nichž více než polovina (58 %) má s dalšími členy organizace těsné vazby (u ostat-
ních věkových kategorií se tento údaj pohybuje kolem hranice 40 %). Těsnost vazeb v organizaci, 
resp. intenzitu kontaktů6, lze považovat za jeden z indikátorů sociálního kapitálu dobrovolníků 
(Vávra, 2010, s. 129). Korelační analýza potvrdila významnou pozitivní statistickou souvislost 
mezi mírou sociálního kapitálu dobrovolníků v organizaci, kde pracují a pravidelností jejich 
dobrovolnické činnosti (hodnota korelačního koeficientu R = 0,209 na hladině významnosti 
0,01), ale nepotvrdila ji v případě intenzity a stability dobrovolnické činnosti. Nicméně i tak se dá 
říct, že silnější integrita seniorů do komunity členů organizace a tedy i větší míra jejich organi-
zační socializace, než u ostatních věkových kategorií, má na jejich dobrovolnictví pozitivní vliv.

Někteří autoři tvrdí, že profesionalizace občanských organizací vyřazuje staré lidi z dob-
rovolnictví, protože zároveň klade zvýšené požadavky na jejich profesionalitu, které nedokážou 
naplnit. Senioři jsou pak jako dobrovolníci méně potřební a jsou zároveň vystaveni většímu ex-
ternímu tlaku různých regulací dobrovolnické činnosti (viz Warburton, Mutch, 2000). Starší 
a  tradiční nekvalifikovaní dobrovolníci mohou být díky této změně organizačního prostředí 
6  Těsnost vazeb v organizaci byla měřena pomocí konstruované proměnné „intenzita kontaktů v organizaci“, 
která byla zkonstruována z  položek, které odpovídaly následujícím výrokům (týkajícím se organizace, v  níž 
respondent pracuje), k nimž respondent vyjadřoval míru souhlasu: „V organizaci mám někoho, s kým se mohu 
poradit při důležitých rozhodnutích“; „Když se cítím osamělý(á), v organizaci je několik lidí, s nimiž si mohu 
promluvit“; „Práce v organizaci mi přináší možnosti mluvit s doposud neznámými lidmi“; „Díky kontaktu s lid-
mi v organizaci se zajímám o i lidi, kteří jsou zcela jiní než já“; „Díky kontaktu s lidmi v organizaci se zajímám 
i o to, co se děje mimo můj domov“ (Vávra, 2010, s. 131).
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z okruhu dobrovolníků exkludováni (viz McDonald, Warburton, 2003). Můžeme se proto ptát: 
Pracují čeští seniorští dobrovolníci pro profesionalizované organizace méně často než mladší 
dobrovolníci? Dochází k jejich exkluzi z vysoce profesionalizovaného prostředí?  

Data získaná z výzkumu dobrovolnictví v roce 2010 to ale jednoznačně nepotvrzují. 
Podíl mladších seniorů v profesionalizovaných organizacích se zaměstnanci7 se statisticky 
významně neliší od průměru. U starších seniorů je už jejich podíl v profesionalizovaných 
organizacích významně menší, než je tomu u mladších věkových kategorií. To znamená, že 
profesionalizace českých dobrovolnických organizací má negativní vliv jen na dobrovolnic-
tví starších seniorů. Podíl starších seniorů v organizacích se zaměstnanci nedosahuje ani 
čtvrtiny z  jejich celkového počtu. Nepotvrdil se však předpoklad, že podíl dobrovolníků 
v profesionalizovaných organizacích s jejich věkem lineárně klesá (viz Tab. 3).

Tab. 3. Podíl dobrovolníků v organizacích se zaměstnanci a bez zaměstnanců podle jednotlivých 
věkových skupin

15–24 let 25–34 let 35–44 let 45–54 let 55–70 let 71 a více 
let

Organizace má zaměstnance 38,9 % 47,2 % 34,8 % 45,5 % 33,6 % 23,4 %

Organizace nemá zaměst-
nance

61,1 % 52,8 % 65,2 % 54,5 % 66,4 % 76,6 %

Celkem 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

Zdroj: Frič, Pospíšilová, VHD 2009, N = 1 096 dobrovolníků.

V českém občanském sektoru se nejvyšší mírou profesionalizace vyznačují tzv. nové 
servisní organizace, které poskytují služby hlavně v oblastech sociální a zdravotní péče (Po-
spíšilová, 2010, s. 156). Statistická analýza nepotvrdila odpor seniorů k dobrovolnické práci 
v těchto organizacích. Jejich podíl (30 % ve zdravotnictví a 27 % v sociálních službách) je 
sice nižší než průměr, ale rozdíly nejsou statisticky významné. 

