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Wprowadzenie
Booklet Here4U Najlepsze Praktyki to dokument, który
ma na celu przedstawienie zestawu najbardziej
reprezentatywnych praktyk zebranych z badań wtórnych
przeprowadzonych przez partnerów konsorcjum Here4U.
Projekt Here4U „Wspieranie Miękkich Umiejętności
Opiekunów Seniorów” to 2-letni projekt współfinansowany
przez Unię Europejską, prowadzony przez 6 partnerów z
5 krajów europejskich, pracujących nad podnoszeniem
poziomu umiejętności miękkich opiekunów seniorów.
Konsorcjum kierowane jest przez Stowarzyszenie EURO
LIDER (Polska), a tworzone przez Innohub (Hiszpania),
Materahub (Włochy), CSI – Centrum Innowacji
Społecznych (Cypr), Odisee (Belgia), Fundację EOS
(Polska).

Aby dowiedzieć się więcej o projekcie Here4U, odwiedź naszą stronę internetową
https://www.here4u-project.eu/

Podniesienie poziomu umiejętności miękkich opiekunów seniorów
Udoskonalenie kompetencji związanych z ich praktyką zawodową
Wzmocnienie pozycji opiekunów seniorów
Poprawa poziomu obsługi seniorów podkreślająca emocjonalny i
psychologiczny aspekt opieki nad seniorami
Pielęgnowanie relacji między opiekunem a seniorem
Poprawa samopoczucia seniorów
Zwiększenie uczestnictwa i polepszenie wyników w nauce
seniorów

Główne cele projektu to



Aby dowiedzieć się więcej o projekcie Here4U, odwiedź naszą stronę internetową
https://www.here4u-project.eu/

E-book został podzielony na trzy rozdziały: pierwszy 
rozdział dotyczy kontekstu krajowego w dziedzinie opieki 
osób starszych w 4 krajach partnerskich (Polska, 
Hiszpania, Włochy, Cypr), natomiast rozdział drugi i trzeci 
przedstawiają zbiór najlepszych praktyk w krajach 
partnerskich, a nawet poza Europą.

Na początku podręcznika, studia przypadków zostały 
przedstawione w ramach krajowych, konkretnych dla 
każdego z czterech krajów. Przedstawiamy:
- podsumowania informacji o edukacji dla opiekunów,
- przegląd krajowych strategii obejmujących opiekę i 
wsparcie osób starszych i ich opiekunów oraz podejścia 
do opieki,
- głównych aktorów,
- największe osiągnięcia od ostatniej dekady w dziedzinie 
opieki,
- zalecenia polityczne dotyczące poprawy dobrostanu 
seniorów poprzez poprawę umiejętności miękkich 
opiekunów.

W dalszych częściach eBooka szczegółowo 
przeanalizujemy listę najlepszych praktyk. Zestaw studiów 
przypadku wyselekcjonowanych przez Here4U został 
wybrany w celu przedstawienia najlepszych praktyk 
wdrożonych w różnych kontekstach krajowych, z których 
wszystkie mają ten sam cel: wzmocnienie pozycji 
opiekunów seniorów.
 



Kontekst
krajowy
Kontekst krajowy w
dziedzinie opieki nad
osobami starszymi



Polska
Informacje o edukacji opiekunów

Według polskiej Klasyfikacji zawodów i specjalności “opiekun osoby
starszej” oraz “opiekun w domu pomocy społecznej” zdobywa kwalifikacje
w ramach szkolnictwa zawodowego bądź na kursie zawodowym.
Szkolenia te obejmują m.in. podstawy psychologii i psychiatrii,
gerontologię, zasady higieny i pielęgnacji, dietetykę i przygotowanie
posiłków, pierwszą pomoc, komunikację interpersonalną oraz etykę w
opiece nad seniorami. Zawodowi opiekunowie osób starszych mogą
kształcić się także w ramach szkoleń organizowanych przez urzędy pracy
oraz komercyjne kursy. 

