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CZĘŚĆ PIERWSZA: WPROWADZENIE  

 

Drodzy  Państwo, 

 

Do lektury Otwartego Przewodnika Dla Edukatorów „Silver Civic  Education” 
(Przewodnika) zapraszamy przede wszystkim edukatorów, trenerów, nauczycieli  
i animatorów, którzy pracują z seniorami oraz szukają nowych narzędzi, metod, 
dobrych praktyk europejskich i inspiracji do pracy z osobami starszymi. Lekturę 
Przewodnika polecamy też wszystkim, którzy dopiero zaczynają pracę z seniorami lub 
w przyszłości zamierzają ją rozpocząć.  

Na początku kilka słów o projekcie „Silver Civic Education” (SCE), w ramach którego 
powstał Przewodnik,  i który był realizowany przez trzy organizacje partnerskie  
z Polski, Bułgarii i Portugalii w latach 2017-2019. 
 
Celem projektu było przygotowanie  narzędzi dla edukatorów  z trzech krajów 
uczestników projektu, którzy  w sposób atrakcyjny i skuteczny chcą zajmować się 
aktywizacją i edukacją osób powyżej 60 roku życia. Celem było także przygotowanie 
grupy wolontariuszy - seniorów do działań aktywizacyjnych i organizatorskich w tej 
grupie wiekowej – pod okiem edukatorów – praktyków. 
 
Podstawą SCE była diagnoza, iż najważniejszą przyczyną wykluczenia osób starszych 
są niewystarczające umiejętności komunikacyjne rozumiane bardzo szeroko. Do tej 
kategorii zaliczają się także: trudności ze zrozumieniem mediów,  oficjalnych 
komunikatów i dokumentów, brak umiejętności dotarcia do potrzebnych informacji, 
brak umiejętności cyfrowych, problemy z formułowaniem komunikatów 
dostosowanych do potrzeb współczesnego odbiorcy oraz niewystarczające 
umiejętności posługiwania się językami obcymi. 
 
Duże możliwości aktywizacyjne i edukacyjne, wg kadry projektu, dają zajęcia  
z dziennikarstwa obywatelskiego wykorzystujące Internet i media społecznościowe. 
Umożliwiają przygotowanie atrakcyjnego programu edukacyjnego, angażującego 
większość umiejętności podstawowych, a także przekrojowych np. kompetencje 
obywatelskie, cyfrowe, umiejętność krytycznego i kreatywnego myślenia. Do pracy nad 
rozwojem kompetencji komunikacyjnych tej grupy wiekowej potrzebni są – według nas 
- edukatorzy o szczególnych umiejętnościach, doświadczeniu oraz kwalifikacjach 
psychologicznych (osobowości).  
 
Wymiana doświadczeń i wspólna praca partnerów pozwoliła  przygotować Otwarty 
Przewodnik dla Edukatorów, zawierający istotne informacje, zalecenia, opinie, 
obserwacje rozwijające ich wiedzę oraz wnioski z procesu wymiany  europejskich 
doświadczeń. Przewodnik ma charakter praktyczny i otwarty, tak aby mógł być 
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uzupełniany o doświadczenia innych organizacji i stanowił kompendium wiedzy 
przydatnej dla wszystkich europejskich podmiotów działających w obszarze edukacji 
osób starszych.  
 
Uczestnikami projektu SCE, obok edukatorów z organizacji partnerskich, byli seniorzy 
aktywnie włączeni w proces badania realnych potrzeb edukacyjnych osób starszych  
w swoich środowiskach oraz w część edukacyjną projektu. W przygotowaniu 
Przewodnika obok edukatorów z organizacji partnerskich uczestniczyło 36 osób 
powyżej 60. roku życia z trzech krajów. Brali udział w procesie przygotowania ankiet, 
przeprowadzeniu badania potrzeb edukacyjnych osób starszych w swoim otoczeniu, 
a także  opiniowali i "testowali" zalecenia, narzędzia i przykłady działań, tak aby 
dostosować je do potrzeb i możliwości seniorów oraz zapewnić odpowiedni poziom 
atrakcyjności i uczestnictwa.   
 
Uczestniczyli też szkoleniach, w ramach wizyt mieszanych z zakresu dziennikarstwa 
społecznościowego, elementów socjologii i metodologii badań, niezbędnej do 
prowadzenia badań ankietowych i wywiadów, podstaw psychologii wieku podeszłego  
i social gerontology  oraz aspektów psychologicznych uczenia się w podeszłym wieku. 
Razem z edukatorami z kadry projektu pracowali wspólnie nad wnioskami z badań. 
Udział w pracach osób starszych z trzech różnych krajów był szansą na oddzielenie 
lokalnej czy narodowej specyfiki od tego, co może być uniwersalne. Dzięki temu 
Przewodnik może służyć nie tylko edukatorom z Polski, Portugalii i Bułgarii, lecz także 
nauczycielom i trenerom z innych krajów europejskich. 
 
W Przewodniku piszemy o  aspektach psychologicznych  dotyczących kształcenia 
seniorów, procesie poznawania swoich uczniów, profilu edukatora (jak widzą Cię 
seniorzy), opisujemy naszą metodologię wraz z przykładami dobrych praktyk oraz 
zestawem narzędzi na temat działań dla seniorów 

 
Nasz Przewodnik jest odpowiedzią na nowe warunki I wyzwania społeczne.  
Szczególny wpływ na tę nową sytuację mają zmiany demograficzne, sposób ich 
odzwierciedlenia w społeczeństwie i ich wpływ na edukację.  Stąd też pojawiają nowe 
potrzeby edukacyjne i wyzwania związane głównie z nowymi technologiami I rewolucją 
w komunikacji. Wszystkie zasoby świata są bliskie  na wyciągnięcie ręki, łatwość 
komunikowania się  między ludźmi I dostęp do wszelkich informacji I opinii  dzięki ICT 
jest coraz większa. Jednak rodzi się pytanie – czy  nowe technologie tworzą bardziej 
mur, czy most między pokoleniami? I jakie są nowe potrzeby edukacyjne dla seniorów. 

 

Życzymy miłej lektury i ciekawych inspiracji. 

Kadra projektu Silver Civic Education © 
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CZĘŚĆ DRUGA: OTWARTY PRZEWODNIK DLA 
EDUKATORÓW 

 

Sekcja 1 Psychologiczne aspekty i uwarunkowania dla 
starszych uczniów 

Według Rainera (2014) teorie socjologiczne uwzględniają różne wymiary starzenia się: 
wiek biologiczny, wiek psychiczny i społeczny, przy czym starzenie się należy 
postrzegać jako ważny wymiar struktur społecznych 

Gerontologia to badanie społecznych, psychologicznych, poznawczych  
i biologicznych aspektów starzenia się. Gerontolodzy to naukowcy i praktycy z bardzo 
wielu dziedzin, od biologii, pielęgniarstwa, zdrowia publicznego i medycyny po 
ekonomię, architekturę, mieszkalnictwo i antropologię. Gerontologia różni się od 
geriatrii, która jest gałęzią medycyny specjalizującą się w leczeniu u osób starszych. 

Gerontologia społeczna to multidyscyplinarna dziedzina, która specjalizuje się  
w badaniu lub pracy ze starszymi osobami. Gerontolodzy społeczni mogą mieć stopnie 
naukowe lub zawodowe w zakresie pracy socjalnej, pielęgniarstwa, psychologii, 
socjologii, demografii lub innych dyscyplin nauk społecznych. Są odpowiedzialni za 
edukację, badania szeroko rozumianych problemów osób starszych. Gerontologia 
społeczna zajmuje się ludźmi w zaawansowanym wieku, którzy powinni być 
(niezależnie od wieku) aktywni i produktywni, włączeni w życie społeczeństwa, a nie 
postrzegani jedynie jako grupa wymagająca wspierana. 

Geropsychologia to dziedzina psychologii poświęcona badaniu starzenia się  
i świadczeniu usług klinicznych dla osób starszych. Jako naukowcy geropsycholodzy 
poszerzają wiedzę na temat procesu starzenia się i tworzą oraz testują narzędzia 
psychologiczne, które rozwiązują problemy często pojawiające się wraz z wiekiem. 
Jako pracownicy służby zdrowia psycholodzy pomagają osobom starszym i ich 
rodzinom przezwyciężyć problemy, poprawić samopoczucie i osiągnąć maksymalny 
potencjał w późniejszym życiu. Innymi słowy: celem psychologii starzenia się jest 
badanie wzorców zmian behawioralnych związanych z postępującym wiekiem, 
odróżniających te, które są typowe dla starości od tych, które są wspólne dla innych 
grup wiekowych. Powszechne przekonania na temat procesu starzenia się są często 
konsekwencją negatywnych stereotypów: uproszczone i stronnicze opinie na temat 
osób starszych. 

Ale pozostaje główne i fundamentalne pytanie: co to jest wiek? 

Różni badacze podkreślają różne perspektywy (Fonseca, 2006; Rossell, Herrera  
i Rico, 2004): 
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 Wiek biologiczny (perspektywa, która określa stan kliniczny różnych układów, 
narządów itp. człowieka); 

 Wiek chronologiczny (perspektywa, która ocenia ludzką pamięć w archiwum 
wydarzeń tak, jakby ustalono harmonogram); 

 Wiek psychologiczny (perspektywa, która podkreśla zdolności 
psychologiczne, które jednostki wykorzystują do przystosowania się do zmian 
środowiskowych, takich jak uczucia, poznania, motywacje, pamięć, inteligencja 
i inne, które stanowią podstawę osobistej kontroli i poczucia własnej wartości, 
wszystko to w porównaniu z innymi osobami w tym samym wieku 
chronologicznym); 

• Wiek społeczno-kulturowy (perspektywa, która podkreśla zestaw ról 
społecznych, które jednostki przyjmują w stosunku do innych członków 
społeczeństwa i kultury, do której należą); 

• Wiek funkcjonalny (perspektywa, która proponuje ujednolicenie wieku 
psychologicznego, społecznego, biologicznego i chronologicznego oraz 
podkreśla, że podstawowe kompetencje  człowiek odpowiadają  na to, czego 
oczekuje się od niego jako bytu funkcjonalnego); 

• Niektórzy autorzy odnoszą się nawet do wieku duchowego. Ale w jakim 
sensie? 

Większość gerontologów przyjmuje wiek 60 lub 65 lat jako wskaźnik początku 
„starości” (Stuart-Hamilton, 2000/2002). 

Innym ważnym aspektem rozważanym przez gerontologów jest częste, wyraźny 
podział populacji osób starzejących się  i ustalanie porównań między „starymi 
młodymi”, w wieku 60-75 lat,  „w wieku podeszłym” 75-85 lat i „ starymi” 85 lat i więcej. 
(Spar & La Rue, 2002/2005). 

Pomimo tej terminologii, która pozwala nam zwizualizować zjawisko w różnych 
soczewkach lub perspektywach, ponownie podkreślamy fundamentalne pytanie - 
czym jest osoba starsza, starzec, osoba w podeszłym wieku? 

Dla niektórych badaczy są to osoby nazwane tak w danym kontekście społeczno-
kulturowym, ze względu na różnice, które wykazują w wyglądzie, sile, funkcjonalności, 
wydajności i wykonywaniu podstawowych ról społecznych w porównaniu  
z „młodszymi” dorosłymi. Dokąd prowadzi nas przyjęcie takiej koncepcji/odpowiedzi? 

Strukturalne przesunięcie staje się ważnym źródłem (negatywnych) stereotypów 
dotyczących osób starszych. Na przykład wzrost liczby osób starszych  
w populacji powoduje wzrost kosztów usług zdrowotnych i zabezpieczenia 
społecznego, które osoby pracujące w wieku aktywnym muszą wspierać poprzez 
rosnące obciążenia podatkowe. 

Inni badacze podkreślają starzenie się jako proces i w tym sensie podkreślają starzenie 
się,  jako proces uniwersalny, genetycznie określony dla osobników danego gatunku, 
dlatego jest on również nazywany normalnym starzeniem się. 

Ponownie, przyjęcie poglądu, w którym starzenie  się jest postrzegane jako naturalny 
proces rodzi  kolejne pytanie - jak ten proces przebiega lub zdarza? 
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Nie jest naszym zamiarem ani celem dokonanie przeglądu literatury na ten temat, 
jednak bardzo krótko przy istnieniu wielości teorii, można je podzielić na trzy szerokie 
grupy: teorie biologiczne i biomedyczne (np. biologiczne teorie starzenia się, teorie 
stresu, teorie neuropsychologiczne); teorie psychologiczne (np. kompetencje 
poznawcze, psychospołeczne, codzienne); społeczne i współczesne teorie 
perspektywiczne (np. antropologiczne, konstruktywistyczne, polityczno-ekonomiczne) 
(Cristofalo i in., 1999; Oliveira, 2005). 

Na podstawie całej gamy wyodrębnimy następujące grupy teorii: 

• socjologiczny punkt widzenia - ZADANIA EWOLUCYJNE / TEORIA 
AKTYWNOŚCI 

• psychologiczny punkt widzenia - PSYCHOLOGICZNA TEORIA PRZEMIANY 

• współczesny  punkt widzenia (scalający) - TEORIA BEHAWIORALNA LUB 
WYUCZONEJ ZALEŻNOŚCI 

WSPÓŁCZESNE TEORIE - Teoria behawioralnej lub wyuczonej zależności, 
według M. Baltesa 

Teoria należąca do paradygmatu uwzględnia wiele poziomów i wymiarów rozwoju, 
postrzeganych jako interaktywny, dynamiczny i kontekstualny proces. Integruje pojęcie 
istnienia ewolucyjnych zmian ontogenetycznej podstawy paradygmatu cykli życia  
z ideami paradygmatów przebiegu życia (unikalne zjawisko doświadczane 
indywidualnie). 

  

 

 

 

 

 

Zależność nie jest wyłącznie funkcją warunków rozwojowych z ontogenicznego 
punktu widzenia. 

Zależność jest głównie behawioralna i jest wyuczona, ponieważ istnieje duże 
prawdopodobieństwo, że zachowania zostaną wzmocnione społecznie, zgodnie  
z zasadami, które istnieją w mikro środowisku społecznym. 