Většina (61 %) českých dobrovolníků pracuje v organizacích, kde je přístup k dobro-
volníkům na nízké profesionální úrovni.8 Ještě více to platí v případě starších seniorských 
dobrovolníků, z nichž se v organizacích s nízkou profesionální úrovní práce s dobrovolníky 
vyskytují až tři čtvrtiny z nich. Mladší senioři se od průměru všech dobrovolníků v tomto 
směru neliší. Nedá se tedy říct, že by senioři přímo vyhledávali organizace s vysokou mírou 
profesionality v přístupu k dobrovolníkům. Na druhé straně míra profesionality práce s do-
brovolníky a  spokojenost dobrovolníků se schopností organizace přizpůsobit se k  poža-
davkům dobrovolníků pozitivně souvisí (R = 0,239). Profesionální kvalita organizačního 
prostředí (infrastruktura, management) českého dobrovolnictví poskytuje tedy i seniorům 

7  Profesionalizace organizace byla měřena přítomností resp. nepřítomností placených zaměstnanců.
8  Míra profesionalizace práce s dobrovolníky byla měřena prostřednictvím složeného indexu profesionalizace, 
který vznikl součtem hodnot (1 je přítomen, 0  není přítomen) sedmi indikátorů: 1. v  organizaci působí 
koordinátor dobrovolníků, 2. dobrovolník prošel cíleným školením, 3. dobrovolník prošel vstupním interview, 
4. dobrovolník obdržel popis práce, 5. byla požadována reference, 6. dobrovolník s organizací uzavřel smlouvu, 
7. dobrovolník byl vyslán dobrovolnickým centrem. Tak byla získaná škála od 0 do 7 bodů (kde 0 znamená 
žádný prvek profesionalizace); spojením následujících kategorií vznikly výsledné hodnoty indexu: 0+1 = 
nízká profesionalizace; 2+3 = střední profesionalizace; 4+5+6+7 = vysoká profesionalizace. Respondenti, kteří 
neodpověděli na jeden nebo víc indikátorů, byli z indexu vyloučení, proto N = 1 009 (Pospíšilová, 2010, s. 148).
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pozitivní stimulaci k pokračování v dobrovolnických aktivitách.
Orientace organizace na potřeby dobrovolníků a přizpůsobení se jim zvyšuje šanci, 

že dobrovolníci získají dobré zkušenosti se svým dobrovolnickým angažmá. Relativně vy-
soká míra dobrých zkušeností českých seniorů poskytuje jedno z vysvětlení, proč je jejich 
vazba na organizaci i po dvaceti letech od pádu socialismu stále tak silná. 

Závěr

Faktory organizační socializace a profesionalizace pravděpodobně nelze považovat 
za dominantní při vysvětlování variability dobrovolnických aktivit českých seniorů. Jejich 
vliv na dobrovolnictví starších lidí, je však prokazatelný. Ukázalo se, že variabilita organi-
začního prostředí za socialismu měla významný dopad na kontinuitu dobrovolnictví po 
pádu socialismu. Dramatické změny organizační struktury dobrovolnictví po r. 1989 zase 
umožnily jeho rozvoj na autentické báze občanských organizací. 

Ukázalo se také, že dopady organizační socializace a profesionalizace na variabilitu 
dobrovolnických aktivit seniorů skutečně mohou být protichůdné. Pozitivní vliv organiza-
ční socializace lze spatřovat v organizační loajalitě seniorů dobrovolníků, která prodlužuje 
jejich ochotu věnovat se dobrovolnictví i nadále. Vliv profesionalizace je však dvojznačný. 
Na jedné straně profesionalizace organizace dobrovolnictví seniorů nepodporuje, ale ani 
nijak zvlášť výrazně nenarušuje. Na druhé straně profesionalizace práce s dobrovolníky je-
jich ochotu v dobrovolnictví vytrvat spíše podporuje.

Organizační socializace implikuje spíše vstřícné komunitní vztahy, které svojí do-
středivou sílou dobrovolníky staršího věku přitahují, a profesionalizace reprezentuje spíše 
ambivalentní procesy modernizace, které na jedné straně v podobě zvyšování profesionální 
úrovně organizace nejsou seniorům příliš nakloněny a na straně druhé v podobě lepší pro-
fesionální péče o dobrovolníky, seniory k dobrovolnictví spíše lákají.

Profesionalizace organizace a profesionalizace práce s dobrovolníky však nejsou v pro-
středí českého dobrovolnictví v přímém rozporu s organizační socializací. Profesionalizace práce 
s dobrovolníky a míra integrace do komunity členů organizace mezi sebou pozitivně korelují, ale 
jen nevýznamně.9 Profesionalizace organizace a míra integrace do komunity členů organizace 
mezi sebou negativně korelují, ale jen nevýznamně10 Zvyšování počtu placených zaměstnanců 
v organizaci nemá jednoznačně negativní vliv na integraci dobrovolníků do organizace. 

Dlouhá tradice českého organizovaného dobrovolnictví a jeho restart po pádu totalitního 
režimu, vytvořily pro seniory výhodné podmínky pro pokračování v dobrovolnictví. Dostali 
možnost držet kontinuitu dobrovolnictví v tradičních organizacích, kde postupně zaujaly presti-
žní místa ve výborech a správních radách a také jim byl poskytnut profesionální servis v nových 
organizacích, které působí hlavně v oblastech sociální a zdravotní péče. Organizační život se-
niorů dobrovolníků má atraktivní komunitní charakter. Nacházejí v něm přátelské porozumění, 
smysluplné trávení volného času a prestiž. I proto lze říct, že dobrovolnický styl seniorů se nijak 
významně neliší od jejich mladších kolegů a jejich řady se časem dokonce rozrůstají. 