Kontekst narodowy

Starzenie się społeczeństwa jest zjawiskiem, które można zaobserwować
w całej Unii Europejskiej. Czynnikami, które mają największy wpływ na
ten proces jest bez wątpienia wzrost średniej długości życia oraz coraz
niższy wskaźnik urodzeń. Sytuacja demograficzna w Polsce podąża za
trendem europejskim. W roku 2019 według Głównego Urzędu
Statystycznego populacja Polski wyniosła 38,4 mln osób, z czego 1,6 mln
stanowiły osoby w wieku 80 lat i starsze. Szacuje się, że do 2050 roku
osoby w wieku 80+, będą stanowić 10,4% całej populacji. Jest to
ogromny wzrost biorąc pod uwagę, że w 2013 roku ta grupa stanowiła
3,9%. Powyższe statystyki jednoznacznie wskazują, że opieka nad
osobami starszymi będzie jednym z priorytetów polityki społecznej Polski.
W Polsce opieka nad seniorami sprawowana jest najczęściej przez
członków rodziny. W przypadku pracującego członka rodziny
opiekującego się osobą starszą, może on liczyć na zasiłek opiekuńczy
wypłacany przez 14 dni w roku, może też uzyskać zasiłek stały za
sprawowanie opieki nad osoba zależną, musi jednak wtedy zrezygnować
z pracy zawodowej.



Główne podmioty oraz praca w dziedzinie opieki

Podmioty, które prowadzą działalność w obszarze wsparcia seniorów w
Polsce działają w trzech sektorach: instytucje samorządowe, organizacje
pozarządowe, przedsiębiorstwa. Prowadzą one dzienne i całodobowe
domy opieki społecznej, zakłady opiekuńczo-lecznicze, świadczą
domowe usługi opiekuńcze.

Główne osiągnięcia w ostatniej dekadzie

Do osiągnięć polityki społecznej państwa względem osób starszych
należy zaliczyć m.in programy “Senior+” oraz “Polityka społeczna wobec
osób starszych 2030. Bezpieczeństwo - Uczestnictwo - Solidarność”.
Pierwszy z programów skupia się m.in na wsparciu finansowym
jednostek samorządu terytorialnego w zakresie prowadzenia i
zapewnienia miejsc w ośrodkach wsparcia „Senior+”. Z kolei program
“Polityka społeczne wobec osób starszych 2030. Bezpieczeństwo -
Uczestnictwo - Solidarność” jest zbiorem projektów/działań mających na
celu m.in. kształtowanie pozytywnego postrzegania starości w
społeczeństwie, promocję zdrowia, profilaktykę chorób, aktywizację osób
starszych na rynku pracy, integrację międzypokoleniową.

Rekomendacje dotyczące polityki społecznej

Starzejące się społeczeństwo jest wielkim wyzwaniem dla Polski.
Zwiększająca się grupa osób starszych będzie wymagać opieki zarówno
od członków rodziny, jak i od osób, które zajmują się tym zawodowo.
Rekomendacje dla polityki państwa powinny skupiać się na
profesjonalizacji i promocji zawodu opiekuna osób starszych poprzez:
 - uregulowanie systemu kształcenia opiekunów, 
 - włączenie w zakres kształcenia bloku dotyczącego umiejętności
miękkich przyszłych opiekunów
 - prowadzeniu profesjonalnych szkoleń z zakresu opieki nad osobami
starszymi. 
Dodatkowo państwo powinno umożliwić członkom rodziny sprawowanie
opieki nad osobą starszą poprzez zwiększenie ilości dni wypłacanych w
formie zasiłku.



Hiszpania
Informacje o edukacji opiekunów

Hiszpania jest krajem starzejącym się, co potwierdzają badania 
populacyjne (20% osób miało więcej niż 64 lata w grudniu 2019 r.) . 
Sprawia to, że w kraju przebywa wielu opiekunów, którzy świadczą usługi 
opieki nad seniorami. Edukacja opiekunów seniorów jest na niskim 
poziomie. Oficjalnych kierunków studiów w tym zakresie, które oferuje 
rząd hiszpański, jest niewiele. Kierunki, które są przydatne dla opiekuna 
to te związane z usługami społecznymi, psychologią, neurologią, 
pielęgniarstwem, fizjoterapią itp. Nie ma jednak kierunku studiów stricte 
związanych z pracą opiekuna, więc w tym wymiarze brakuje 
zaangażowania czy wsparcia ze strony rządu. Jeśli chodzi o szkolenie 
nieformalne, istnieje kilka inicjatyw podmiotów publicznych i prywatnych, 
które mają na celu pomóc opiekunom w pozyskaniu wiedzy i 
umiejętności. Jednak nauka i rozwój umiejętności miękkich, istotnych dla 
wykonywania pracy opiekuna, nie są ujęte w żadnym ze studiów jako 
oddzielny przedmiot.