Plastyczność (podatność) behawioralna jest główną inspiracją metateorii wyboru, 
optymalizacji i kompensacji. Początkowo była pomyślana, aby wyjaśnić pomyślne 
starzenie (Baltes i Baltes, 1990) i jest obecnie uważana za przydatną w wyjaśnianiu 
adaptacji ludzi w każdym wieku. Celem tego metamodelu jest ustalenie, w jaki sposób 
osoby w każdym wieku alokują i realokują swoje zasoby wewnętrzne i zewnętrzne w 
celu optymalizacji zasobów i kompensacji strat. Ten paradygmat uwzględnia wiele 
poziomów i kierunków rozwoju, postrzeganych jako proces interaktywny, dynamiczny 
i kontekstualny. 

WYMIARY ROZWOJU  
zmiany ewolucyjne tworzą 
ontogenetyczny punkt widze-
nia 

KONTEKSTUALIZOWANY 
PROCES Wydarzenia lub zna-
czące odcinki cyklu życia 

Teoria 
integracyjna 
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Łączy pojęcie ewolucyjnych zmian ontogenetycznej podstawy modelu cyklu życia  
z ideami modeli przebiegu życia. Rozważając wpływ przebiegu życia, paradygmat 
rozwoju przez całe życie identyfikuje trzy kategorie wpływów rozwojowych: 

1. Wpływy klasyfikowane według wieku, których oddziaływanie jest silniejsze  
w dzieciństwie, podczas gdy są identyfikowane z dojrzewaniem, starzeniem się lub 
starością. 

2. Wpływy klasyfikowane według historii, które charakterystycznie oddziaływają na  
osoby urodzone w tym samym okresie historycznym. 

3. Nienormatywne lub idiosynkratyczne wpływy, których czas wystąpienia jest 
nieprzewidywalny, dlatego wymagają większych środków, aby konfrontować jednostkę 
i społeczeństwo. 

Dynamiczna interakcja między czynnikami biologicznymi i kulturowymi zmienia się 
przez całe życie: istnieje inna alokacja zasobów w dzieciństwie i starości.  
W pierwszym nacisk kładzie się na wzrost, a na drugi na utrzymanie zdolności  
i regulowanie strat. 

W przełomowym artykule opublikowanym w 1997 r. Baltes zaproponował trzy nowe 
ogólne zasady dotyczące biologiczno – kulturowej dynamiki związanej z trajektoriami 
rozwoju przez całe życie. 

1. Z wiekiem maleje plastyczność (podatność) biologiczna i wierność (dokładność) 
genetyczna, ponieważ natura uprzywilejowuje wzrost w fazach przed 
reprodukcyjnych i reprodukcyjnych. Poprzez  selekcję naturalną w kategoriach 
ściśle biologicznych, procesy te sprzyjają ciągłości gatunku. 

2. Jeśli rozwój ma zostać rozszerzony na wiek zaawansowany, istnieje potrzeba 
coraz bardziej ekspresyjnego postępu w ewolucji kulturowej i dostępności 
zasobów kulturowych. Wydłużenie się okresu życia, który jest obecnie prawie 
na maksymalnym limicie ustalonym przez ludzki genom, było możliwe tylko 
dzięki inwestycjom kulturalnym w instrumenty, budownictwo mieszkaniowe, 
technologie i sprzęt roboczy, szczepienia ochronne, antybiotyki i inne zasoby 
chroniące przed wpływami środowiska. 

3. Istnieją ograniczenia skuteczności kultury we wspieraniu rozwoju i rehabilitacji 
strat i niepowodzeń związanych ze starością. Starsi ludzie są mniej wrażliwi na 
zasoby kulturowe, ponieważ ich podatność behawioralna i odporność 
biologiczna są niższe. 

Podatność behawioralna jest główną inspiracją metateorii wyboru, optymalizacji  
i kompensacji, jednej z konsekwencji paradygmatu. Początkowo był pomyślany, aby 
wyjaśnić pomyślną starości (Baltes i Baltes, 1990) i jest obecnie uważany za przydatny 
w wyjaśnianiu adaptacji ludzi w każdym wieku.  Ten metamodel skupia się na  
ustaleniu, w jaki sposób osoby w każdym wieku gospodarują swoimi zasobami 
wewnętrznymi i zewnętrznymi, aby zoptymalizować zasoby i zrekompensować straty. 

Wybór oznacza specyfikację i zmniejszenie zakresu alternatyw dopuszczalnych przez 
indywidualną podatność. Jest to wymóg i konieczność kiedy zasoby takie jak czas, 
energia i pojemność stają się ograniczone. Zorientowanie na reorganizację hierarchii  
i liczby celów, wymaga dostosowania poziomu aspiracji i opracowania nowych celów, 
zgodnych z dostępnymi zasobami. 
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Optymalizacja wiąże się z pozyskaniem, zastosowaniem, koordynacją i utrzymaniem 
zasobów wewnętrznych i zewnętrznych, mając na celu osiągnięcie wyższego poziomu 
działania. Można to osiągnąć poprzez edukację, systematyczne szkolenia i wsparcie 
społeczne ukierunkowane na poznanie, zdrowie, zdolności sportowe i umiejętności. 

Kompensacja (wyrównanie) polega na przyjęciu rozwiązań alternatywnych, aby 
utrzymać proces. Przykłady kompensacji obejmują korzystanie z aparatów słuchowych 
i wózków inwalidzkich, stosowanie wskazówek wizualnych w celu skompensowania 
problemów z orientacją przestrzenną, a także stosowanie sygnałów pomocniczych do 
wspomagania pamięci werbalnej. 

Te trzy mechanizmy  mają zastosowanie we wszystkich grupach wiekowych, 
świadomie lub nieświadomie, w pojedynczych działaniach lub przy wsparciu innych 
ludzi, artefaktów lub instytucji. 

W starszym wieku model selekcji, optymalizacji i kompensacji Baltesa i Baltesa (1990) 
można wykorzystać do wyjaśnienia paradoksu subiektywnego dobrostanu i ciągłości 
funkcjonalności, nawet w obecności zagrożeń i niedomagań biologicznych  
i społecznych (rys. 1 ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 1. Starzenie się udane. Procesy selekcji, optymalizacja i kompensacja jako 
mediatorzy relacji między stratami, zakumulowanym ryzykiem i stratami, zasobami osobistymi 
i społecznymi oraz adaptacją reprezentowaną przez dobrostan psychiczny, aktywność, 
funkcjonalność i zaangażowanie społeczne. 

Ekologia rozwoju człowieka Bronfenbrennera 

Bronfenbrenner rozwinął swoją teorię systemów ekologicznych, próbując zdefiniować 
i zrozumieć rozwój człowieka w kontekście systemu relacji, które tworzą środowisko 
danej osoby. Jego definicja (1986) teorii jest następująca: 

Ekologia rozwoju człowieka jest naukowym badaniem postępującego, wzajemnego 
przystosowania przez cały okres życia między aktywną, rosnącą istotą ludzką  
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• Role płci 
• Umiejętności społeczne 
• Inteligencja 
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a zmieniającymi się właściwościami bezpośredniego otoczenia, w którym żyje osoba 
rozwijająca się. Na ten proces wpływają relacje między tymi właściwościami oraz 
szerszy kontekst, w którym osadzone są ustawienia (s. 188). 

Zgodnie z początkową teorią Bronfenbrennera (1989), środowisko składa się  
z czterech warstw systemów, które współdziałają ze sobą w złożony sposób i mogą 
zarówno wpływać na rozwój danej osoby jak i odbierać jej wpływy. Później dodał on 
piąty wymiar, który zawiera element czasu (Bronfenbrenner, 1995). Teorię tę można 
rozszerzyć, aby modelować również rozwój organizacji. 

 

   

 

 

 

MAKROSYSTEM   Kultura – orientacje i ideologie   

EXOSYSTEM    usługi socjalne, przemysł, polityki lokalne, media, sąsiedztwo     

MEZOSYSTEM 

 
MIKROSYSTEM  szkoła, rówieśnicy, rodzina, usługi zdrowotne, instytucje religijne 
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Rysunek 2. Pierwsze cztery warstwy systemu Bronfenbrennera 

 

Mikrosystem 

Mikrosystem definiuje się jako schemat czynności, ról i relacji międzyludzkich 
doświadczanych przez rozwijającą się osobę w określonym otoczeniu o szczególnych 
cechach fizycznych i materialnych, i zawierający inne osoby o charakterystycznych 
cechach temperamentu, osobowości i przekonaniach (Bronfenbrenner, 1995 , str. 
227). Innymi słowy, warstwa ta tworzy zestaw struktur, z którymi osoba ma bezpośredni 
kontakt, a wpływy między osobą rozwijającą się a tymi strukturami są dwukierunkowe. 

Osoba wpływa na mikrosystem i odbiera jego wpływ. 

Mezosystem 

Mezosystem obejmuje powiązania między mikrosystemami (Bronfenbrenner, 1995, s. 
227). Tak jak kierunek oddziaływania między szkołą / organizacją a każdą strukturą  
w mikrosystemie jest dwukierunkowy, tak mezosystem obejmuje dwukierunkowe 
wpływy między tymi różnymi strukturami. Przykład mezosystemu szkoły / organizacji 
można dostrzec w interakcjach i dynamice między dwoma jego mikrosystemami, 
uczniami i rodzicami lub przełożonymi w pracy. 

Exosystem 

Exosystem przedstawia większy układ społeczny i obejmuje zdarzenia, przypadki, 
decyzje i polityki, na które osoba rozwijająca się nie ma wpływu. Exosystem wywiera 
zatem jednokierunkowy wpływ, który bezpośrednio lub pośrednio wpływa na 
rozwijającą się osobę. Ekosystem indywidualnej szkoły może składać się z takich 
struktur, jak na przykład przepisy państwowe, lokalna ekonomia  i lokalne wypadki. 

Makrosystem 

Makrosystem może być uważany za „społeczną kopię” danej kultury, subkultury lub 
szerokiego kontekstu społecznego i składa się z nadrzędnego wzorca wartości, 
systemów wierzeń, stylów życia, możliwości, zwyczajów i zasobów w nich 
osadzonych. Uważa się, że system ten wywiera jednokierunkowy wpływ nie tylko na 
osobę, ale także na mikro-, mezo- i exosystemy. Makrosystem indywidualnej szkoły / 
organizacji jest ucieleśniony nie tylko w kulturalnym, politycznym, społecznym  
i ekonomicznym klimacie lokalnej społeczności, ale także całego narodu. 

Chronosystem 

Chociaż nie jest to jedna z czterech warstw systemowych, chronosystem reprezentuje 
wymiar oparty na czasie, który wpływa na działanie wszystkich poziomów systemów 
ekologicznych. Chronosystem może odnosić się zarówno do krótko-, jak  
i długoterminowych wymiarów czasu jednostki w ciągu całego życia, a także do 
społeczno-historycznego wymiaru czasu makrosystemu, w którym żyje jednostka. 

 

 

CZŁOWIEK  płeć, wiek, zdrowie itd. 
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Sekcja  2   Poznajmy swoich słuchaczy    

Chcąc rozpoznać potrzeby edukacyjne osób starszych, adresatów naszego projektu, 
w okresie luty – maj 2018 w krajach partnerskich przeprowadziliśmy badanie. 
Wykorzystano w nim metodą sondażu diagnostycznego, technikę ankiety oraz 
kwestionariusz ankiety, identyczny dla wszystkich 3 krajów uczestniczących  
w projekcie.  

W prowadzenie badań zostali zaangażowani seniorzy uczestniczący w projekcie. Po 
odpowiednim przeszkoleniu, grupa kilkunastu osób starszych reprezentujących każdy 
kraj partnerski otrzymała ankiety, które rozdała w swoim środowisku. W ramach 
projektu zgromadzono w sumie 622 ankiety, z czego 200 pochodziło z Bułgarii, 196 z 
Polski i 226 z Portugalii. Wszystkie ankiety zostały odpowiednio zakodowane i 
poddane porównawczej analizie statystycznej. Wyliczenia zostały wykonane przy 
użyciu programu SPSS Statistics 22. 

1. CHARAKTERYSTYKA BADANYCH SENIORÓW  

Płeć, wiek 

Ponad połowa (55,1%) ogółu respondentów to kobiety – najliczniej reprezentowane  
w próbie portugalskiej (65,9%), zaś mężczyźni stanowiący 44,9% wszystkich 
badanych, najliczniej byli reprezentowani przez respondentów pochodzących z Polski 
(60,2%). Najliczniejszą grupą w każdym z krajów partnesrkich (Bułgaria - 49,5%; 
Polska - 63,3%; Portugalia - 63,3%) byli badani w wieku 61-70 lat. Co trzeci badany 
(27,0%) znajdował się w przedziale wieku 71-80 lat, zaś 11,4% ogółu respondentów 
stanowiły osoby mające 55-60 lat – najliczniej reprezentowane przez badanych  
z Bułgarii (18,5%). Najstarsi badani, czyli osoby w wieku 81 lat i więcej, stanowiły 2,7% 
uczestników badania (chart 1).  

Wykres 1. Wiek respondentów 

 

Źródło: badania własne. 
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Wykształcenie 

Prawie połowa respondentów (48,6%) to osoby z wykształceniem wyższym, 37,8% 
ukończyło szkołę średnią lub zawodową, zaś pozostali badani zakończyli edukację na 
poziomie  podstawowym (chart 2). Biorąc pod uwagę specyfikę państw partnerskich 
należy podkreślić, że wyższy poziom wykształcenia najliczniej reprezentowały osoby 
z Bułgarii (73%), następnie z Polski (50,5%) oraz z Portugalii (25,6%). Uwagę zwraca 
również fakt, iż wśród ankietowanych z Portugalii blisko 1/3 stanowiły osoby  
z wykształceniem podstawowym.  

Wykres 2. Poziom wykształcenia respondentów 

 

Źródło: badania własne. 