9  Hodnota Pearsonova korelačního koeficientu R = 0,169 na hladině významnosti 0,05.
10  Hodnota Pearsonova korelačního koeficientu R = - 0,133 na hladině významnosti 0,05.
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Abstrakt
Stať se zabývá vztahy mezi organizačním prostředím a dobrovolnickými aktivitami seniorů v České 
republice. Vychází z předpokladu smíšených efektů faktorů organizační socializace a profesionaliza-
ce na variabilitu dobrovolnických aktivit seniorů a testuje ho na empirických datech pocházejících 
z kvantitativního výzkumu českého organizovaného dobrovolnictví z roku 2009. Negativní dopad 
ideologizované organizační socializace dobrovolníků v socialistickém režimu na rozsah dobrovol-
nických aktivit dnešních seniorů se nepotvrdil. Naopak jako statisticky významný se ukázal efekt 
organizační socializace na dobrovolnictví seniorů v současnosti. Současná organizační socializace 
dobrovolníků implikuje spíše komunitní vztahy uvnitř občanských organizací, které dobrovolníky 
staršího věku přitahují. Profesionalizace reprezentuje spíše ambivalentní procesy modernizace, které 
na jedné straně v podobě zvyšování profesionální úrovně organizace nejsou seniorům příliš naklo-
něny a na straně druhé v podobě lepší profesionální péče o dobrovolníky, seniory v dobrovolnictví 
spíše podporují.

Klíčová slova: senioři, dobrovolnictví, organizační socializace, profesionalizace, občanské organiza-
ce, dobrovolnictví za socialismu

Abstract
This study focuses its attention on the relationships between organizational context and volunteer 
activities of senior population. It works on the assumption that organizational socialization and pro-
fessionalization have mixed effects on the volunteering variability of old persons. This assumption 
is tested on the quantitative empirical data gathered in the year 2009. The negative effect of ideolo-
gically deformed organizational socialization to which the elderly volunteers were exposed during 
the communist era, on their actual scale of volunteering activities was not proved. On the contrary, 
the effect of actual organizational socialization on senior´s volunteering variability, showed up as 
statistically significant. Today´s organizational socialization of volunteers comprises rather warm 
community relations inside of civil organizations, which are attractive to elderly volunteers. Profes-
sionalization represents rather ambiguous processes of modernization. On the one hand through 
the rising level of organizational professionalization they are not supportive for volunteering of old 
people. On the other hand, better professional care about volunteers needs, attracts volunteering for 
senior population.

Key words: elderly population, volunteering, organizational socialization, professionalization, civil 
organizations, volunteering under socialism
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Následná a dlouhodobá zdravotní péče v České republice 
a její personální zajištění

Úvod

Senioři jsou skupinou populace, pro niž je stav zdravotního systému a kvalita zdravot-
ních služeb důležitější než pro skupiny ostatní. Ideální situaci, kdy člověk prožije stáří ve zdra-
ví, nelze reálně předpokládat. Proto je úkolem státu vytvořit podmínky, které zajistí důstojné 
stáří, jehož součástí jsou i kvalitní zdravotní následná a dlouhodobá péče, případně zdravot-
ně-sociální dlouhodobá péče, které jsou využívány převážně právě osobami vyššího věku.

Demografická a ekonomická východiska

Senioři spotřebovávají větší objem péče než ostatní věkové skupiny. Ústav zdravot-
nických informací a  statistiky (ÚZIS) uvádí (ÚZIS, 2012, s. 213), že od šedesátého roku 
věku u mužů a od šedesátého pátého roku věku u žen dochází k radikálnímu nárůstu nákla-
dů, který kulminuje mezi osmdesátým a osmdesátým čtvrtým rokem věku u mužů a po 
osmdesátém pátém roce věku u žen. Detailní přehled poskytuje následující tabulka.

Tab.1. Průměrné náklady zdravotních pojišťoven na zdravotní péči na jednoho seniora podle 
věku a pohlaví v roce 2010 v Kč

Věková skupina Muži Ženy
55–59 27176 24767
60–64 38321 28734
65–69 43593 38492
70–74 51113 44924
75–79 58577 47507
80–84 58814 50350
85+ 56108 55365

Průměr za celou populaci 19502 21738
Zdroj: Zdravotnická ročenka České republiky 2011.

Náklady na seniory rostou tedy absolutně s narůstajícím věkem. Zároveň je patrný nárůst 
nákladů pro seniorské věkové skupiny v čase, který je výraznější, než u skupin ostatních. Jestliže 
průměrný index (kdy rok 2000 = 100) nákladů zdravotních pojišťoven na jednoho pojištěnce mu-
žského pohlaví v roce 2010 činil 200,8, pak u seniorů ve věku nad 85 let činil 229,2. Vědeckotech-
nický pokrok v oblasti medicíny a s ním spojené užívání dražších způsobů léčby se zjevně projevuje 
výrazněji u starších osob.