Kontekst narodowy

Obecne możliwości zatrudnienia w sektorze są podzielone na sferę 
publiczną i prywatną. W sferze publicznej funkcjonują ośrodki opieki nad 
osobami starszymi oraz szpitale, w których opiekunowie mogą rozwijać 
swoją karierę zawodową. Ponadto są prywatne ośrodki, w których 
opiekunowie mogą podjąć pracę. Inną typową formą opieki jest ta 
nieformalna, ponieważ wiele osób opiekuje się swoją dalszą lub bliską 
rodziną.



Główne podmioty oraz praca w obszarze opieki

Niektóre podmioty działają w wirtualnej przestrzeni, w której opiekunowie 
mogą utrzymywać kontakt z innymi opiekunami w celu wymiany dobrych 
praktyk. Głównymi przedstawicielami w obszarze opieki nad seniorami są 
organizacje takie jak Czerwony Krzyż czy IMSERSO. Państwo zapewnia 
także pomoc dla samodzielnych opiekunów, ukierunkowaną na wsparcie 
w rozwijaniu ich umiejętność oraz utrzymaniu dobrego stanu 
psychicznego i fizycznego.

Główne osiągnięcia w ostatniej dekadzie 

Odnosząc się do głównych osiągnięć w dziedzinie opieki w ostatniej 
dekadzie, należy podkreślić kluczową rolę technologii. Do tego rodzaju 
osiągnięć należy włączyć opracowanie aplikacji mobilnych i przeglądarek, 
które umożliwiają opiekunom kontakt z władzami hiszpańskimi, szpitalami 
i sieciami społecznościowymi. Hitem stała się również tak zwana
„telemedycyna”, działająca na platformach internetowych, za pomocą 
których zarówno osoby starsze, jak i opiekunowie mogą konsultować się 
za pośrednictwem internetu w przypadku różnych chorób, które mogą 
wpływać na ich codzienne czynności i życie.

Rekomendacje dotyczące polityki społecznej

Zalecenia dotyczące poprawy dobrostanu seniorów powinny być silnie 
skoncentrowane na poprawie umiejętności miękkich opiekunów. 
Umiejętności miękkie są niezbędne do zapewnienia zdrowia 
psychicznego opiekunów, a także do pomocy seniorom w codziennych 
czynnościach.



Włochy
Informacje o edukacji opiekunów

Wykształcenie opiekuna we Włoszech można zdobyć uczestnicząc w
specjalnych kursach z zakresu pomocy społecznej. Personel zajmujący
się służbą zdrowia i/lub opieką społeczną w sektorze publicznym lub
prywatnym to głównie pielęgniarki, pracownicy socjalni i rehabilitanci,
posiadający kwalifikacje na poziomie uniwersyteckim lub zdobyte na
prywatnych kursach. 
W sektorze prywatnym pomocnicy/pracownicy opieki nieformalnej nie
posiadają umiejętności niezbędnych do opieki nad osobami starszymi, w
szczególności umiejętności miękkich, chociaż podczas szkoleń pojawiają
się pewne tematy związane z empatią i komunikacją. 

Kontekst narodowy

Według źródła ISTAT (Raport o stanie zdrowia i korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych
we Włoszech i Unii Europejskiej) liczba opiekunów we Włoszech to 7,3 mln powyżej 15
roku życia, którzy opiekują się członkiem rodziny. Średnio 17,4% populacji, ponad 8,5
miliona osób, co siódmy Włoch, który jest w stanie zarówno dawać, jak i otrzymywać
pomoc.
Należy uznać, że opiekun nie jest zawodem (tak jak np. rola profesjonalnego opiekuna 
regulowana przez INPS – Narodowy Instytut Zabezpieczenia Społecznego).
Opiekunowie utożsamiani są głównie z osobami, które opiekują się osobami starszymi,
mogą to być również pomocnicy domowi, zaliczani do kategorii opiekunów
nieformalnych.