 

 

2. ŹRÓDŁA I OBSZARY EDUKACYJNYCH ZAINTERESOWAŃ SENIORÓW  

 

Udział seniorów w zajęciach edukacyjnych 

Przystępując do przeprowadzenia diagnozy potrzeb edukacyjnych osób starszych, 
rozpoczęliśmy od rozpoznania udziału osób starszych w zajęciach do nich 
adresowanych. Jak się okazało ponad połowa (55,1%) ogółu badanych wskazała, że 
uczestniczy i/lub kiedykolwiek uczestniczyła w tego typu aktywnościach. Analiza 
danych zawartych na wykresie 3 pomoże w uchwyceniu specyfiki sytuacji  
w poszczególnych państwach członkowskich (chart 3).  

 

 

Wykres 3. Udział seniorów w zajęciach edukacyjnych 
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Źródło: badania własne. 

 

Najwyższy poziom zaangażowania seniorów w zajęcia edukacyjne odnotowano  
w Polsce, gdzie ponad 77% respondentów wskazało, że uczestniczy/uczestniczyła  
w adresowanych do nich zajęciach edukacyjnych, zaś najrzadziej odpowiedź ta była 
podawana przez respondentów z Bułgarii (35,0%).  

W Portugalii rozkład zaangażowania i jego braku w zajęcia edukacyjne przez seniorów 
jest podobny, tzn. 54% osób uczestniczy w zajęciach edukacyjnych; pozostałe osoby 
(46%) takiego zaangażowania nie przejawiają (p < 0,001).  

Uzyskany rozkład odpowiedzi jest zastanawiający, zwłaszcza w przypadku seniorów  
z Bułgarii. Jeśi jednak przypomnimy, że wśród badanych Bułgarów, 73,0% posiadało 
wykształcenie wyższe, prezentowane fakty zaskakują w mniejszym stopniu. Ponadto 
uzasadnieniem niskiego poziomu aktywności edukacyjnej seniorów z Bułgarii może 
być ich wiek – co piąty ankietowany z tego kraju to osoba w wieku 55-60 lat. Być może 
respondenci ci nie mieli jeszcze możliwości skorzystania z oferty edukacyjnej 
adresowanej do osób starszych. Być może jeszcze nie zaliczają siebie do tej kategorii 
społecznej. 

 

Źródła informacji o zajęciach edukacyjnych dla seniorów 

Kolejnym, rozpoznanym przez nas obszarem korespondującym z poprzednim były 
źródła informacji dotyczących zajęć edukacyjnych adresowanych do osób starszych 
(chart 4).  
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Wykres 4. Źródła informacji p zajęciach edukacyjnych dla seniorów 

 

Źródło: badania własne. 

 

Badania wskazały, że najczęstszym źródłem takich informacji są dla seniorów ich 
znajomi (z ust do ust). Z kolei drugim często wskazywanym przez respondentów 
kanałem informacji był Internet. Odpowiedzi te najczęściej zaznaczali polscy seniorzy, 
gdyż to oni stanowili najwyższy (w porównaniu do Portugalii i Bułgarii) odsetek osób 
uczestniczących w zajęciach edukacyjnych adresowanych do seniorów. Ponadto 10% 
respondentów z Polski o edukacyjnej ofercie do nich skierowanej dowiedziało się  
z prasy; 5,6% z TV, zaś 4,6% z radia. Z badań wynika więc, że do najstarszych osób 
najłatwiej dotrzeć przez osoby z ich środowiska, osoby im bliskie i zaufane. Z kolei 
wysoka częstotliwość wskazań odnoszących się do internetu jako źródła 
pozyskiwanych informacji jest dowodem na to, że mamy do czynienia z nowym 
pokoleniem seniorów, pokoleniem znającym się na nowych mediach i pokoleniem pod 
wieloma względami bardzo heterogenicznym.  

W związku z tym zasadne jest postawienie pytania dotyczącego problematyki zajęć  
i innych aktywności edukacyjnych, które byłyby dla seniorów atrakcyjne. Wątek ten 
został poruszony podczas naszych badań (Wykres 5).  

 

Potencjalne obszary zainteresowań seniorów 

Można powiedzieć, że seniorzy biorący udział w badaniu są świadomi wyzwań, jakie 
generuje funkcjonowanie w społeczeństwie informacyjnym. Najczęściej wybieranym 
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przez nich (67,8% ogółu badanych) obszarem zagadnień, które chcieliby poznawać 
i/lub rozwijać podczas zajęć edukacyjnych była nauka umiejętności cyfrowych.  
W każdym z trzech państw odpowiedź ta podawana była najczęściej, choć 
zagadnienie to wydaje się być ważniejsze dla portugalskich (71,2%) i polskich (69,4%) 
seniorów niż seniorów z Bułgarii (62,5%) (p < 0,001). „Observations and specialists 
reports reveal, that amount of seniors using information technology is still not 
satisfactory” (Napora, 2013, p. 62). Dobrą informacją jest więc ta, że badani seniorzy 
zdają się być zainteresowani podnoszeniem kwalifikacji w tym zakresie. I na tę 
potrzebę należy reagować poprzez zapewnienie dostępu do odpowiednich zajęć czy 
szkoleń. 

 

Wykres 5. Zainteresowanie tematami / działaniami podejmowanymi podczas 
edukacji dla seniorów  

 

Źródło: badania własne. 

 

Drugim istotnym obszarem, którym są zainteresowane osoby starsze, była nauka 
wypełniania (rozumienia) oficjalnych dokumentów np. umów bankowych, prawnych 
itp., na który wskazało 56,9% wszystkich seniorów. Analizując wskazania dotyczące 
tej kwestii w poszczególnych państwach zauważymy, że zdobycie umiejętności 
wypełniania oficjalnych dokumentów częściej było potrzebą seniorów z Portugalii 
(69,0%) i Polski (56,1%) niż z Bułgarii (44,0%) (p < 0,001). Trzecim co do częstości 
podawanym przez seniorów obszarem zagadnień, który interesowałyby ich  
w kontekście edukacyjnym było poszerzenie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa  
i ochrony, np. jak uniknąć oszustwa, czym jest przemoc w rodzinie itd. Wspomniała  
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o tym nieco więcej niż połowa badanych (55,3%). Kwestia ta najczęściej wskazywana 
była przez seniorów z Polski (70,9%), zaś najrzadziej przez osoby badane pochodzące 
z Portugalii (38,1%) (p < 0,001). Można przypuszczać, że zainteresowanie polskich 
seniorów zagadnieniem bezpieczeństwa może być następstwem prowadzonych 
obecnie w Polsce kampanii społecznych, inicjowanych przez Ministerstwo Rodziny 
Pracy i Polityki Społecznej czy przez policję. Podejmują one problem przemocy w 
rodzinie czy innych form nadużyć wobec seniorów. Publiczna dyskusja dotycząca 
wspomnianych kwestii z jednej strony uświadamia ich istnienie, lecz z drugiej - może 
być źródłem nowych pytań i wątpliwości (Halicka, Halicki, Kramkowska, Szafranek, 
2018). Być może stąd wynika zgłaszana przez polskich seniorów potrzeba podjęcia 
tego zagadnienia w ramach zajęć edukacyjnych.  

Umiejętność korzystania z mediów społecznościowych i blogów (Facebook, Twitter, 
YouTube) zaznaczana przez 53,8% wszystkich badanych, częściej wskazywana była 
przez seniorów z Polski (65,3%), następnie z Bułgarii (54,5%) i z Portugalii (43,4%). 
W dzisiejszym informacyjnym społeczeństwie, korzystanie z mediów 
społecznościowych ma duże znaczenie, czego świadomi są także nasi badani. Ponad 
połowa osób badanych (51,6%) chciałaby w ramach zajęć edukacyjnych rozważać 
temat mody i poszerzać wiedzę z zakresu sposobów dbania o swoje ciało – częściej 
wskazywali na to polscy (65,3%) i bułgarscy (51,6%) seniorzy (p < 0,001). Z kolei dla 
seniorów z Portugalii (66,4%) i trochę rzadziej z Polski (58,7%) bardzo ważnym 
obszarem edukacyjnym w ramach którego chcieliby rozwijać swoje kompetencje była 
nauka języka obcego. Wśród Bułgarów jedynie 19,5% wskazało tę odpowiedź (p < 
0,001).  

 

Powody angażowania się w działania edukacyjne 

Opisując seniorów zainteresowanych udziałem w zajęciach edukacyjnych do nich 
kierowanych warto również przedstawić wskazywane przez nich powody 
zaangażowania w tego typu aktywności.  

Otóż 34,2% ogółu badanych motywowanych jest chęcią zdobycia nowych umiejętności 
– odpowiedź tę częściej podawali badani z Bułgarii (40,0%) i Polski (39,8%) niż  
z Portugalii (24,3%). Ponad ¼ seniorów uczestniczy w edukacji dorosłych, bo chce się 
rozwijać (najczęściej odpowiedź tę podawali Portugalczycy (35,0%), najrzadziej – 
Polacy (17,4%)), zaś 21,5% chce spędzać czas z innymi ludźmi (Polska: 23,5%, 
Bułgaria: 21,5%, Portugalia: 19,9%). Wydaje się, że zróżnicowanie społeczne  
i kulturowe poszczególnych państw partnerskich, warunkuje motywy, którymi kierują 
się seniorzy angażując się w aktywności edukacyjne.  

 

 

Sekcja 3  Profil edukatora (jak seniorzy nas widzą)  
 

W edukacji seniorów oprócz odpowiedniej oferty dydaktycznej, bardzo ważna jest 
osoba nauczyciela, prowadzącego zajęcia dla osób starszych. W związku z tym,  
w naszych badaniach poprosiliśmy respondentów o wskazanie tych cech nauczycieli, 
które w ich opinii są najbardziej wartościowe z perspektywy relacji między osobą 
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prowadzącą zajęcia edukacyjne a odbiorcami. Cechy te zostały następnie podzielone 
na dwie grupy, które wyróżniono w oparciu o klasyfikacje kompetencji nauczycieli. Jest 
to grupa cech ukierunkowanych na sposoby oddziaływania, w tym kompetencje 
komunikacyjne, nawiązywania kontaktów. Nauczyciel o takich cechach jest doradcą, 
przewodnikiem, a jego działania ukierunkowane są jednostkowo i relacyjnie (szerzej: 
Taraszkiewicz, 2001, p. 175). Druga grupę tworzą cechy oparte na kompetencjach 
dydaktyczno-metodycznych, dotyczące warsztatu pracy nauczyciela, w tym metod  
i technik pracy, zwłaszcza aktywizujących (wykres 6).  

 

Osobowość edukatora 

Wykres 6. Znaczenie cech osobistych nauczycieli

 

Źródło: badania własne. 

 

Zdecydowana większość respondentów dostrzega, że nauczyciel powinien 
wykazywać takie ogólne cechy jak empatia, cierpliwość, towarzyskość oraz 
kreatywność. W przypadku seniorów z Polski oraz Bułgarii potrzebę tę dostrzega 
ponad 90% respondentów. Najbardziej zgodni są tu seniorzy z Polski, którzy właściwie 
jednomyślnie (odpowiednio dla poszczególnych cech 95,9%, 97,4%, 99% oraz 96,4%) 
potwierdzają, że czynniki osobowościowe osób prowadzących zajęcia edukacyjne są 
istotne. W każdym przypadku korelacja jest istotna statystycznie na poziomie p < 
0,001. Z kolei dla prawie 30% badanych osób z Portugalii cechy nauczyciela 
ukierunkowane na relacje (empatia, cierpliwość, towarzyskość) nie mają znaczenia 
 z perspektywy przebiegu oraz efektywności zajęć. Być może odpowiedzi seniorów  
z Portugalii wskazują na upowszechnianie się zupełnie innego kierunku pracy 
edukacyjnej z seniorami – kierunku opartego na wzajemności, współpracy  
i dostrzeganiu potencjału „nowych seniorów”.  
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Profesjonalne przygotowanie nauczycieli 

Wykres 7. Znaczenie cech dydaktyczno-metodycznych nauczycieli 

 

Źródło: badania własne. 

 

Do podobnych wniosków prowadzi analiza danych z wykresu 7, na którym zawarto 
cechy określone jako dydaktyczno-metodyczne. Zdecydowana większość badanych 
seniorów zauważa, że osoba prowadząca zajęcia edukacyjne adresowane do osób 
starszych powinna prezentować takie cechy jak: komunikatywność, znajomość 
dziedziny, w której prowadzone są zajęcia, elastyczność oraz umiejętność 
motywowania do nauki. W kontekście porównawczym, ponownie można stwierdzić, że 
największa grupa respondentów z Portugalii (odpowiednio dla kolejnych cech 10,6%, 
17,5%, 26,1% oraz 20,5%) zauważa, że cechy dydaktyczno-metodyczne osób 
prowadzących zajęcia edukacyjne dla seniorów nie mają istotnego znaczenia 
(p<0,001). Zgromadzone dane wskazały również, że dla 91,1% respondentów płeć 
nauczyciela nie ma znaczenia, a 69,1% badanych seniorów odpowiedziało, że jego 
wiek również niczego nie różnicuje.  

 

 

 

 

I jeszcze dwa zdania na temat efektywności poszczególnych metod uczenia się 
(wykres 8).  
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Chart 8. Efrktywność Efektywność metod uczenia się 

 

Źródło: badania własne. 

 

Respondenci podobnie oceniają efektywność takich metod jak: wykorzystywanie gier 
edukacyjnych, praca wspomagana komputerowo oraz zajęcia praktyczne. W tych 
przypadkach prawie 40% seniorów zarówno z Polski, Portugalii, jak i Bułgarii podkreśla 
ich znaczenie i zasadność wykorzystywania w inicjatywach edukacyjnych kierowanych 
do osób starszych. Interesujący jest fakt, że największa liczba badanych z każdego 
kraju, tj. 73% Polaków, 53,5% Portugalczyków oraz aż 78% Bułgarów wskazuje, że 
najbardziej efektywna z perspektywy zajęć edukacyjnych dla seniorów jest praca  
w małych grupach.  