Společně s výše uvedenými skutečnostmi působí na výdaje na zdravotnictví pro se-
niory negativně také vývoj demografický. Tomáš Fiala uvádí (2012, s. 384), že se do roku 
2050 zvýší průměrný věk dožití o téměř osm let u obou pohlaví. Proto budou v průběhu 
následujících desetiletí průběžně růst požadavky na nové kapacity ve službách sociálních 
i zdravotních zaměřené na potřeby stárnoucí populace. Tyto požadavky budou ještě zin-
tenzivněny v letech, kdy se do seniorského věku začnou dostávat populačně silné ročníky 
sedmdesátých let dvacátého století (v současnosti skupina od 35 do 39 let a od 30 do 34 let).

Graf 1: Složení obyvatelstva podle pohlaví a věku k 31.12.2011

Zdroj: vytvořeno z dat Českého statistického úřadu (ČSÚ, 2012).

Český statistický úřad (ČSÚ) na svých internetových stránkách (ČSÚ, 2011) uvádí, že 
v České republice se ve zdraví dožívají muži věku 60,9 let a ženy 62,5 roku. V souvislosti s pro-
dlužující se délkou dožití to znamená, že lidé umírající ve stále vyšším a vyšším věku se zákonitě 
dožívají chorob pro seniorský věk typických. S tímto bude souviset strmý nárůst požadavků na 
péči všech druhů. Pro doplnění je vhodné zmínit i soustavný přírůstek neaktivní populace starší 
65 let. Její podíl oproti zaměstnaným (věk 20–64 let), který v roce 2010 činil v České republice 
32 % se do roku 2050 zvýší na 74 % (European Commision, 2011, s. 108). V současnosti vytváří 
zdroje pro jednoho seniora 3,125 pracujících jedinců. V roce 2050 to bude již jen 1,351 pracu-
jících, což bude mít negativní dopad na veřejné rozpočty, včetně těch zdravotnických.

Souhrnně lze říci, že požadavky na zdravotnické výkony budou růst. Také lze před-
pokládat, že nejmarkantnější procentuální nárůst péče bude v oblasti péče o seniory, tedy 
zejména v péči dlouhodobé, případně následné.

Následná a dlouhodobá péče v České republice

Následná lůžková péče (léčebná, léčebně rehabilitační a ošetřovatelská) byla podle de-
finice Ministerstva zdravotnictví z roku 1998 poskytována v nemocnicích, zejména v nemoc-
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nicích následné péče a v odborných léčebných ústavech (Ministerstvo zdravotnictví, 1998). 
Byla poskytována pacientům se stanovenou diagnózou, u kterých došlo ke zvládnutí akutního 
onemocnění a u nichž nelze důvodně očekávat zvrat stability zdravotního stavu vyžadující 
akutní lůžkovou péči, a to do té doby nebo v těch případech, pokud tuto zdravotní péči nelze 
nebo není účelné poskytovat ambulantně či v lůžkovém zařízení sociální péče. Cílem následné 
péče bylo podle předpisu Ministerstva zdravotnictví dosažení úplného fyzického nebo duše-
vního zdraví chronicky nebo dlouhodoběji nemocných osob nebo co nejvýraznější zmírnění 
následků onemocnění, úrazů či vrozených vad, případně zpomalení progrese nebo důstojné 
dožití u osob nevyléčitelně nemocných. Dle kategorizace pro potřeby úhradového mechani-
smu zdravotní péče se tzv. následná péče dělila na lůžka ošetřovatelská, psychiatrické odborné 
léčebné ústavy (OLÚ), rehabilitační OLÚ, odborné léčebné ústavy TRN, ostatní OLÚ, spinální 
a rehabilitační OLÚ, dětské psychiatrické OLÚ, dětské rehabilitační OLÚ, dětské OLÚ TRN, 
ostatní dětské OLÚ a speciální zařízení hospicového typu. Ostatní OLÚ jsou v podstatě léčeb-
nami pro dlouhodobě nemocné (LDN). Tato zařízení vznikala v 70. letech v souvislosti s tehdy 
připravovanou koncepcí oboru geriatrie. Podle ní byla tato zařízení považována za lůžkovou 
základnu geriatrie (Holmerová, 2009), která se ale v současnosti považují za lůžka neoborová.