Główne podmioty oraz praca w dziedzinie opieki

We Włoszech istnieją różne rodzaje usług opiekuńczych, takie jak opieka domowa, opieka 
stacjonarna i opieka szpitalna, które mogą być świadczone przez sektor rządowy, pozarządowy 
i prywatny. Opiekunowie mogą być zatrudnieni w: a) poradniach dla osób starszych b) 
poradniach, c) usługach opieki domowej, d) szpitalach, e) ośrodkach opieki. Głównym celem 
tych ośrodków i usług w odniesieniu do seniorów jest świadczenie szeregu usług stymulujących 
i poprawiających jakość życia pacjentów oraz promowanie aktywnego starzenia się poprzez 
udział w zajęciach społecznych i kulturalnych, a także oferowanie wsparcia i poradnictwa 
psychologicznego.



Główne osiągnięcia w ostatniej dekadzie

Nowa ustawa budżetowa 2018 ustanowiła Fundusz wspierania roli opieki 
i pomocy opiekunowi rodzinnemu. Zgodnie z prawem włoskim opiekunem 
rodziny jest osobą, która pomaga i opiekuje się małżonkiem, drugą stroną 
związku cywilnego osób tej samej płci lub konkubenta, członkiem rodziny 
lub krewnym drugiego stopnia, lub w przypadkach przewidzianych w 
ustawie nr 104 (w przypadkach przewidzianych w ustawie nr 104 z 1992 
r.), członka rodziny do trzeciego stopnia pokrewieństwa, który z powodu 
choroby, ułomności lub niepełnosprawności, w tym przewlekłej lub 
zwyrodnieniowej, nie jest samowystarczalny i nie jest w stanie zadbać o 
siebie, jest uznawany za niepełnosprawnego ze względu na potrzebę 
całościowej i ciągłej, długoterminowej pomocy lub jest posiadaczem 
zasiłku towarzyszącego.
Jednak nadal nie ma we Włoszech ustaw określających prawa i 
obowiązki opiekunów. Podczas poprzedniej kadencji rządu rozpoczęły 
się dyskusje i utworzono fundusz w wysokości 60 milionów euro (20 
milionów rocznie przez trzy lata) na rzecz opiekunów rodzinnych. Do 
chwili obecnej, włoskie przepisy nie uwzględniają bezpośrednio osoby 
opiekuna jako odbiorcy ochrony socjalnej, wynagrodzenia i praw 
związanych z pełnioną funkcją. Konieczne jest odniesienie się do 
przepisów dotyczących niepełnosprawności, takich jak 104 z 1992 r., lub 
przepisów regionalnych.
W tym obszarze na poziomie europejskim Włochy znajdują się w sytuacji 
zacofania: ustawodawstwo Francji, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Polski, 
Rumunii i Grecji zapewnia opiekunom szczególne zabezpieczenia, takie 
jak urlopy socjalne, świadczenia ekonomiczne i składki na ubezpieczenie 
społeczne.
Od 2016 roku do Sejmu wpłynęło aż sześć różnych projektów ustaw 
mających na celu zreformowanie tej sytuacji.



Rekomendacje dotyczące polityki społecznej

Konieczne jest rozwijanie zdobytych doświadczeń i konsolidacja
możliwości w szeroki i jednolity sposób, działając w oparciu o pewne
wytyczne i polityki:
- Włączenie działań i planowania dla wszystkich opiekunów w programy
obszarów powiatowych, wyznaczanie minimalnych celów;
- Aktualizacja założeń i działań FRNA, ustalanie minimalnych celi i
wyników; wprowadzenie większej elastyczności w przypadku niektórych
usług, takich jak czasowa opieka zastępcza oraz promowanie i rozwijanie
działań skierowanych do grup;
- Udostępnianie narzędzi do szkoleń, w tym nauczania na odległość, dla
opiekunów.
- Wzmocnienie umiejętności miękkich pracowników służby zdrowia,
socjalnych i społeczno-zdrowotnych poprzez program szkoleniowy
zarówno dla pracowników już pracujących w usługach, jak i w ramach
podstawowego szkolenia zawodowego (lekarze, pielęgniarki, terapeuci,
pedagodzy, pracownicy socjalni, operatorzy socjalni, animatorzy).
- Promowanie badań, wymiany doświadczeń i porównywania z innymi
jednostkami, aby móc zlokalizować nowe potrzeby i promować
innowacyjne działania w odpowiedzi na nie.