Ponad 1/3 badanych seniorów z poszczególnych państw odrzuca tradycyjne metody 
pracy (nauczyciel mówi, reszta słucha i notuje), oczekując pracy opartej na 
jednostkowych relacjach, których realizacja jest bardziej możliwa w małych grupach.  
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Sekcja 4  Dwa przykłady działania naszej metodologii 
(przykłady dobrej praktyki): Podlaski Senior, Polska i Senior 
University of Gondomar, Portugalia 

 

1. Podlaski Senior - historia portalu podlaskisenior.pl 

 

W 2014 roku białostocka organizacja Stowarzyszenie Akademia plus 50 otrzymała 
grant na aktywizację ludzi w wieku senioralnym. Projekt zakładał między innymi 
przeszkolenie grupy 80 seniorów w zakresie posługiwania się komputerem i nowymi 
technologiami a najaktywniejszych spośród nich i chętnych w zakresie podstaw 
dziennikarstwa oraz założenie strony www, która miała pełnić rolę medium 
prezentującego interesy tej grupy wiekowej, a także prezentować aktywność 
środowisk senioralnych. Tego typu tematyka bardzo rzadko pojawia się w mediach 
profesjonalnych redagowanych w większości przez ludzi młodych używających 
specyficznego stylu i języka. 

Warsztaty prowadzili byli dziennikarze 
zawodowi w wieku senioralnym (lub 
zbliżonym) posiadający doświadczenie 
w prowadzeniu tego typu zajęć  
w innych grupach wiekowych, także 
akademickich. Nauczyciele, przede 
wszystkim, zwracali uwagę na 
odmienność pisania dla szerokiego 
grona odbiorców od pisania na 
potrzeby szkoły, rodziny czy nawet 
twórczości literackiej. 

Warsztaty obejmowały zasady budowy 
tekstu dziennikarskiego: strukturę, 

kolejność informacji, budowę zdań i słownictwo. Obejmowały też techniki zbierania 
informacji oraz metody weryfikowania źródeł. Od początku 2015 r. uruchomiona 
została strona Senior Białystok. Powstała w oparciu o bezpłatny format i prostą 
konstrukcję. Publikacje podzielone zostały na kilka działów: „Warto wiedzieć”, „Podziel 
się pomysłem”, „Rekreacja i Zdrowie”, „Nasza twórczość i recenzje”, „Polityka 
Senioralna”, „Warto tam pójść”, „O nas”. 

Krótkie warsztaty dziennikarskie nie mogły spowodować znaczącego wzrostu jakości 
publikowanych materiałów, niemniej rozbudził zainteresowanie uczestników. Po 
zakończeniu projektu kilkunastoosobowa grupa seniorów wywodzących się z różnych 
środowisk i organizacji senioralnych w mieście wyraziła życzenie kontynuowania pracy 
redakcji. Spotkania odbywały się raz na tydzień pod kierownictwem liderki-redaktorki 
naczelnej. Podczas tych spotkań omawiano plany kolejnych tekstów, interesujące 
tematu, dyskutowana o warsztacie. 
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Już na początku ujawnił się poważny 
problem. Administracją strony, w tym 
także publikowaniem materiałów, 
zajmowali się młodzi ludzie 
(wolontariusze) nie biorący udziału w 
regularnych pracach zespołu 
redakcyjnego. Wynikało to  
z przekonania, że problematyka 
informatyczna jest zbyt 
skomplikowana dla ludzi w starszym 
wieku i że potrzebują oni wsparcia  
z zewnątrz. Jednak młodzi 
informatycy nie czuli się członkami 
zespołu: opóźniali publikację tekstów 

na stronie, lekceważyli prośby o wprowadzanie poprawek itp. 

Mimo to redakcja spotykała się regularnie: przez cały czas trwały wewnętrzne 
szkolenia, warsztaty, praca nad rozwijaniem kompetencji redaktorów seniorów, 
budowaniem relacji w zespole,  oraz poszukiwanie nowych atrakcyjnych form 
zainteresowania czytelników i włączenia do współpracy z redakcją.  

Efektem tych spotkań był konkurs literacki dla 
autorów w wieku 50+ („Srebro nie złoto”) ogłoszony 
przez zespół redakcyjny. Konkurs uzyskał 
niewielkie wsparcie finansowe ze strony władz 
regionalnych. W 2015 r. obyła się pierwsza edycja. 
Konkurs zwrócił uwagę na Senior Białystok a także 
stał się źródłem nowych współpracowników 
zainteresowanych publikowaniem swoich tekstów. 

W 2016 r. Stowarzyszenie Szukamy Polski, które 
opiekuje się redakcją otrzymało grant na rozwój portalu. Projekt przewidywał 
dodatkowe szkolenia dziennikarskie, komunikacyjne i partycypacyjne, tworzenie 
redakcji w 5 innych miastach oraz rozbudowę informatyczną i graficzną strony. 
Dotychczasowe doświadczenia wykazały, że największym osiągnięciem 
Białostockiego Seniora jest nie sama produkcja dziennikarska lecz zgrany  
i zaangażowany zespół seniorów-dziennikarzy. Zaś praca nad jego doskonaleniem  
i rozbudową jest najważniejsza z punktu widzenia przyszłości portalu. 

W pięciu miejscowościach województwa podlaskiego 
(powiatach) przeprowadzone zostały szkolenia  
z zakresu komunikacji interpersonalnej i pracy  
w zespole. Obejmowały one zasady aktywnego 
słuchania, dyskusji, asertywności i empatii. 
Opracowane zostały metody ujawniania talentów  

i umiejętności członków redakcji i wykorzystania ich dla dobra portalu. Często zdarza 
się bowiem, że aktywni seniorzy nie są zainteresowani pisaniem tekstów, nie mają 
odpowiednich ambicji i umiejętności. Wynika to często z charakteru zajęć 
wykonywanych przez całe życie. Jednak nie powinno to być przeszkodą w pracy dla 
redakcji jeśli potraktujemy ją jako zespół. Członkowie redakcji mogą zajmować się 
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fotografią, sprawami organizacyjnymi, tworzeniem baz danych, odbieraniem i selekcją 
korespondencji, a także administrowaniem portalu. 

Strona zmieniała nazwę na Podlaski Senior ponieważ 
utworzyła redakcje w 5 kolejnych miastach 
województwa podlaskiego. Jej administrowaniem,  
a także tworzeniem narzędzi informatycznych zajęła 
się jedna z członkiń redakcji (60+), dzięki czemu 
zespół uzyskał samodzielność techniczną. Portal 

został rozbudowany. Nowa struktura powstała na drodze partycypacyjnej. Zespół 
został podzielny na dwie grupy, z których każda przygotowała swoją koncepcję 
opierając się na dwuletnim doświadczeniu. Następnie 2 projekty zostały, w drodze 
dyskusji, połączone w jeden. Wzięto też pod uwagę sugestie i uwagi wypracowane 
podczas warsztatów w nowo budowanych zespołach w terenie. Powstały następujące 
działy: Polityka Senioralna, Kultura, Zdrowie, Twórczość, Srebro nie Złoto, 
Rozmaitości, Warto tam pójść. Powstała też Telewizja TVS publikująca materiały 
wideo. Portal został zbudowany na bezpłatnej platformie Word Press. 

Adres mailowy Podlaskiego Seniora trafił do baz danych wszystkich urzędów, instytucji 
publicznych, placówek kulturalnych. Redakcja otrzymuje materiały prasowe  
i zaproszenia na równi z mediami profesjonalnymi. Redaktorzy portalu otrzymali 
legitymacje prasowe, co otwiera im drogę do uczestnictwa w wieli wydarzeniach 
społecznych i kulturalnych w mieście i regionie oraz znacznie podnosi indywidualne 
poczucie wartości i pewności siebie członków zespołu. Teksty publikowane na portalu 
są inspiracją dla innych mediów; są też czytane i analizowane przez władze lokalne 
odpowiedzialne za politykę wobec osób starszych.  

Podlaski Senior przygotował konkurs fotograficzny dla seniorów „Podlaskie ślady”. 
Rozpoczął też szkolenie redaktorów-wolontariuszy w zakresie fotografii prasowej. 
Portal korzysta w większości z własnych fotografii uzupełniając je ilustracjami  
z bezpłatnych baz danych. Jednak poziom własnych fotografii pozostawia wiele do 
życzenia. Powszechność coraz lepszych aparatów w smartfonach nie przekłada się 
na lepszą jakość fotografii, a zwłaszcza ich przydatność do ilustrowania publikowanych 
tekstów. Dlatego organizujemy warsztaty z profesjonalistą  - kadrowanie, kompozycja 
a co najważniejsze – wybór 1 -2 fotografii z dużego przeważnie zestawu, które najlepiej 
uzupełnią tekst pisany. 

Teksty pisane przez autorów trafiają na pocztę kilku redaktorów, którzy po sprawdzeniu 
i ewentualnych poprawkach – publikują je na stronie. Jest to bardzo ważny etap 
redakcyjny, w dużej mierze decydujący o jakości całego medium. Praca redaktora 
wymaga specyficznych umiejętności: doświadczenia, wyczucia językowego, a także 
posiadania autorytetu w zespole redakcyjnym. Redaktor musi bowiem poprawiać 
teksty, a bywa że – odsyłać do poprawy do autora. Nieuchronnie rodzi to 
niezadowolenie a także może być powodem konfliktu. Taka praca wymaga empatii  
i indywidualnego podejścia – każda zmiana dokonana jest przez redaktora  
w porozumieniu z autorem, na drodze indywidualnych kontaktów i zawsze  
z wyjaśnieniem dlaczego, w taki sposób, żeby nie poczuł się on krytykowany czy 
zniechęcony do dalszej pracy. Traktujemy to jako indywidualne wsparcie dla seniorów 
– dziennikarzy oraz stymulację do dalszego rozwoju kompetencji dziennikarskich. 

Jednak bez kompetentnych redaktorów nie może być mowy o podnoszeniu poziomu 
medium. Do tej roli dobrze nadają się emerytowani dziennikarze. Musi być też 
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opracowany szczegółowy zbiór zasad regulujących konstrukcję tekstów: zasada 
tworzenie tytułów i nadtytułów, lidów, pisownia skrótów, zasady podpisywania 
fotografii, używanie boldów i kursywy. 

Podlaski Senior przygotowuje się do publikowania materiałów płatnych: reklam  
i artykułów promocyjnych. Redakcja otrzymała propozycję zawarcia umowy od 
jednego z polskich brokerów reklamowych. Możliwa jest także odpłatna  działalność  
w ramach Google Ads. Aktywność reklamowa nie przyniesie zapewne dużych 
wpływów. Może jednak wesprzeć budżet portalu. Poza tym swoim wyglądem Podlaski 
Senior będzie przypominał profesjonalne medium, co może zwiększyć motywację 
autorów do aktywniejszej pracy, a także zwiększyć poczucie satysfakcji  
z dotychczasowych osiągnięć. 

 

2. Senior University Of Gondomar – Uniwersytet 
Seniora w Gondomar 

 

Uniwersytet Seniora w Gondomar to nieformalny projekt edukacyjny, którego celem 
jest odpowiedź na potrzeby społeczne i kulturalne, dążenie do dynamizacji 
 i regularnego organizowania działań kulturalnych, rekreacyjnych i społecznych dla 
osób w wieku 50 lat lub starszych. 

Projekt ten opiera się na Diagnozie potrzeb Lokalnej Rady Działań Społecznych Gminy 
Gondomar. Według raportu Social Network  Gondomar z realizacji Planu Rozwoju 
Społecznego  gmin Wielkiego Obszaru Metropolitalnego Porto, gmina Gondomar,  
w odniesieniu do wskaźnika starzenia się, była drugim miejscem, gdzie wzrost był 
bardziej wyraźny (lata 2001 – 2007). 

W tym kontekście zostały zasygnalizowane przez Komisję Społeczną Władz 
Lokalnych Gondomar (S. Cosme) nowe formy wykluczenia społecznego. To 
zmotywowało władze lokalne do stworzenia i zaproponowania  tego projektu w celu 
promowania aktywnego starzenia się w społeczności, redukcji form wykluczenie  
i stygmatyzacji. Od początku projekt został zaakceptowany i poparty przez Sieć 
Miejskich Usług Społecznych. 

Działania Uniwersytetu Seniora w Gondomar rozpoczęły się z udziałem 55 studentów 
w dniu 15 marca 2006 r. Uniwersytet Seniora w Gondomar jest częścią Sieci 
Uniwersytetów Trzeciego Wieku i obecnie, prawie 10 lat po jego założeniu, liczy 350 
studentów,  którzy uczestniczą w zajęciacj z ponad 60 dyscyplin prowadzonych 
woluntarystycznie przez 51 nauczycieli. 

Jest to projekt skierowany do wszystkich „młodych” ludzi w wieku 50 lat i więcej, którzy 
są sprawni fizycznie i psychicznie i czują się zmotywowani do ciągłego uczenia się 
różnych przedmiotów teoretycznych i praktycznych oraz szukają dobrego 
samopoczucia, satysfakcji z życia, wymiany doświadczeń , motywacji i poczucia 
sympatii. 

W wyjątkowych przypadkach, gdy udokumentowana zostanie potrzeba rehabilitacji  
poprzez udział w zajęciach proponowanych przez Universitet Seniora w Gondomar, 
studenci poniżej 50 roku życia mogą zostać przyjęci. 
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Szczegółowe cele Senior University of Gondomar są następujące: 

• Zachęcić uczestników i organizacje senioralne do działalności kulturalnej, 
obywatelskiej, dydaktycznej i rekreacyjnej; 

• być centrum informacji i upowszechniania usług, obowiązków i praw seniorów; 

• rozpowszechnić historii, nauki, tradycji, solidarności, sztuki, tolerancji, miejsca  
i innych zjawisk społeczno-kulturowych wśród seniorów; 

• Zachęcać i wspierać wolontariat społeczny; 

• Rozwijać relacje międzyludzkie i społeczne między różnymi pokoleniami. 

W poniższej tabeli przedstawiamy dyscypliny lub tematy poruszane w Uniwersytecie 
Seniora  w Gondomar, z których studenci mogą skorzystać (Tabela 2). 