Je zřejmé, že na takto nastavený zdravotnický systém musí v určitých situacích nava-
zovat systém sociální, který by měl automaticky přebírat péči o pacienty splňující definici 
potřeby péče dlouhodobé s převahou složky sociální, neboť počet rodin, které jsou ochot-
né a schopné postarat se o svého nemocného nesoběstačného člena rodiny, neustále klesá 
(Bruthansová, 2000, s. 3). Tuto péči suplují jak zařízení sociální, tak zdravotnická. Zdravot-
nická zařízení sice mohla i po ukončení hospitalizace ze zdravotních důvodů poskytovat 
tzv. hospitalizace sociální, nicméně vzhledem ke kritickému podfinancování, kdy takové 
lůžko bylo hrazeno méně než poloviční sazbou oproti hospitalizaci zdravotní, nebyl systém 
sociálních lůžek ve zdravotnických zařízeních rozvinut. Bruthansová (tamtéž) uvádí, že 
v roce 2000 činila úhrada za sociální hospitalizace pro zdravotnická zařízení přibližně po-
lovinu sazby za hospitalizaci zdravotní. Na rozdíl od sazeb za zdravotní péči nebyly úhrady 
sociálních hospitalizací valorizovány.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem existovalo podezření, že ve zdravotnic-
kých zařízeních existují tzv. skryté sociální hospitalizace. Viz např. dopis ředitele VZP ře-
ditelům zdravotnických zařízení z 6. prosince 2006 (Horák, 2006). V roce 2006 byl jako 
řešení schválen Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který umožnil zdravotnickým 
zařízením poskytovat péči klientům, kteří již ztratili nárok na péči zdravotní. Mohou po-
skytovat péči sociální za úhradu z více zdrojů (klient – vlastní zdroje a příspěvek na péči, 
zdravotní pojišťovna – zdravotní výkony, Ministerstvo práce a  sociálních věcí – účelová 
dotace). Financování je opět faktorem, který tento systém činí pro zdravotnická zařízení 
neatraktivním, zejména pro nenárokovost účelové dotace. Pokus o samostatný zákon pro 
dlouhodobou péči nebyl dosud úspěšný. 

Absolutně zahrnoval v  roce 2011 (ÚZIS, 2012, s. 13) segment následné péče 160 
odborných léčebných ústavů (včetně ozdravoven) s  21.672 lůžky (včetně LDN). Dále 
následnou péči poskytují nemocnice, a to jak specializované nemocnice následné péče, tak 
nemocnice akutní jako doplněk svých lůžek akutních. Nemocnice celkem v roce 2011 pro-
vozovaly 7 457 lůžek ošetřovatelské následné péče (ÚZIS, 2012, s. 14). S výjimkou některých 
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úzce specializovaných OLÚ nelze podle názvu jednoznačně specifikovat, jaká péče je v kon-
krétním zařízení poskytována, případně kromě hlavního zaměření může být poskytována 
i péče z jiné oblasti. Pro srovnání lze uvést počet akutních nemocničních lůžek, kterých bylo 
v České republice v roce 50 678.

Tab. 2. Lůžka akutní a následné lůžkové péče v České republice v roce 2011
Absolutně Na 100 tis. obyvatel Na 100 tis. obyvatel 65+ 

Akutní 50678 482,40 2978,54
OLÚ 21627 205,86 1271,10
Ošetřovatelská 7457 70,98 438,28

Pomineme-li péči psychiatrickou, poskytují zařízení následné zdravotní péče své slu-
žby především starším klientům. Zejména u LDN a ošetřovatelské péče je pak patrná závi-
slost počtu klientů na jejich věku.

Tab. 3. Počet ošetřených pojištěnců VZP v roce 2011 v členění dle věkové skupiny v následné péči

Věková skupina OLÚ - TRN OLÚ 
rehabillitace LDN Ošetřovatelská 

péče
0–4 roky 48 98 3 -
5– 9 let 81 107 2 -
10–14 let 29 106 8 -
15–19 let 10 164 34 6
20–24 let 33 144 49 39
25–29 let 37 201 65 40
30–34 let 49 286 148 62
35–39 let 63 410 210 102
40–44 let 95 556 341 108
45–49 let 154 790 540 170
50–54 let 227 1 224 1 004 275
55–59 let 397 1 895 1 955 542
60–64 let 546 2 383 3 036 832
65–69 let 592 2 660 3 981 1 037
70–74 let 561 2 628 5 014 1 234
75–79 let 545 2 349 8 132 2 058
80–84 let 527 1 428 11 869 3 003
85 a více let 384 717 14 535 4 034
Celkem 4 378 18 146 50 926 13 542

Zdroj: Ročenka VZP ČR za rok 2011 (VZP, 2012, s. 175).

Demografická projekce obyvatelstva Českého statistického úřadu (ČSÚ, 2009) uvádí, že 
do roku 2050 bude v české republice žít 3 375 527 osob starších 65 let. Pokud by měl být zacho-
ván poměr lůžek následné péče k počtu seniorů (bez ohledu na systémové změny), musel by být 
jejich počet téměř zdvojnásoben se všemi souvislostmi personálními, technickými i finančními.

Systémovou změnou je pak rozvoj dlouhodobé péče. Zdravotnické systémy v žádné 
zemi původně s dlouhodobou péčí nepočítaly (Muiser, 2007, s. 6), přičemž důvodem změny 
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přístupu bylo právě rozšiřování onemocnění v důsledku zvyšujícího se věku. Až do 70. let 
20. století byla ve světě poskytována dlouhodobá péče rodinnými příslušníky. V České re-
publice se od následné péče formálně oddělila teprve od 1. 4. 2012, kdy nabyl účinnosti 
zákon č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. Před tímto 
datem byla péče pro pacienty trpícími poruchami zdraví s  vleklým průběhem upravena 
zákonem č. 20/1996 o péči o zdraví lidu ve znění pozdějších předpisů určena odborným 
léčebným ústavům, které byly a jsou v praxi zahrnovány pod péči následnou.