Cypr
Informacje o edukacji opiekunów

Koncept edukacji opiekuńczej nie jest na Cyprze dobrze znany. Często
wiąże się go z szerszymi koncepcjami, takimi jak edukacja zdrowotna i
promocja zdrowia. Na poziomie uniwersyteckim instytucje edukacyjne
oferują dyplomy związane ze zdrowiem, które obejmują przedmioty z
zakresu edukacji zdrowotnej, psychologii i promocji zdrowia. Personel
zajmujący się służbą zdrowia i/lub opieką społeczną w sektorze
publicznym to głównie pielęgniarki, pracownicy socjalni i specjaliści
rehabilitacji, wszyscy są absolwentami uniwersytetów. W przeciwieństwie
do tego, w sektorze prywatnym pomocnicy/pracownicy opieki
nieformalnej nie posiadają umiejętności niezbędnych do opieki nad
osobami starszymi. Za szkolenie nieformalnych opiekunów w zakresie
umiejętności i kompetencji odpowiadają głównie pielęgniarki świadczące
usługi opieki domowej, a także personel pielęgniarski w szpitalach,
organizacjach społecznych, organizacjach non-profit itp.

Kontekst narodowy

Nieformalni i profesjonalni opiekunowie to główne kategorie opiekunów na Cyprze. 
Nie ma oficjalnych statystyk dotyczących liczby nieformalnych opiekunów. Ogólnie 
rzecz biorąc, wydaje się, że na Cyprze większość świadczeniodawców opieki to 
obywatele krajów trzecich. Mogą to być osoby, które sprawują opiekę nad osobami 
starszymi wraz z innymi domowymi obowiązkami lub studenci będący obywatelami 
państw trzecich; zgodnie z niedawnym prawem, które jest zgodne z dyrektywą Unii 
Europejskiej, studenci będący obywatelami państw trzecich mogą teraz pracować na 
Cyprze w ramach płatnej działalności gospodarczej, pod pewnymi warunkami i przy 
określonych rodzajach pracy (np. Opiekunowie w domach spokojnej starości). 
Mieszkający na stałe migrujący pomocnicy domowi należą do kategorii opiekunów 
nieformalnych. Powodem włączenia ich do sektora opieki nieformalnej, mimo że 
świadczą oni odpłatne usługi gospodarstwom domowym, jest to, że usługi 
nieformalnych opiekunów są bardziej podobne do rodzaju opieki nieformalnej 
świadczonej przez członków rodziny i mniej porównywalne z usługami świadczonymi 
przez wykwalifikowanych specjalistów.



Główne podmioty oraz praca w dziedzinie opieki 

Usługi opiekuńcze mogą obejmować opiekę domową, opiekę dzienną, 
opiekę stacjonarną i teleopiekę i mogą być świadczone przez sektor 
rządowy, pozarządowy i prywatny. Opiekunowie mogą być zatrudnieni w: 
a) ośrodkach opieki dla osób starszych b) poradniach, c) usługach opieki 
domowej, d) szpitalach, e) ośrodkach opieki. Większość z nich jest 
wspierana przez Ministerstwo Edukacji, Kultury, Sportu i Młodzieży lub 
Służby Opieki Społecznej Ministerstwa Pracy, Opieki Społecznej i 
Ubezpieczeń Społecznych, w zależności od usługi. Głównym celem tych 
ośrodków i usług w stosunku do seniorów jest świadczenie wysokiej 
jakości usług dla lepszej jakości życia, ułatwienie niezależności, promocja 
aktywnego starzenia się poprzez uczestnictwo i aktywizację jednostek 
oraz wsparcie i poradnictwo psychologiczne.