Tabela 2. Dyscypliny lub tematy poruszane w Senior University of Gondomar 

DYSCYPLINY LUB TEMATY 

j. angielski dla początkujących
 

Ukulele dla początkujących 

j. angielski
  

mandolina 

j. angielski Conversation
 

ukulele I 

j. francuski dla początkujących
 

Gitara dla początkujących 

j. francuski I
 

Gitara I 

j. hiszpański dla początkujących
 

Portugalska Guitara dla początkujących 

j. hiszpański I
 

Ekspresje fizyczne i motoryczne  

j. niemiecki dla początkujących
 

Boccia Senior 

Język i literatura portugalska
 

Taekwondo 

Historia Portugalii i świata
 

Yoga śmiechu 

Historia cywilizacji
 

Tai Chi 

Historia sztuki starożytnej
 

Pilates 

HHistoria Porto (Oporto)
orto 

Folk  - muzyka I taniec dla początkujących 

Legendy i tradycje Porto 

Porto (Oporto)
 

Folk - muzyka I taniec I 

Filigran - Historia and Technika
 

Zumba 

Enologia, historia winorośli i wina
 

Afro Latin Rhythms 

Obywatelstwo i współczesny świat
 

Fotografia cyfrowa 

Psychologia Fotografia analogowa 

Prawo i społeczeństwo
 

Wprowadzenie do ICT 

Gry myślowe
 

ICT I 

Medycyna zapobiegawcza – profilaktyka zdrowotna
 

Internet and E-mail 

Sztuka z recyklingu Video – edytowanie i montaż 

Nauczyć się żyć Arraiolos, Tricot, Crochet and “Cross Stitch” 

Atelier kroju i szycia Bricolage 

Atelier dekotacji I florystyki Akordeon  

Trening muzyczny Organy (key-board) 

Muzyczna matematyka  

WOLNE DYSCYPLINY LUB TEMATY 
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Chór  

Grupa altówek i ukulele Grupa dźwięków i brzmień 

Chór  Grupa teatralna 

Tuna Tańce ludowe 

Zespół akordeonowy Dançata and Tocata 

Dziennikarstwo (nowe z projektu Silver Civic 
Education) 

Gimnastyka w wodzie 

 

Kilka zdjęć z występów słuchaczy Senior University of Gondomar                                                                                                    

Grupa altówek i ukulele                                                                             Grupa teatralna  

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupa seniorów - studentów, którzy wzięli udział w projekcie Recipe for 
International Creative Dialogue w Gołdapi, w ramach Podprogramu LLP 
Grundtvig in 2010 
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ANEKS  1 

PAKIET „DZIAŁANIA DLA SENIORÓW” 

W następnej sekcji znajdziesz gotowe do użycia działania do pracy z seniorami. 
Są to przykłady działań, które Silver Civic Education Partners zaprojektowali  
i z powodzeniem wykorzystali w swoich szkoleniach. 

 

PRZYKŁADY DOBREJ PRAKTYKI – PODLASKI SENIOR 

Ogólne założenia warsztatów 

Kiedy przystępujemy do pracy z nową grupą osób, które po raz pierwszy mają być 
twórcami a nie odbiorcami treści dziennikarskich zwykle rozpoczynamy od 
przeprowadzenia trzech, bardzo ważnych cykli warsztatów: podstawy dziennikarstwa, 
partycypacja i partnerstwo, komunikacja (porozumiewanie się).  

Zazwyczaj są to cykle trwające minimum 16 godzin każdy. Ważnym jest, żeby 
szczególnie w przypadku pracy z osobami starszymi dostosowywać do ich możliwości 
przyswajania tempo wprowadzania nowej dla nich wiedzy, pozwolić im raczej ją 
wspólnie wypracować (praca w grupach, dyskusja, ćwiczenia w parach) niż podawać 
suche fakty (wykład) oraz przećwiczyć na realnych sytuacjach. Dlatego każdy warsztat 
powinien być wzbogacony ciekawymi, angażującymi ćwiczeniami, np. opartymi na 
doświadczeniach życiowych uczestników, na lokalnych realiach, prawie czy 
problemach do rozwiązania.  

I pamiętajmy! 

Wymaga to od trenera prowadzącego warsztaty dużej elastyczności, uważności  
i znajomości specyfiki środowiska, z którego pochodzą uczestnicy szkolenia. 
 

Zastosowanie formuły warsztatu w każdym z tych cykli daje nam w efekcie dodatkową 
wartość. Na podstawie doświadczeń uczestników z udziału w szkoleniach, możemy 
 (w podsumowaniu całego programu) wspólnie wypracować   zasady pracy 
zespołowej – obowiązki i odpowiedzialność. Nie wszyscy odpowiadają za 
wszystko, tylko za poszczególne działki pracy redakcyjnej – na podstawie 
doświadczeń, talentów, umiejętności i zainteresowań. Nie odpowiadamy, lecz mamy 
wpływ poprzez udział w procesie. Naszym celem jest tu zachęcanie seniorów do 
obserwowania, wyciągania własnych wniosków i wypowiadanie się głośno i bez obaw 
na nurtujące tematy – zarówno dotyczące pracy redakcji jak też problemów  
w otaczającej rzeczywistości. 
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I pamiętajmy! 

"Nikt z nas nie może tyle sam, ile możemy wszyscy razem" - zasada synergii 
organizacja pracy zespołowej, przygotowanie do tworzenia zespołu redakcyjnego. 

 

 

PRZYKŁAD 1: PODSTAWY WARSZTATU DZIENNIKARSKIEGO (wstępne zasady 
konstruowania tekstów) 

 

Dlaczego dziennikarstwo społeczne  może być skuteczną metodą obywatelskiej  
i intelektualnej aktywizacji seniorów? 

Przede wszystkim warto zadać sobie pytanie: czym dziennikarstwo różni się od 
typowych warsztatów pisarskich lub innych form wykorzystujących tworzenie tekstów 
(np. Story telling storytelling) do intelektualnej stymulacji. Poezja i literatura jest 
pisaniem dla siebie. Autorzy tworzą swój świat oparty o własne wspomnienia i 
przeżycia i przedstawiają go potencjalnym czytelnikom. Jeśli czytelnicy nie przyjmą I 
nie zaakceptują naszej wizji, to trudno, warunek aktywizacji i tak został spełniony. Liczy 
się bowiem sam wysiłek intelektualny autorów. 

W przypadku dziennikarstwa podstawą jest dotarcie z przekazem do współczesnego, 
nieznanego odbiorcy, zaś podstawowym warunkiem sukcesu zrozumienie jego treści. 
Stawia to zupełnie inne wymagania przed procesem organizacji i zarządzania 
seniorskimi zespołami redakcyjnymi. 

Podstawowe aspekty pracy redakcyjnej wśród seniorów 

1. Tworzymy dla czytelnika. Musimy dostosowywać się do jego potrzeb: brać pod 
uwagę jego zainteresowania i psychologiczne możliwości odbioru przekazów 
medialnych. Produkt naszej pracy musi być zrozumiały dla szerokiej publiczności. 

2. Wybór tematów. Tematy naszych materiałów muszą być wybierane pod 
zainteresowania czytelników. Oznacza to, że powinny  być aktualne. Narzuca to 
obowiązek śledzenia aktualnych wydarzeń i zjawisk na poziomie lokalnym  
i regionalnym i odnoszenia się do nich w swoich tekstach. Wyklucza to w zasadzie 
publikowanie wspomnień, chyba że służą wyjaśnianiu współczesności. Wybór 
tematów jest najważniejszym elementem kolegialnego planowania. 

3. Zbieranie materiałów. Źródłami informacji i opinii koniecznych do tworzenia 
tekstów są: rozmowy z ludźmi, czytanie materiałów i źródłowy i baz danych oraz 
osobiste uczestnictwo w wydarzeniach. Aktywne zbieranie materiałów jest niezwykle 
ważne: musi zastąpić, typową skłonność ludzi starszych, skłonność do opieranie się 
wyłącznie na własnej pamięci. Nie chodzi nam o opowiadanie historii własnego życia, 
lecz o aktywny stosunek do rzeczywistości: na reagowanie na wydarzenia, na 
poznawaniu nowych ludzi, śledzeniu prasy i Internetu. Jest to nawet ważniejsze od 
samego pisania. Poza tym rozmowy z ludźmi wzbogacają nasze słownictwo, co ma 
kapitalny wpływ na poziom tekstów. 
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4. Praca w zespole. Tworzenie zespołów redakcyjnych, dyskusja, planowanie, ocena 
rezultatów pracy – to są podstawowe elementy naszego przedsięwzięcia. Wszystko 
inne jest rezultatem pracy zespołowej. Na pracę w zespole składają się następujące 
elementy: 

a. Rekrutacja: szukamy ludzi zainteresowanych światem i aktywnych. Doświadczenia 
pisarskie nie są wymagane. 

b. Szkolenie w zakresie komunikacji wewnętrznej: kultura dyskusji, aktywne 
słuchanie, empatia, asertywność. Tworzenie więzi między członkami zespołu. 
c. Trening kreatywności: rozpoznawanie talentów i zainteresowań. 
d. Planowanie nowych tekstów. 
e. Ocena zakończonych tekstów. 
 

I pamiętajmy! 

Tworzymy dla czytelnika, nie dla siebie. Jest to warunek uczestnictwa w życiu 

społecznym. Nasz przekaz powinien być zrozumiały dla szerokich rzesz odbiorców  

i zgodny z psychologicznymi zasadami odbioru sformułowanymi przez tzw. klasyczne 

dziennikarstwo. 

 

1. Tekst (zwłaszcza informacyjny) powinien odpowiadać na 6 podstawowych pytań: 

Kto? 
Co? 
Gdzie? 
Kiedy? 
Jak? 
Dlaczego?  

Jeśli odpowiedź na któreś z tych pytań nie jest znana, powinno to być wyjaśnione. 

2. Najważniejsze na początek. Na początku lektury tekstu czytelnik powinien być 
zapoznany w główną informacją lub ideą w nim zawartą, choćby w sposób najbardziej 
ogólny. Reszta tekstu powinna rozwijać i uszczegóławiać kwestię zasygnalizowaną na 
początku. 

3. Tekst powinien być oparty na jednolitych tematycznie i spójnych stylistycznie 
akapitach. Długość akapitów powinna być zróżnicowania i nie powinna przekraczać 
10 wierszy. 

4. Pierwsze zdanie każdego akapitu to tzw. Topic sentence topic sentence Reszta 
akapitu służy rozwijaniu, uzasadnianiu, wyjaśnianiu zawartej w nim tezy lub 
zasygnalizowanej informacji. 

 5. Długość zdań nie powinna przekraczać 18 słów. 

6. Pisz jak mówisz, tzn. używamy raczej wyrazów szczegółowych niż ogólnych; 
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konkretnych niż abstrakcyjnych. 

Używamy języka obrazowego, czyli budujemy zdania tak, aby najważniejsze miejsce 
zajęły w nim wyrazy konkretne oznaczające osoby, zwierzęta, przedmioty i w ogóle 
wszystko to, co można narysować, sfotografować, usłyszeć, poczuć – czyli 
doświadczyć za pomocą zmysłów. Poza tym staramy się opisywać, a nie stwierdzać. 

  
 

 

Warsztat dziennikarski 

Konstruowanie tekstu dziennikarskiego 

 

Opis problemu: Jednym z najważniejszych wyzwań stojących przed początkującymi 
dziennikarzami (niezależnie od wieku) jest pozbycie się złych przyzwyczajeń  
i fałszywych wyobrażeń na temat pisania tekstów do mediów. Najczęściej spotykanym 
błędem jest tzw. pisanie intuicyjne (lub spontaniczne) polegające na przystępowaniu 
do pracy bez szczegółowego plany: bez ustalonej kolejności przekazywanych 
informacji, bez ustalonego podziału tekstu na mniejsze elementy (akapity) 
odgrywające określoną rolę w artykule. Autor od razu przystępuje do pisania kolejnych 
zdań (jednego po drugim) nie myśląc o strukturze tekstu oraz o tym, jak zrozumie jego 
przekaz przeciętny czytelnik. W rezultacie powstaje materiał chaotyczny, 
niezrozumiały, pozbawiony jasno określonego przesłania. 

Cel: Przygotowanie adeptów dziennikarstwa do konstruowania tekstów medialnych na 
bazie akapitów i tzw. topic sentence. Budowanie struktury tekstów dziennikarskich. 
Analiza zebranych informacji przed umieszczeniem ich w tekście. 

Przygotowanie: Prowadzący warsztat przygotowuje zestaw informacji na temat 
wybranego problemu lub wydarzenia. Materiał powinien być krótki tak, aby można go 
było napisać w 12-15 zdaniach (4-5 akapitach). Tematem mogą być zagadnienia 
znane uczestnikom szkolenia  całkowicie fikcyjne. Wybór każdej z tych dwóch 
ewentualności niesie ze sobą wady i zalety. Temat zanany angażuje uczestników 
emocjonalnie, jednak utrudnia chłodną analizę, gdyż   początkującym autorom trudno 
jest oddzielić informacje przekazane przez prowadzącego od własnych, wcześniej 
ukształtowanych, przekonań dotyczących opisywanego problemu. Temat fikcyjny 
zapewnia dystans emocjonalny, jednak – poprzez swoją sztuczność – zmniejsza 
zaangażowanie uczestników szkolenia. 
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Przebieg warsztatu:  

Prowadzący opowiada uczestnikom o wydarzeniu (lub problemie) w sposób 
chaotyczny. Powtarza kilkakrotnie już raz przekazane informacje, uzupełnia wcześniej 
przekazane dane. Unika chronologicznej kolejności i wszystkiego, co mogłoby ułatwić 
uporządkowanie informacji. Uczestnicy notują przekazywane informacje. Ich 
zadaniem będzie napisanie tekstu o problemie/wydarzeniu opartego na budowie 
akapitowej. Muszą wykorzystać w tekście wszystkie przekazane informacje. 

 

  

Etap pierwszy – analiza informacji: Uczestnicy pod kierunkiem prowadzącego 
analizują przekazane informacje. Próbują złożyć z nich spójną opowieść; podzielić 
informacje na jednotematyczne części, ustalić ich kolejność tak, aby czytelnik mógł 
zrozumieć omawiany problem. 

Etap drugi – tworzenie akapitów: Uczestnicy – poprzez dyskusję pod 
przewodnictwem prowadzącego – tworzą akapity wykorzystując tematyczne części 
wydzielone w poprzednim etapie. Określają liczbę akapitów, ich zawartość i rolę  
w strukturze tekstu. 