Podle zákona č. 372/2011 Sb. je následnou lůžkovou péčí nadále pouze taková péče, 
která je poskytována pacientovi, u kterého byla stanovena základní diagnóza a došlo ke sta-
bilizaci jeho zdravotního stavu, zvládnutí náhlé nemoci nebo náhlého zhoršení chronické 
nemoci, a jehož zdravotní stav vyžaduje doléčení nebo poskytnutí zejména léčebně rehabi-
litační péče. Za dlouhodobou lůžkovou péči je pak považována taková, která je poskytována 
pacientovi, jehož zdravotní stav nelze léčebnou péčí podstatně zlepšit a bez soustavného 
poskytování ošetřovatelské péče se zhoršuje.

Před rozdělením následné péče na následnou a dlouhodobou poskytovaly LDN obvy-
kle péči s kódem ošetřovacího dne 00024 (lůžka ostatních odborných léčebných ústavů) nebo 
00005 (ošetřovatelská lůžka), případně obojí. Po rozdělení jsou za následnou péči považovány 
ošetřovací dny specializovaných OLÚ a 00024. Ošetřovací den 00005 je nyní považován za 
péči dlouhodobou. Ta ale nemá jasně stanovenou koncepci. Samotné legislativní oddělení 
dlouhodobé péče od péče následné je vhodné pouze jako definice. V praxi se tím mnoho ne-
změní. Jako další krok je v této oblasti vhodné zavedení komplexního systému této péče, zahr-
nující vzdělávání odborného personálu či celkovou organizaci péče (Soukupová, 2012, s. 16). 
Nutným předpokladem pro fungování celého systému je propracované, stálé a státem garan-
tované financování, bez kterého je sebelepší záměr odsouzen k neúspěchu, jak se již ukázalo 
u výše zmíněných sociálních hospitalizací či řešení uvedeno v Zákoně o sociálních službách.

Následná péče podle nového zákona má své jasné místo. Dlouhodobá péče však ba-
lancuje na hranici zdravotní a sociální oblasti. Je ale faktem, že určité množství sociálních 
služeb, které jsou uvedeny v §52 odst. 2 Zákona o sociálních službách, dostávají v rámci 
péče klienti všech lůžkových zdravotnických zařízení všech typů. Správné rozdělení klientů 
je možné výhradně na základě posouzení zdravotního stavu ošetřujícím lékařem.

Do budoucna tak lze očekávat vytvoření systému dlouhodobé péče nikoliv jako čistě 
zdravotnického, nebo čistě sociálního, ale systému, který je průnikem zdravotní a sociál-
ní oblasti. Závěrečná zpráva o řešení projektu zabývajícího se analýzou poskytování oše-
třovatelské a  rehabilitační péče uživatelům pobytových sociálních služeb (Průša, 2009, s. 
60) ve svém závěru uvažuje o zřízení speciálních ošetřovatelských zařízení včleněných do 
sítě sociálních a  zdravotních služeb. Zákon o  dlouhodobé péči, který by tuto problema-
tiku syntetizoval, nebyl doposud přijat. K problematice dlouhodobé péče je vhodné ještě 
zmínit tendence ke směřování dlouhodobé péče do domácího prostředí, jak uvádí i věcný 
záměr zákona o dlouhodobé péči (Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2011). Toto je ji-
stě vhodné řešení z hlediska psychosociálních potřeb klientů. Složitější je to se zajištěním 
adekvátní zdravotní péče, neboť vždy bude určitá skupina seniorů, kteří nebudou schopni 
v domácím prostředí nadále žít. V neposlední řadě je zde předpoklad radikálního nárůstů 
počtu příjemců dlouhodobé péče, který si vyžádá jednak finanční prostředky, jednak zvýše-
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ný počet pečovatelů. Proto lze předpokládat v následujících desetiletích tlak na maximálně 
ekonomicky efektivní zajištění dlouhodobé péče, kterou spatřuji ve specializovaných poby-
tových zařízeních.

Lidské zdroje v následné a dlouhodobé péči v České republice

V zařízeních následné péče představují lidské zdroje zhruba 60–70 % veškerých ná-
kladů (Fiala, 2009, s. 25), přičemž toto tvrzení lze v současnosti použít i pro péči dlouhodo-
bou. V tomto ohledu jsou tedy lidské zdroje pro manažery uvedených poskytovatelů zdra-
votní péče nejvýznamnější nákladovou položkou a podle toho je třeba k nim přistupovat.

Personální vybavení je od začátku dubna 2012 určeno závazným právním předpisem, 
a to Vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 99/2012 Sb. o požadavcích na minimální perso-
nální zabezpečení zdravotních služeb. V předchozím období vydaná Vyhláška Ministerstva 
zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam výkonů s bodovými hodnotami, sice 
obsahuje v  rámci „Pravidel vykazování ošetřovacího dne“ také část nazvanou „Minimální 
personální vybavení“, ale tato její část nebyla vydána na základě zákonného zmocnění. V rám-
ci smluvních vztahů zdravotnických zařízení a zdravotních pojišťoven byla ale víceméně do-
držována. Z Výroční zprávy Národního referenčního centra za rok 2011 (Národní referenční 
centrum, 2012, s. 14) vyplývá, že personální požadavky na zařízení následné péče za 2. pololetí 
roku 2010 nebyly splněny v 6,5 % případů. O dodržování nové Vyhlášky č. 99/2012 Sb. nejsou 
prozatím k dispozici data. Nicméně pro poskytovatele, kteří provozují více než 30 lůžek jedno-
ho typu, dává možnost využívat jistým způsobem úspor z rozsahu, kdy při větším počtu lůžek 
je v přepočtu na jedno lůžko třeba méně personálu. Z toho vyplývá, že její dodržování v této 
oblasti bude pro zařízení následné a dlouhodobé péče jednodušší.