Główne osiągnięcia w ostatniej dekadzie 

W 2016 r. MLWSI i Cypryjski Urząd ds. Rozwoju Zasobów Ludzkich 
HRDA (Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού callπρου) ogłosiły 
zaproszenie do udziału w programie szkoleniowym w zakresie 
świadczenia usług opiekuńczych skierowanych wyłącznie do osób 
bezrobotnych i mających na celu ich integrację lub przywrócenie do 
pracy. Celem programu było przeszkolenie osób bezrobotnych 
otrzymujących zasiłek GMI (Gwarantowany Dochód Minimalny), w celu 
zdobycia, wzbogacenia i/lub podniesienia ich wiedzy i umiejętności w 
zakresie świadczenia usług opiekuńczych dla osób wymagających 
wszelkiego rodzaju opieki. Głównym celem programu była poprawa ich 
szans na zatrudnienie i pomoc w ponownym wejściu na rynek pracy.

Rekomendacje dotyczące polityki społecznej 

Ogólnie rzecz biorąc, jednym z głównych wyzwań na Cyprze jest 
potrzeba ustanowienia linii polityki, która uzna i wesprze nieformalnych 
opiekunów. Ponieważ opieka nieformalna zajmuje dominującą pozycję w 
świadczeniu opieki na Cyprze, sugeruje się wprowadzenie programu 
obowiązkowego szkolenia lub podnoszenia kwalifikacji i doradztwa dla 
opiekunów nieformalnych. Zapewniłoby to opiekunom możliwość radzenia 
sobie z problemami zdrowotnymi i w nagłych sytuacjach.



Najlepsze
praktyki 
Najlepsze praktyki w
krajach partnerskich



Podsumowanie

Uniwersytet Trzeciego Wieku powstał w celu podtrzymania aktywności seniorów w przestrzeni
społecznej. Wśród seniorów zaprzestanie aktywności zawodowej wiąże się często z
wycofaniem z życia społecznego, kulturalnego. Inicjatywa ta ma na celu zapobieganie
wykluczenia tych osób z różnych sfer życia poprzez organizowanie seminariów, wykładów,
kursów. Dodatkowo stwarza to możliwość gromadzenia tych osób w większych grupach i
dawania sposobności nawiązywania nowych kontaktów z osobami o podobnych
zainteresowaniach, umiejętnościach. Uniwersytet Trzeciego Wieku jest ogólnopolską inicjatywą
realizowaną zarówno przez organizacje pozarządowe jak i samorządy.

Rodzaj źródła
Publikacja

Języki
Polski, Angielski 

Opis

Przykładem Uniwersytetu Trzeciego Wieku jest Jagielloński Uniwersytet Trzeciego Wieku.
Zajęcia prowadzone są przez Profesorów w formie wykładów, konwersatoriów, czy zajęć w
terenie. Studenci 50+ dodatkowo mogą również samodzielnie pogłębiać wiedzę z osobami o
podobnych zainteresowaniach w ramach Samokształceniowych Kół Naukowych. Ponadto po
roku zajęć na wybranym kierunku otrzymują dyplom potwierdzający nabytą wiedzę. 

Grupa docelowa
Seniorzy 

Typ
Inicjatywa Rządowa/Pozarządowa

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/edukacja/edukacja/uniwersytety-trzeciego-wieku-w-
roku-akademickim-20172018,11,2.html
https://utw.uj.edu.pl/ 

Źródło

Uniwersytet 
Trzeciego Wieku
Polska

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/edukacja/edukacja/uniwersytety-trzeciego-wieku-w-roku-akademickim-20172018,11,2.html
https://utw.uj.edu.pl/


Podsumowanie

Rodzaj źródła
Aplikacja
Publikacja

Grupa docelowa
Seniorzy, Opiekunowie seniorów,
organizacje świadczące usługi
opiekuńcze, Jednostki samorządowe
Lokalna społeczność
Typ
Projekt/ Aplikacja mobilna
Samorządowa 

Języki
Polski, Angielski

http://senior.gov.pl/materialy_i_badania/pokaz/534

Źródło

Dobra opieka- aplikacja dedykowana jest jednostkom samorządu terytorialnego, 
opiekunom oraz rodzinom osób zależnych w celu monitorowania pomocy udzielanej 
seniorom. Aplikacja pomaga planować, koordynować oraz informować o usługach 
świadczonych seniorom. 
Dobry sąsiad - aplikacja skierowana do lokalnej społeczności, która chce wspomóc 
osoby starsze, które potrzebują pomocy w codziennych czynnościach życiowych. 
Dobry sygnał - jest to aplikacja, która umożliwia zdefiniowanie do sześciu numerów 
telefonów do osób/instytucji, do których można błyskawicznie wysłać sygnał alarmowy 
(wraz ze wskazówkami lokalizacji osoby wzywającej pomoc). 