Etap trzeci – topic sentence: Uczestnicy piszą pierwsze zdanie każdego akapitu. 
Powinno to być zdanie wprowadzające: sygnalizujące temat akapitu. Pozostałe zdania 
w akapicie powinny być jego rozwinięciem, uzasadnieniem, ilustracją. 

Etap czwarty – wypełnianie akapitów: Uczestnicy piszą pozostałe zdania w każdym 
akapicie tak, aby każdy z nich był jednorodny tematycznie. 

Etap piąty – lid i tytuł: Uczestnicy tworzą lid. Prace nad lidem poprzedza dyskusja  
o tym, co w tekście jest najważniejsze z punktu widzenia czytelnika (najciekawsze, 
najbardziej aktualne). Każdy z uczestników przygotowuje swój lid. Propozycje są 
omawiane w grupie. Możliwe są różne warianty lidów. Tytuł powstaje na tej samej 
zasadzie. 

Uwaga: Powyższe ćwiczenie jest bardzo trudne dla początkujących dziennikarzy, 
przede wszystkim dlatego, że bardzo różni się od intuicyjnego pisania. Wymaga 
całkowitej zmiany podejścia do opisywanego tematu. Wydaje się nienaturalne  
i „techniczne”. Jest to jednak podejście profesjonalne: uwzględniające psychologiczne 
reguły komunikacji. Jest zorientowane na czytelnika/odbiorcę przekazu medialnego. 

Ćwiczenie powinno być powtórzone kilkakrotnie z uwzględnieniem różnego typu 
opowieści. Inaczej bowiem konstruuje się tekst omawiający problem, a inaczej 
wydarzenie o strukturze chronologicznej. Najlepsze efekty daje praca indywidulana. 

 Etap pierwszy 
– analiza 

informacji:  

Etap drugi – 
tworzenie 
akapitów 

Etap trzeci – 
topic 

sentence 

Etap czwarty 
– 

wypełnianie 
akapitów 

Etap piąty – 

 lid i tytuł 
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PRZYKŁAD 2:  PARTYCYPACJA I PARTNERSTWO 

Co to jest partycypacja obywatelska?  

… partycypacja czyli uczestnictwo - to sposób na aktywne branie udziału  
w wydarzeniach, które nas dotyczą. Możliwość zabierania głosu, uczestniczenia ludzi  
w działaniach i decyzjach. 

 … obywatelska, czyli dotycząca nas jako obywateli. To taki rodzaj partycypacji, który 
opiera się na komunikacji z władzą. Skupia się na wzajemnym wspieraniu władzy oraz 
obywateli we wspólnym podejmowaniu decyzji. 

 

FORMY PARTYCYPACJI zwane też „drabiną partycypacji” 

 
1. Informowanie to najprostsza forma partycypacji, angażująca obywateli  
w najmniejszym stopniu. Działania władz sprowadzają się do poinformowania 
obywateli o decyzjach ich dotyczących. Nie ma tutaj miejsca na jakikolwiek aktywny 
wpływ ludzi na kształt podejmowanych przez władzę działań, 3 sprowadza ich jedynie 
do roli biernych odbiorców.  

2. Konsultowanie jest kolejnym "stopniem" na drabinie partycypacyjnej ze względu 
na zwiększony udział obywateli w prowadzonych działaniach. Poza poinformowaniem, 
władza daje obywatelom możliwość wypowiedzenia się na temat planowanych działań. 
Osoby uczestniczące w konsultacjach występują niejako w roli „doradców”, których 
pyta się o zdanie i opinie w konkretnej sprawie. Głosy obywateli są więc rozważane, 
choć nie ma gwarancji, że zostaną wzięte pod uwagę. Obecnie, ze względu między 
innymi na regulacje prawne, jest to jedna z najpopularniejszych form partycypacji 
obywatelskiej w Polsce.   

3. Współdecydowanie jest najwyższym stopniem partycypacji obywatelskiej ze 
względu na pełne partnerstwo pomiędzy władzą a obywatelami polegające na 
przekazaniu obywatelom części kompetencji (ale i tym samym odpowiedzialności) 
dotyczących podejmowanych działań i decyzji. Poniekąd to wprowadzenie przez 
władzę w życie prostego (choć bardzo trudnego w rzeczywistości) założenia, że „ludzie 
wiedzą lepiej, czego im potrzeba”. Tym samym obywatele mają realny wpływ na 
planowane, dotyczące ich (bezpośrednio lub pośrednio) działania. 

 

KORZYŚCI Z PARTYCYPACJI 

1. Mieszkańcy znają i rozumieją intencje władz lokalnych – legitymizacja.  

2. Następuje lepsze zdiagnozowanie potrzeb lokalnych.  

3. Żywe reagowanie na pojawiające się problemy i sprawna komunikacja.  
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4. Mieszkańcy angażują się zarówno w proces wymyślania rozwiązania/strategii jak 
również są też częścią rozwiązania.  

5. Zwiększa się zaufanie do władz lokalnych – efektywna komunikacja.  

6. Wykorzystuje się realne i potencjalne zasoby lokalne do rozwiązywania problemów 
- szerokie korzystanie z różnorodnych kompetencji, umiejętności ludzi i instytucji . 

7. Mieszkańcy nie są biernym odbiorcą usług, a aktywnym podmiotem zmiany.  

8. Tworzy się kultura dialogu i kreatywności 9. Zapobiega się potencjalnym konfliktom  
w przyszłości w szczególności w sprawach drażliwych. 

 

PARTNERSTWO 

Świadomość, że oddolne inicjatywy można zrealizować, a lepsze efekty osiąga się 
poprzez współpracę a nie spory, motywuje do wytężonej pracy i podejmowania 
wyzwań. Kluczowym zadaniem na poziomie lokalnym jest więc zachęcenie partnerów 
lokalnych do wspólnego działania i pokazanie im korzyści, jakie z tego wynikają. 

Partnerstwo można budować bazując na wzajemnym INFORMOWANIU i tworzeniu 
pewnego systemu informowania – poprzez stronę www, którą można traktować jako 
rodzaj elektronicznej gazety. 

 
Partnerów należy najpierw pozyskać i zaprosić do współpracy, pokazać korzyści  
z wzajemnej współpracy, ustalić ścieżki komunikacji itd.,  

Kto może być partnerem seniorów w tworzeniu i pozyskiwaniu informacji? 
 
- administracja publiczna – władze, urzędy państwowe, rzecznicy; 
- instytucje kultury, 
- instytucje zdrowia i opieki społecznej; 
- organizacje pozarządowe, 
- lokalny biznes; 
- lokalni liderzy – osoby zaufania publicznego, liderzy opinii z różnych sfer. 
- inn. 

Zasady skutecznej współpracy partnerskiej w zespole redakcyjnym 

Skuteczne budowanie partnerstwa  wiąże się z koniecznością przestrzegania pewnych 
zasad, bez których zastosowania nie będzie możliwe skuteczne funkcjonowanie 
partnerstwa. Warto stworzyć wspólnie i zapisać w widocznym dla wszystkich miejscu 
reguły partnerstwa (podpisane przez wszystkich członków redakcji) 

Do tych zasad mogą należeć m.in.: 

 równość wszystkich partnerów wobec siebie (angażowanie wszystkich 
uczestników na każdym etapie działań oraz podejmowanie wspólnych decyzji. 
Każdy uczestnik musi „czuć”, że ma takie same możliwości podejmowania 
decyzji i proponowania własnych rozwiązań. Ważne również jest, aby szanować 
każdego uczestnika i uwzględniać w podejmowanych działaniach jego 
możliwości i chęć zaangażowania); 
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 wspólne planowanie i podejmowanie decyzji a następnie ich wspólne wdrażanie 
(Jest to zasada konsensusu bezpośrednio powiązania z zasadą równości. W 
partnerstwo należy angażować wszystkich uczestników oraz starać się aby 
wszyscy mieli możliwość uczestniczenia w procesie planowania i 
podejmowania decyzji.  

Ma to wpływ na „samopoczucie” partnerów i daje im odczuć, że są ważnym 
Zdefiniowanie problemów elementem podejmowanych działań. (Oczywiście – „nic na 
siłę”); 

 innowacyjność i kompleksowość podejmowanych działań (Kompleksowość 
przejawia się poprzez zaangażowanie wszystkich partnerów, którzy mogą 
uzyskać korzyści z partnerstwa oraz podjęcie wszystkich niezbędnych działań, 
aby uzyskać pożądany efekt. Innowacyjność polega na szukaniu nowych 
rozwiązań, dlatego trzeba ćwiczyć kreatywność); 

 zaufanie, otwartość i jawność działań (Wszyscy uczestnicy powinni otwarcie 
mówić o swoich oczekiwaniach. Wszystkie decyzje, działania realizowane w 
ramach partnerstwa powinny być jawne i uzasadnione a wszyscy członkowie 
partnerstwa powinni sobie ufa).; 

 łagodzenie konfliktów („Zgoda buduje, niezgoda rujnuje”. Ważne jest, aby 
poszczególni członkowie partnerstwa postrzegali siebie nawzajem nie jako 
konkurentów, ale partnerów.  

Podczas działania partnerstwa bardzo często dochodzi do ujawniania się różnego 
rodzaju konfliktów interesów. Dlatego partnerzy powinni rozumieć formułę współpracy 
opartą na wspólnym działaniu).; 

 poszerzanie kręgu partnerskiego (np. pozyskiwanie nowych członków UTW 
i instytucje do współpracy). 

 

Warunki skutecznej współpracy partnerskiej 

 Wspólne zdefiniowanie problemów 

 Wspólne określenie celów i planu działania 

 Znajdowanie możliwych rozwiązań 

 Określenie pożądanych i możliwych efektów oraz konsekwencji planowanych  
działań 
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PRZYKŁAD 3:  WARSZTATY KOMUNIKACYJNE 
 

Dobra komunikacja to kluczowa umiejętność, bez której dobra współpraca z innymi 
jest niemożliwa. Do komunikacji warto też dołączyć uważność. Bycie uważnym to 
bycie świadomym, słuchającym i słyszącym drugiego człowieka, rozumiejącym swoje 
uczucia. 

Efektywne, poprawne, zrozumiałe, pozytywne porozumiewanie się między ludźmi jest 
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jedną z bardziej istotnych umiejętności w dzisiejszym świecie.  

Pozwala na:  

 bycie zrozumianym, wysłuchanym, dobrze traktowanym.  

 na zrozumienie, wysłuchanie i dobre traktowanie innych.  

  jeśli odkryjemy własny potencjał komunikacyjny, uświadomimy sobie własny 
styl, w jaki rozmawiamy/słuchamy i lubimy rozmawiać/słuchać z innymi oraz 
bariery, które mogą nam w tym przeszkadzać. 

 jeśli nauczymy się pozwalać sobie na swobodne wyrażanie siebie, nazywanie 
swoich emocji, dbanie o siebie… 

 jeśli nauczymy się pozwalać innym na swobodne wyrażanie siebie, nazywanie 
ich emocji oraz dbanie o siebie…  

Cóż, sztuka komunikowania się z innymi jest popularna, lecz nie jest prosta. 

Analiza  własnych  zasobów 

 Mocne strony (talenty) 

 Umiejętności 

 Osiągnięcia 

Komunikacja  niewerbalna 

Większość przekazu, który dociera do odbiorcy jest kodowana kanałem 
pozawerbalnym! Słowa są istotne, niemniej jednak nie tylko co i jak, ale spójność tych 
dwóch kanałów, stanowi o wartości przekazu.  

 Głos: ton głosu, jego natężenie, tempo mówienia, modulowanie bądź jego brak, 
melodia, rytm i intonacja.  

 Gesty – podkreślają ważne aspekty wypowiedzi, jak najbardziej wskazane, ale 
bez przesady!!! Mimika – uwaga na grymasy twarzy, których nie jesteśmy 

 Mimika – uwaga na grymasy twarzy, których nie jesteśmy świadomi!!! Kontakt 
wzrokowy – nie uciekamy wzrokiem, ale też nie wpatrujemy się zbyt 
intensywnie!!!  
I cały czas kontrolujemy, co się dzieje na sali.  

 Ułożenie ciała - swoboda, ale umiarkowana!!! 

 Ubiór i nasze cechy powierzchowności wpływają na nasze wnioski o danej 
osobie, zanim jeszcze rozpoczniemy z nią rozmowę. Jak Cię widzą, tak Cię 
piszą. 

 Dystans interpersonalny – odległość między rozmówcami daje informację o 
rodzaju łączących ich stosunków. Większa jest w sytuacjach oficjalnych, 
służbowych, mniejsza w prywatnych. Strefa komfortu jest bardzo 
zindywidualizowana, dodatkowo nakładają się na to różnice kulturowe. 

Komunikacja  niewerbalna - przestrzeń  
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Komunikacja to także nasze różne strefy związane z ciałem, do których możemy 
dopuszczać określone osoby. Nazywane są strefami dystansu, które wyróżnia się  
w relacji z drugą osobą. Każdy z nas różni się w zakresie wyczuwania i pozwalania 
różnym osobom na fizyczną bliskość wokół nas.  

 Strefa intymna (15 – 45 cm). Jest najbardziej intymna i najsilniej strzeżoną 
strefą. Każdy człowiek uważa ją za swoją własność i dopuszcza do niej tylko 
osoby uczuciowo z im związane. Wyróżnia się podstrefę, rozciągającą się do 
15 cm od fizycznego, jest to strefa ściśle intymna.  

 Strefa osobista (46 – 120 cm). To jest typowa odległość utrzymywana podczas 
kontaktów społecznych – np. w biurze – czy towarzyskich.  

 Strefa społeczna (120 – 360 cm). To odległość, którą zachowujemy względem 
osób nieznanych nam. 

 Strefa publiczna – powyżej 360 cm, to odległość, na którą staramy się zachować 
w stosunku do reszty ludzi. 