Minima uvedená v obou zmíněných vyhláškách představují základ pro prognózu po-
ptávky, respektive potřeby pracovníků v následné a dlouhodobé péči i pro případné pláno-
vání jejich dalšího rozvoje. Novější vyhláška pak rozšířila spektrum zdravotnických pracov-
níků tak, aby zahrnovalo v podstatě všechny druhy péče poskytované na daných lůžkách. 
Je obvyklé, že minimální stavy jsou překračovány. Vyšší než předepsané počty pracovníků 
jsou zdůvodňovány jednak strukturou pacientů, respektive strukturou diagnóz, jednak sna-
hou poskytovat kvalitnější zdravotní péči a v neposlední řadě prostou nutností zajistit 24 
hodinový provoz. Přizpůsobení počtu personálu potřebám klientů (a jejich blízkých) stano-
vují jako způsob správného nastavení stavů zdravotníků také akreditační standardy Spojené 
akreditační komise (Spojená akreditační komise, 2009, s. 89).

 V České republice pracovalo k 31. 12. 2010 podle dat Národního referenčního centra1 
v následné péči celkem (přepočteno na celé úvazky) 1 653,29 lékařů (bez započítání ústavní po-
hotovostní služby) a 1 4370,38 ostatního zdravotního personálu. Z toho na lůžkách ošetřovatel-
ských s kódem ošetřovacího dne 00005, která podle Zákona o zdravotních službách představují 
dlouhodobou péči, pracovalo 78,83 lékařů a 1 552,01 ostatních zdravotnických pracovníků.

1 Data získána na vyžádání interní databáze Národního referenčního centra dne 1. 11. 2011.
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Tab. 4. Souhrn personálních kapacit v následné péči v České republice v roce 2010 podle typů 
ošetřovacího dne

Kód OD L3 L2 L1 VNPJ4 ZPBDsps ZPBD,OD ZPODbm
00005 51,73 25,27 1,83 0,00 188,92 779,33 583,76
00021 270,79 233,71 73,85 0,00 693,32 2483,76 1761,85
00022 81,30 91,18 17,70 0,00 204,78 719,66 392,69
00023 41,11 12,92 0,50 0,00 72,28 190,51 89,80
00024 373,71 215,88 66,56 0,00 765,29 2678,04 1878,56
00025 3,60 1,20 0,00 4,30 19,84 99,21 67,94
00026 11,56 15,75 4,03 0,00 44,44 123,89 81,79
00027 3,80 1,16 0,00 0,00 10,75 19,00 13,00
00028 2,20 0,50 0,00 0,00 2,50 9,63 4,50
00029 16,15 9,95 1,65 0,00 32,04 93,50 26,28
00030 13,65 8,85 1,20 0,00 39,10 107,62 88,50
Celkem 869,60 616,37 167,32 4,30 2073,26 7304,15 4988,67

Pozn. 1: Ošetřovací dny: 00005 se vykazuje na ošetřovatelských lůžkách všech odborností, 00021 
se vykazuje na lůžkách psychiatrických odborných léčebných ústavů, 00022 se vykazuje na lůžkách 
rehabilitačních odborných léčebných ústavů, 00023 se vykazuje na lůžkách odborných léčebných ústa-
vů pneumologie a  ftizeologie, 00024 se vykazuje na lůžkách ostatních odborných léčebných ústavů, 
00025 se vykazuje na lůžkách spinálních jednotek rehabilitačních odborných léčebných ústavů, 00026 
se vykazuje na lůžkách dětských psychiatrických odborných léčebných ústavů, 00027 se vykazuje na 
lůžkách dětských rehabilitačních odborných léčebných ústavů, 00028 se vykazuje na lůžkách dětských 
odborných léčebných ústavů pneumologie, 00029 se vykazuje na lůžkách ostatních dětských odborných 
léčebných ústavů, 00030 se vykazuje na lůžkách ve speciálních zařízeních hospicového typu

Pozn. 2: Druhy zdravotnických pracovníků: L3 – lékař se specializovanou způsobilostí, L2 – 
lékař s odbornou způsobilostí k výkonu povolání a s praxí nad 24 měsíců, lékař s odbornou způsobilostí 
k výkonu povolání a s praxí do 24 měsíců, VNP – vysokoškolsky vzdělaný nelékařský zdravotnický pra-
covník: klinický psycholog, klinický logoped a fyzioterapeut, se specializovanou způsobilostí a zvláštní 
odbornou způsobilostí, ZPBDsps – zdravotnický pracovník způsobilý k výkonu povolání bez odborného 
dohledu s příslušnou specializovanou způsobilostí, ZPBD – zdravotnický pracovník způsobilý k výkonu 
povolání bez odborného dohledu bez specializované způsobilosti, OD – zdravotnický pracovník způso-
bilý k výkonu zdravotnického povolání pod odborným dohledem s maturitou, ZPODbm – ostatní zdra-
votničtí pracovníci způsobilí k výkonu zdravotnického povolání pod odborným dohledem.