Bariery  komunikacyjne  

To leżące w nas samych przeszkody, które nie pozwalają nam słuchać naprawdę, 
słuchać prawdziwie, słuchać aktywnie. Do najważniejszych z nich należą:  

 porównywanie: podczas rozmowy próbujesz ocenić, kto jest mądrzejszy, 
bardziej kompetentny, kto ma lepiej.  

 domyślanie się: Ty wiesz lepiej, co rozmówca chce powiedzieć, osoba zaczyna 
mówić, a Ty opowiadasz.  

 przygotowywanie odpowiedzi: w myślach przygotowujesz odpowiedź, już się do 
niej przygotowujesz.  

 filtrowanie: słuchasz wybiórczo, szczególnie omijasz wypowiedzi krytycznych. 

 osądzanie: gdy na początku negatywnie ocenisz osobę, to raczej nie 
zainteresuje Cię to, co ma do powiedzenia. 

Uważane słuchanie i aktywne słuchanie 

P Y T A N I A  O T W A R T E  i  Z A M K N I Ę T E ? ? ? 

 Pytanie otwarte zaczynają się od słów: jak, jaka, jakie, co, kto, kiedy, gdzie. 

Dają one rozmówcy nieograniczoną dowolność odpowiedzi a także kontekstu, w jakim 
opowiada. Takie pytania sprzyjają klimatowi otwartości, zaufania i bezpieczeństwa  
a ponad wszystko dostarczają więcej informacji o / od rozmówcy. 

 Pytania zamknięte to taki rodzaj pytań, na które można odpowiedzieć jedynie 
tak lub nie. Często zaczynają się od słowa: czy. 

 Pytania sugerujące to pytania zawierające w sobie oczekiwaną odpowiedź.  

I pamiętajmy!  

Nie zawsze pytania otwarte są najlepsze. W sytuacjach gdzie wymagana jest szyba 
decyzja, nie ma czasu, niezbędne są pytania zamknięte. Sztuka zadawania pytań 

https://silverciviceducation.wordpress.com/


 
 

38 

Silver Civic Education © 2019                      https://silverciviceducation.wordpress.com/  
 

 

polega na ich dostosowaniu o danej sytuacji. 

 

Parafraza 

Korzyści z parafrazy: 

 sympatia i szacunek nadawcy (sygnał, że słuchamy),  

 zapobiega złości, łagodzi kryzysy (wycisza emocje, daje czas na myślenie),  

 zapobiega nieporozumieniom (porządkuje rozumienie odbiorcy i myślenie 
nadawcy),  

 likwiduje lub zmniejsza bariery utrudniające uważne słuchanie. 

 

Komunikowanie się jest nieefektywne, gdy:  

 słucha się tylko tego, co chce usłyszeć (nastawienie się wyłącznie na 
„wyłapanie” określonych informacji), 

 przerywa się czyjąś wypowiedź (jest to oznaką złego wychowania i denerwuje 
rozmówcę),  

 kończy się za kogoś zdanie (jakby się chciało powiedzieć „wiem już o co Ci 
chodzi, mogę to powiedzieć szybciej i lepiej”), demonstrując tym samym 
zniecierpliwienie,  

 skupia się głównie na własnej osobie i na tym, co się samemu za chwile powie,  

 interesuje się przede wszystkim własnym punktem widzenia, 

 nie zadaje się pytań otwartych, ale zamknięte, przy których wystarczą 
odpowiedzi „tak” lub „nie”, 

 nie daje się partnerowi szansy na lepsze poznanie siebie,ocenia się często, 
wydając wyrok, zamiast podkreślić, że to tylko moje zdanie i mogę się mylić. 

 

Informacja zwrotna (feedback) 

Jest to podstawowa umiejętność w komunikacji interpersonalnej, stanowi bowiem 
komunikat o tym, jak zachowanie odbiorcy wpływa na nadawcę komunikatu. Jest to 
mówienie o swoich reakcjach, odczuciach, myślach i doświadczeniach w relacji do 
danej osoby. Do budowania informacji zwrotnej zaleca się używanie komunikatu „ja”, 
gdyż: nie zawiera on ocen, jest konkretny, bowiem oparty na faktach, jest osobisty, 
więc zwiększa poziom zaufania i wzajemnej otwartości. 

Informacja zwrotna powinna być: przekazywana w pozytywnej intencji, wspierająca, 
oparta o fakty, konkretne zachowania, a nie ogólniki, ważna dla słuchacza, 
bezpośrednia, szczera, pozytywna i negatywna, kierowana bezpośrednio do osoby, 
negatywna – wyrażana w relacji 1 / 1, pozytywna – może być wyrażana na szerszym 
forum. 
 

https://silverciviceducation.wordpress.com/


 
 

39 

Silver Civic Education © 2019                      https://silverciviceducation.wordpress.com/  
 

 

Komunikat „ja” 

Mów o sobie, a więc w pierwszej osobie.  

Celem jest kształtowanie umiejętności wyrażania własnych opinii poprzez komunikaty 
typu „JA”. Trener wyjaśnia, że w życiu codziennym najczęściej posługujemy się 
komunikatami typu „TY”, które wyrażają ocenę, a w związku z tym są trudne do 
przyjęcia i często budzą sprzeciwy. Zaczynając zdanie od „JA” (mi, mnie), wyrażamy 
tylko własną opinię, która jest łatwiejsza do przyjęcia niż ocena.  

Następnie poleca uczestnikom, zapisać na kartkach po trzy zdania, w których 
znalazłyby się słowa „ja”, „mi”, „mnie”, poczynając od prostych (np.: „dobrze mi to 
idzie”, „jest mi Cię żal”, „to mi się podoba”, „dziękuję, że mi pomogłeś”), a kończąc na 
bardziej złożonych (np.: „zrobiło mi się przykro, kiedy to powiedziałeś”, „nie wiedziałem 
co zrobić, kiedy zacząłeś na mnie krzyczeć”, „byłem wściekły, kiedy odwróciłeś się 
plecami”, „czuję się okropnie, kiedy tak na mnie patrzysz”, itp.). Po ich odczytaniu 
należy przystąpić do wypisania przykładów komunikatów typu „TY”. Aby bardziej 
skonkretyzować zadanie można zaproponować, by były to te, które najbardziej ich 
dotknęły lub takie, które najczęściej słyszą w otoczeniu z ust przyjaciół czy kolegów, 
albo w domu, od dzieci. Przykładowe wypowiedzi: 

 
• „Nie wolno tak się zachowywać. Albo przestaniesz, albo powiesz wreszcie o co 
chodzi.” 
• „Jesteś taki roztrzepany! Nie mógłbyś wreszcie zacząć uważać?”  
• „To, co zrobiłeś, było po prostu głupie.”  
• „Nie wtrącaj się w nie swoje sprawy.” 
• „Czemu się mnie czepiasz?” 
• „Nie gadaj tyle!” 
• „Jesteś źle wychowany!”  
• „Zachowujesz się jak przedszkolak 

”    
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PRZYKŁADY DOBREJ PRAKTYKI – SENIOR UNIVERSITY OF GONDOMAR 

 

PRZYKŁAD 1:  PROJEKT PROGRAM SENIORA W AKCJI 

 

Podstawy projektu 

W Portugalii istnieje bardzo niewiele siłowni / miejsc specjalizujących się w gimnastyce 
dla osób starszych, a istniejące miejsca znajdują się w ośrodkach dziennego pobytu, 
ośrodkach społecznych i domach seniorów. Projekt program seniora w akcji to projekt, 
który powstał, aby promować wymianę wiedzy i doświadczeń oraz przeciwdziałać 
brakowi aktywności fizycznej osób starszych. Praktyka aktywności fizycznej jest 
korzystna dla zdrowia w każdym wieku, zwiększając możliwości socjalizacji, sieci 
społecznościowych i dobrostanu psychicznego (według WHO). 

Korzyści z projektu 

Promowanie aktywnego starzenia się poprzez aktywność fizyczną dla osób starszych, 
zwalczanie chorób sercowo-naczyniowych, podnoszenie jakości życia i zapobieganie 
otyłości, a przede wszystkim samotności. 

Cele projektu 

Szczegółowe cele tego projektu są następujące: 

 Zwiększona interakcja społeczna; 

 Zmniejszona samotność; 

 Zwiększony poziom niezależności i autonomii; 

 zajęcie czasu wolnego; 

 Promowanie dobrego samopoczucia (zdrowe nawyki życiowe); 

  Zapobieganie upadkom i osteoporozie. 
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 Niektóre migawki z realizacji projektu  

 

Opis zajęć i tygodniowego harmonogramu 

Zajęcia / sesje prowadzone przez profesjonalistę sportowego są bezpłatne i są 
przeznaczone dla osób w wieku 50 lat lub starszych i będą się odbywać dwa razy  
w tygodniu, każde po 45 minut (zgodnie z tabelą 5). 

Jedna / dwie grupy zostały utworzone według obszaru terytorium z maksymalną liczbą 
25 uczestników. 

Regularne zajęcia sportowe, takie jak gimnastyka funkcjonalna, oraz niektóre 
punktowe działania, takie jak spacery, wizyty i udział w różnych wydarzeniach 
sportowych i towarzyskich są także uwzględnione w Projekcie. 

Tabela 5.  planowany harmonogram tygodniowy 

   Obszar Miejsce zajęć Dzień tygodnia Czas 

Valbom  Firefighters Volunteers of Valbom 

Center of Conviviality of Valbom 

2.ª e 4.ª 

2.ª, 3.ª e 6.ª 

11H00 –12H00 

15H00 –17H00 
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Jovim Jovim Church facilities 

Leões Cabanenses Association 

5.ª 

3ª 

15H00 –16H00 

10H00- 11H00 

Gondomar (S. Cosme) Senior University of Gondomar 6.ª 9H30 – 10H30 

 

Stosowana metodologia  

Wszyscy uczestnicy tego projektu są poddani wstępnej oceny fizycznej (przeprowa-
dzonej zgodnie z protokołem Rikli i Jonesa, który jest zawarty w wersjach angielskiej 
i portugalskiej oraz innymi metodami oceny). 

Okresowe oceny będą również przeprowadzane w celu określenia postępów wszyst-
kich uczestników. Jeśli chodzi o zajęcia, każde dzieli się na 3 części: 

Część wstępna: ma na celu aktywację ciała do ćwiczenia (5 min). 

Część podstawowa: wykonywane są ćwiczenia aerobowe (dostosowane), opór, ela-
styczność i siła mięśni (35 min). 

Część końcowa: powrót do spokojnego stanu (5 minut). Aerobik (dostosowany) - Jest 
to działanie, które ma na celu ogólną poprawę sprawności fizycznej, a w szczególności 
wydolność sercowo-oddechowych i krążenia. Odbywa się to w grupie, w której ma 
promować koordynację ruchową, pojęcie czasoprzestrzenne, rytm i pamięć ruchową. 
W tym miejscu należy również wspomnieć, że ważne jest dostosowanie ćwiczeń do 
sposobu pracy każdej grupy wiekowej.  

Cele lekcji: Ponieważ lekcja może być podzielona na części, może i powinna być przy-
gotowana zgodnie z celami, którymi mogą być: 

 Cele fizyczne: mobilność stawów; rozciąganie; odporność; siła; prędkość reak-
cji; koordynacja; równowaga; oddech; relaks 

 Cele psychiczne: uwaga; pamięć; umiejętność uczenia się. 

 Cele sensoryczne: świadomość ciała; zmysły; wzrok; słuch; zapach; dotyk. 

 Cele społeczno-afektywne: relacje i komunikacja; ekspresja i kreatywność. 

 

Logistyka i zasoby ludzkie 

W celu realizacji projektu konieczne było znalezienie strategicznych miejsc do prowa-
dzenia zajęć gimnastcznych, aby objąć całe terytorium (przykład: siłownia / duża sala 
w każdym obszarze). 

Do każdej klasy musimy mieć: 1 system nagłośnienia, krzesła, ciężarki, taśmy gu-
mowe, materace i inne zwykłe materiały do ćwiczeń. Jeśli chodzi o zasoby ludzkie, 
konieczny jest 1 lub 2 wyspecjalizowanych nauczycieli wychowania fizycznego. 

 

Partnerzy projektu 
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Ponieważ jest to program, który chcieliśmy wdrożyć w trzech różnych miejscach w celu 
objęcia całego obszaru administracyjnego władz lokalnych Gondomaru (S. Cosme), 
Valbom i Jovim, zawarto umowy z lokalnymi instytucjami na zajęcia lokalne w różnych 
obszarach terytorium, zwracając uwagę na następujące instytucje: a) Lions Cabanen-
ses Association; b) Strażacy Wolontariusze z Valbom, oraz; c) Kościół w Jovim. 

 

PRZYKŁAD 2:  APROXIMAR VOLUNTEER GROUP 

Aproximar Volunteer Group to projekt skierowany do grupy osób, które wspierają rea-
lizację działań zaplanowanych przez władzę lokalną. Polega na wyborze, szkoleniu  
i organizowaniu działań wolontariuszy z lokalnej społeczności w celu wspierania na-
szej misji promując pozytywny rozwój tych członków naszej społeczności, którzy znaj-
dują się w sytuacjach ryzyka i wykluczenia społecznego. 

Podstawy projektu 

Duża liczba osób w wieku produkcyjnym, które przeszły na emeryturę z powodu braku 
pracy, zwróciła się do Służby Działań Społecznych i Interwencji Społecznej szukając 
możliwość włączenia się z pomocą w życie społeczności do której należą dla wspól-
nego dobra, chociaż wiek sam w sobie jest kryterium włączenia. 

Korzyści z projektu 

Dzięki utworzeniu grupy wsparcia dla Służby Działań Społecznych i Interwencji Spo-
łecznej należy podkreślenie następujące korzyści projektu wolontariackiego: 

 Lepsza i większa wrażliwość społeczna na otaczającą rzeczywistość; 

 Skonfrontowanie się społeczności zaangażowanej w projekt z rzeczywistością 
społeczną, oczekiwaniami i ograniczeniami działań opracowanych przez wła-
dze lokalne; 

 Umożliwienie „Uczenia się przez całe życie” dla wszystkich wolontariuszy jako 
w pełni aktywna realizacja polityki rozwoju społeczeństwa obywatelskiego; 

 Zwiększenie współpracy instytucjonalnej i społecznej; 

 Zwiększenie zdolności do reagowania na problemy społeczne ze strony tej 
grupy. 