Zdroj: databáze Národního referenčního centra

Zabezpečuje-li současný systém vzdělávání zdravotnických pracovníků alespoň pro-
stou reprodukci, pak v souvislosti s výše zmíněnými demografickými výhledy před ním sto-
jí výzva k zabezpečení výchovy zhruba dvojnásobného počtu absolventů všech potřebných 
oborů oproti dnešnímu stavu. K tomu je třeba doplnit, že některá onemocnění se vyskytují 
častěji právě ve vyšším věku, jako např. výskyt demence, jak dokládá studie publikovaná 
Alzheimer Europe (Alzhaimer Europe, 2009). Proto se lze domnívat, že počet absolven-
tů potřebných k zajištění následné a dlouhodobé péče v České republice bude ještě vyšší, 
než jen zmíněný dvojnásobek. V úvahu je třeba vzít skutečnost, že od okamžiku rozhod-
nutí (na centrální úrovni) o nutnosti zvýšení počtu zdravotnických pracovníků a zahájení 
vzdělávání nových adeptů na tyto profese do okamžiku získání plnohodnotně vzdělaného 
a zacvičeného zaměstnance uplyne doba mnoha let (různá v závislosti na konkrétní spe-
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cializaci). Nově koncipovaná dlouhodobá péče pak vyžaduje zvýšenou realizaci zvláštních 
vzdělávacích programů, které už částečně probíhají. Zdravotnictví má navíc oproti jiným 
odvětvím nevýhodu ve skutečnosti, že není možná jednoduchá rekvalifikace z jiných profe-
sí. Jak vzdělávací aktivity, tak samotná činnost zvýšeného počtu pracovníků, s sebou přináší 
i finanční konsekvence, které musí být vyřešeny v  rámci celého systému zdravotní péče, 
případně sociální péče, či péče o seniory.

Závěr

Potřeba i spotřeba následné a dlouhodobé lůžkové zdravotní péče stoupá s rostoucím 
věkem. Demografické prognózy vývoje počtu a zejména věkové struktury obyvatelstva staví 
zdravotní a sociální systémy před úkol zajištění dostatečné péče o nemocné a nesoběstačné 
seniory v nadcházejících desetiletích. Česká republika se v současnosti nachází v období, 
kdy sice začala s určitými změnami zdravotnického systému, ty jsou ovšem relativně dosta-
tečné pouze v oblasti akutní a následné péče. Dlouhodobá péče vyžaduje vytvoření celkové 
koncepce, přijatelného, ale hlavně stabilního způsobu financování, a též plánování a budo-
vání kapacit, které lze s ohledem na předpokládaný vývoj považovat za potřebné. Současné 
personální zajištění zdravotních služeb následné a dlouhodobé péče bylo sice jasně defino-
váno, nicméně je třeba brát ohled na budoucí vývoj. Je nutné odhadnout počty a strukturu 
odborníků, jejichž potřebnost lze v dalších desetiletích předpokládat, zajistit jejich vzdělání 
a výchovu a zajistit kapacity vzdělávacích institucí, které uvedené zajistí.
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Abstrakt
Seniorská populace tvoří většinu klientů zařízení následné a  dlouhodobé zdravotní péče v  České 
republice. Demografické predikce ukazují rostoucí tendenci v  počtu seniorské populace. Na tuto 
skutečnost bude muset systém českého zdravotnictví adekvátně reagovat. Bude třeba počítat s na-
výšením kapacity následné i dlouhodobé péče. Pro dlouhodobou péči je pak vhodné vytvoření no-
vého systému jejího poskytování, které bude tvořit přechod mezi zdravotním a sociálním systémem. 
Personální vybavení v následné a dlouhodobé péči je v současnosti nově definováno, ale je nutné 
zabývat se jeho zajištěním do budoucna v souvislosti s předpokládanými potřebami.

Klíčová slova: Následná zdravotní péče, dlouhodobá zdravotní péče, následná péče, dlouhodobá 
péče, zdravotničtí pracovníci, zdravotnictví

Abstract
The senior population form the majority of clients of subsequent health care and long-term health 
care in the Czech Republic. Demographic predictions show an increasing trend in the number of 
senior population. This fact will the Czech health care system have to respond adequately. The sub-
sequent care and the long-term care will have to count with an increase in the capacity. For the 
long-term care is advisable to create a new system of delivery, which will form the transition between 
health and social system. Staffing in the subsequent care and the long-term care have recently been 
redefined, but it is necessary to deal with its provision in the future in connection with the antici-
pated needs.

Key words: Subsequent health care, long-term health care, subsequent care, long-term care, health-
care workers, healthcare
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