Cele projektu 

 Wspieranie i uzupełnianie działań promowanych przez władze lokalne; 

 Rozpowszechnianie działalności wolontariackiej na terytorium administracyj-
nym w celu promowania aktywnego obywatelstwa wśród jego mieszkańców; 

 Zwiększenie uczestnictwa obywateli poprzez wolontariat, odpowiadając na po-
trzeby terytorium; 

 Zwiększenie świadomość i wspieranie społeczność w rozwiązywaniu ich pro-
blemów. 

Opis zajęć i tygodniowego harmonogramu 
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Działalność wolontariuszy w samorządzie lokalnym jest polega na bezpośrednim 
wsparciu następujących działań : 

 School Book Bank – Szkolny bank książki (działa od lipca do września włącz-
nie): od 14:00 do 17:00; 

 Bank Żywności przeciwko Głodowi: 1 akcja miesięcznie od 9:00 do 12:00 i od 
14:00 do 17:00;, 

 Stołówka społeczna: w każdy wtorek 

 Udział w organizacji i dynamizacji wydarzeń społecznych związanych z pozy-
skiwaniem funduszy oraz wsparcie dla Jednostki Działań Społecznych i Inter-
wencji Społecznej; 

 Udział w wizytach, zaplanowany zgodnie z dostępnością beneficjenta i wolon-
tariusza u osób starszych i / lub pacjentów w łóżku lub w samotności; 

 Działania następcze użytkowników / beneficjentów Społecznej Jednostki Dzia-
łań w celu konsultacji lekarskich, badań lekarskich i innych działań wymagają-
cych dalszych działań, wskazówek i nadzoru; 

 Wsparcie w działaniach prowadzonych z beneficjentami projektu „Druga strona 
ulicy” - „Druga strona ulicy” (projekt skierowany do członków społeczności uwa-
żanych za bezdomnych). 

Stosowana metodologia  

Metodologia wyboru osób, które są członkami grupy wolontariuszy obejmuje następu-
jące kroki: 

 Wywiad / test - narzędzie oceny psychologicznej; 

 Szkolenie w zakresie wolontariatu, zarządzania konfliktami i innych obszarów 
zainteresowania w celu wykonania powierzonych zadań; 

 Zarządzanie zasobami logistycznymi i zdarzeniami. 

Rezultaty projektu 

Lepsze zarządzanie działaniami zaplanowanymi i opracowanymi przez władze lokalne 
w Gondomar (S. Cosme), Valbom i Jovim. Działalność tej grupy jest doceniana przez 
całą społeczność, której służy. 

Logistyka i zasoby ludzkie 

Oprócz wolontariuszy, następujący specjaliści władz lokalnych: 

 1 pedagog społeczny 

 1 psycholog 

 2 pracowników pomocniczych - usługi ogólne 

 1 asystent techniczny 

 

Ograniczenia 
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Projekt jest skierowany do wielu młodych ludzi, którzy są bezrobotni i nieaktywni 
zawodowo, co wydaje się być atutem w warunkach pracy i interwencji społecznej, ale 
tak naprawdę szukają pracy, często wykorzystując wolontariat jako szansy uzyskania 
dostępu do praca. Tak więc wolontariat jest często mylony w obecnej sytuacji 
gospodarczej kraju z innymi kwestiami związanymi z dostępem do pracy. 
 

Do udziału w projekcie zgłaszają się osoby, które w wolontariacie  poszukują 
„lekarstwa” na bezrobocie, depresję psychiczną spowodowaną brakiem aktywności 
czy złą sytuacją ekonomiczną. Problemem jest brak dostatecznej wiedzy na temat 
prawdziwego znaczenia i funkcji wolontariatu. 

Kilka migawek z działalności wolontaryjnej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRZYKŁAD TRZECI: GIMNASTYKA SENIORA „SENIOR GYM” 

„Senior Gym” to inicjatywa, której celem są działania uświadamiające i informacyjne   
o zdrowiu seniorów, a w szczególności promowanie aktywności fizycznej. 

Podstawy projektu 

SENIOR GYM - Inicjatywa na rzecz gimnastyki, zdrowia i aktywnego życia, została 
zaprojektowana i zorganizowana w celu promowania 
 i rozwoju aktywności fizycznej osób starszych (+55 
lat), jest rozwijana i promowana przez Portugalską  
Federację Gimnastyki. Program jest realizowany  
w cyklu rocznym i jest zorganizowany wokół czterech 
obszarów: Festiwal (doroczny); Forum Naukowe; Pro-
gram Techniczny i Kurs Edukacyjny. 

Portugalia zwiększyła liczbę uczestników zajęć gimnastyki dla osób starszych, co  
dowodzi, że ludzie uznają sport za zdrowy sposób na lepszą jakość życia nie tylko 
fizyczną, ale także społeczną i psychiczną. Realizacja tego programu, który ma  
charakter miejscowy, ma być impulsem do wdrażaniu środków SENIORGYM na  
poziomie lokalnym i przyczynić się do rozpowszechniania krajowej filozofii regularnej 
aktywności fizycznej poprzez gimnastykę we wszystkich klubach i Instytucjach 
promujące sport na poziomie lokalnym. 
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Korzyści z projektu 

Promowanie aktywności fizycznej dla osób powyżej 55 lat jako środek zapobiegawczy 
na rzecz wyższej jakości życia fizycznego, społecznego i psychicznego. 

Cele projektu 

 Konkretne cele niniejszej inicjatywy są następujące: 

 Zwiększenie zbiorowej świadomości seniorów na temat znaczenia i korzyści 
związanych z praktykowaniem regularnej aktywności fizycznej; 

 Zwiększenie liczby osób starszych podczas wydarzeń Federacji Portugalskiej; 

 Zwiększenie liczby klubów związanych z programem; 

 Poprawa jakość życia uczestników oraz; 

 Zwiększenie wskaźnika regularnej aktywności fizycznej u seniorów. 

Opis zajęć  

Program jest przeprowadzany corocznie (daty i miejsce do potwierdzenia) i opiera się 
na tych osiach: 

 coroczny festiwal; 

 Forum naukowe - forum jest okazją do szkolenia dla wszystkich (instytucji,  
stażystów i praktyków), którzy prowadzą ćwiczeniom fizycznym osób starszych. 
Jest to okazja do pogłębienia wiedzy, wymiany doświadczeń i przygotowania 
się do działań wśród osób starszych. To forum jest przeznaczone dla wszystkich 
tych, którzy pracują lub zamierzają pracować z tą grupą wiekową w zakresie 
aktywności fizycznej, a zwłaszcza  gimnastyki; 

 Program techniczny i kurs edukacyjny. 

Nasza organizacja prowadzi zestaw warsztatów dla uczestników projektu:  

 Fuzja tańca - to zabawny sposób połączenie  fitness with tańca przy użyciu 
różnych stylów. Każdy uczestnik może swobodnie tańczyć i wyrażać siebie 
dzięki bardzo prostym, innowacyjnym i super zabawnym choreografiom stwo-
rzonym przez instruktora. 

 Tenis - jest to sport, w który można grać indywidualnie z innym przeciwnikiem 
lub między dwoma zespołami dwóch graczy. Tenis jest sportem olimpijskim,  
w którym gracze w różnym wieku mogą grać na różnych poziomach rywalizacji 
i rekreacji. 

 Latin Dance - tańce dzielą się na 2 grupy: łacińską i klasyczną. Warsztaty wpro-
wadza niektóre tańce latynoskie w rytmiczny i zabawny sposób, stawiając inte-
resujące wyzwania dla uczestników. 
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• Snag Golf - To zabawna i uproszczona forma gry w golfa dla wszystkich grup 
wiekowych i poziomów. Dzięki dostosowanemu sprzętowi Snag Golf pozwala 
grać w różnych miejscach. 

• Tai chi chuan - Tai chi chuan ma swoje korzenie w Chinach i jest teraz sztuką 
praktykowaną na całym świecie. Jest doceniany na zachodzie szczególnie ze 
względu na jego związek z medytacją (tao yin) i promocją zdrowia, oferując 
swoim praktykującym spokój i równowagę duchową. 

Rezultaty udziału w tej inicjatywie  

W 2015 r. władze lokalne Gondomaru (S. Cosme), Valbom i Jovim wzięły udział  
w przedsięwzięciu z rekordową liczbą 110 seniorów-sportowców. Byliśmy „klubem”, 
który zebrał najwięcej uczestników. 

Stosowana metodologia  

Podczas corocznego spotkania grup fitness seniorów, które ma na celu promowanie 
znaczenia aktywności fizycznej i tworzenie pozytywnych kontekstów społecznych, 
każda grupa gimnastyczna obecna na imprezie przedstawia przygotowaną krótką 
prezentację (3 minuty). 
 

Logistyka i zasoby ludzkie 

Zasoby logistyczne: Transport dla uczestników.  

Zasoby ludzkie: nauczyciel wychowania fizycznego. 
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2015 migawki1 

 

PRZYKŁAD 4: NOW WE MOVE 

Now We Move Week to coroczne wydarzenie o zasięgu europejskim, będące częścią 
kampanii NowWeMOVE. Kampania NowWeMOVE i Tydzień Ruchu Move Week są 
koordynowane przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Sportu i Kultury (ISCA) we 
współpracy z Europejską Federacją Cyklistów (ECF), przy wsparciu Unii Europejskiej. 

NowWeMOVE to największa w Europie kampania promująca sport i aktywność 
fizyczną. Jego wizja polega na zwiększeniu aktywności „100 milionów Europejczyków 

w sporcie i aktywności fizycznej do 20202 roku”. 

Podstawy projektu 

                                                           
1 To see more go to the site: https://www.facebook.com/pg/Uni%C3%A3o-das-Freguesias-Gondomar-S-Cosme-
Valbom-e-Jovim-532945826823412/photos/?tab=album&album_id=781485375302788 
2 http://www.nowwemove.com/about-nowwemove/ 
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Dwie trzecie dorosłej populacji Europy nie osiąga poziomów aktywności fizycznej za-

lecanych dla ich zdrowia i dobrego samopoczucia (WHO, Unia Europejska, 2008). 

Właśnie dlatego Międzynarodowe Stowarzyszenie Sportu i Kultury (ISCA) rozpoczęło 

kampanię Now We MOVE w 2012 r., Której celem jest doprowadzenie sportu do 

wszystkich sektorów w celu zwalczania epidemii braku aktywności fizycznej w Europie. 

ISCA zdefiniowało Move Week jako swoje główne wydarzenie3. 

Korzyści z projektu 

Lokalny wkład na terytorium administracym władz lokalnych Gondomar (S. Cosme), 

Valbom i Jovim na rzecz wprowadzenia sportu dla wszystkich, tym samym 

ograniczając siedzący tryb życia w całej Europie. 

Cele projektu 

Ogólne cele kampanii są następujące: 

• Podnoszenie świadomości obywateli europejskich na temat korzyści płynących 
ze sportu i aktywności fizycznej; 

• Promowanie możliwości uprawiania sportu i aktywności fizycznej; 

• Umożliwienie zrównoważonego i innowacyjnego tworzenia inicjatyw związa-
nych z aktywnością fizyczną poprzez rozwiązania open source i rzecznictwo. 

Opis działań i ich planowanie 

MOVE WEEK to coroczne wydarzenie w całej Europie i element kampanii  

NowWeMOVE. Kilku promotorów sportu i aktywności fizycznej (tak zwanych agent 

MOVE) jest koordynatorami lokalnych, nowych lub istniejących wydarzeń najbardziej 

odpowiednich dla populacji powyżej 55 roku życia, otwartych dla społeczności w ciągu 

tygodnia4. 

Stosowana metodologia 

Kiedy kampania NowWeMOVE rozpoczęła się w 2012 r. ustanowiła MOVE Week jako 

najważniejsze wydarzenie promujące korzyści płynące z aktywności fizycznej dla oby-

wateli w całej Europie. Aby jednak wziąć jako agent MOVE udział w tej kampanii, na-

leży się zarejestrować. To są prawdziwe gwiazdy MOVE WEEK. To one naprawdę 

sprawią, że MOVE WEEK się odbywa. 

Agentem MOVE może być organizacja sportowa dla wszystkich, klub, szkoła, uniwer-

syt, firma, grupa wolontariuszy, gmina lub osoba fizyczna organizująca aktywność pod-

czas MOVE Week. 

                                                           
3 http://www.nowwemove.com/about-nowwemove/ 
4 http://blog.nowwemove.com/portugal-will-have-an-elderly-move-week-flash-mob/ 
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Oprócz Move Week NOW WE MOVE promuje również inne inicjatywy: 

 MOVE CONGRESS - konferencje na temat sportów rekreacyjnych; 

 NOWWEBIKE - wycieczki rowerowe; 

 NO ELEVATORS DAY - Dzień bez wind; 

 FLASH MOVE - grupy choreograficzne spontanicznie wykonują taniec  
w centrum swojego miasta; 

 EUROPEJSKI DZIEŃ FITNESS. 

Władze lokalne Gondomar (S. Cosme), Valbom i Jovim stały się agentem Movement 
od 2014 roku, w którym aplikowała do programu europejskiego jako Agent Movement. 
Instytucja była odpowiedzialna za koordynację bezpłatnych wydarzeń sportowych dla 
całej lokalnej ludności. 

Rezultaty 

W Portugalii w 2015 r. zorganizowano 350 wydarzeń z udziałem ponad 10 000 
uczestników z 64 miast. 

Należy również zauważyć, że w 38 krajach europejskich zaangażowanych w tę 
kampanię w 2015 r. odbyło się ponad 7000 wydarzeń, angażując 1,4 miliona osób 
aktywnych fizycznie. 

Władze lokalne w Gondomar (S. Cosme), Valbom i Jovim, były gospodarza wydarzenia 
z udziałem około 100 seniorów z programu Senior in Motion, jakim był  jeden  
z największych flash mobów w Portugalii na MOVE Week w 20145 roku. 
 

 
 
ANEKS 2 PROJECT VIDEO CHANNEL 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
5 https://www.youtube.com/watch?v=XdqTzi-sups 
http://blog.nowwemove.com/portugal-will-have-an-elderly-move-week-flash-mob/ 
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