System „Dobre wsparcie” jest zbiorem powiązanych aplikacji mobilnych wspierających 
dostarczanie i zarządzanie usługami społecznymi. System składa się z następujących 
modułów: moduł “dobra opieka”, moduł “dobry sąsiad” oraz moduł “dobry sygnał”. Założeniem 
tego projektu jest wsparcie zarówno seniorów jak ich opiekunów/organizacji świadczących 
taką opiekę w codziennym funkcjonowaniu. Dodatkowo aplikacja umożliwia angażowanie się 
lokalnej społeczności w pomoc osobom starszym. 

Opis

System “Dobre wsparcie” składa się z trzech modułów:
1.

2.

Program
Dobre wsparcie
Polska

3.

http://senior.gov.pl/materialy_i_badania/pokaz/534


Podsumowanie

Projekt “eSenior, czyli Warszawa Przyjazna Wiekowi” realizowany w Warszawie, ma na celu
przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób starszych oraz integrację międzypokoleniową.
W czasach, gdy przestrzeń społeczna często przenika się z przestrzenią wirtualną ważne jest,
aby osoby starsze również bez problemu się w niej odnalazły. 

Rodzaj źródła
Publikacja

Grupa docelowa
Seniorzy, opiekunowie, animatorzy

Typ
Inicjatywa
Samorządowy 

Języki
Polski

http://www.senioralna.um.warszawa.pl/aktualnosci/wydarzenia/wyr-nienie-dla-projektu-
esenior-czyli-warszawa-przyjazna-wiekowi 

Źródło

Opis

Projekt zakłada cykl szkoleń zarówno dla seniorów jak i animatorów, którzy będą wspierać i
kształcić osoby starsze w zakresie obsługi poczty elektronicznej, zakupów internetowych, czy
obsługi przeglądarek internetowych. W trakcie trwania projektu został stworzony Punkt
Wsparcia Seniora, w którym odbywały się warsztaty, konferencje, szkolenia oraz konsultacje
indywidualne. Projekt zakłada stworzenie sieci wsparcia dla seniora, która będzie
funkcjonować również po jego zakończeniu, dlatego istotne jest aby animatorzy deklarowali
chęć współpracy z osobami starszymi. 

eSenior - Warszawa 
Przyjazna Wiekowi 2.0
Polska

http://www.senioralna.um.warszawa.pl/aktualnosci/wydarzenia/wyr-nienie-dla-projektu-esenior-czyli-warszawa-przyjazna-wiekowi


Podsumowanie

Rodzaj źródła
Publikacja

Grupa docelowa
Seniorzy
Wolontariusze

Typ
Projekt
Rządowy/Pozarządowy 

Języki
Polski

www.wolontariat-seniorow.niesforny.pl

Projekt promuje aktywność osób starszych w obszarze wolontariatu. Działania te służą 
integracji pokoleń oraz przeciwdziałają wykluczeniu i alienacji seniorów. Inicjatywa ta ma 
charakter ciągły, dzięki czemu buduje wśród osób starszych poczucie bycia potrzebnym w 
społeczeństwie. Ponadto poprzez zaangażowanie osób młodych, wzmacnia więzi 
międzypokoleniowe.

Opis

Założeniem projektu jest włączenie seniorów w działania wolontaryjne w szpitalach, 
hospicjach czy domach opieki społecznej. Ponadto organizowane są szkolenia ze 
specjalistami z zakresu działań wolontaryjnych. Akademia Wolontariatu Seniora jest również 
miejscem spotkań różnych pokoleń i stwarza możliwość zawierania nowych znajomości oraz 
wymianę doświadczeń. Podczas spotkań wolontariuszy organizowane są również warsztaty 
taneczne, poetyckie oraz fotograficzne. 

Źródło

Akademia
wolontariatu seniora
Polska

http://www.wolontariat-seniorow.niesforny.pl/


Podsumowanie

Rodzaj źródła
Publikacja

Grupa docelowa
Seniorzy
Opiekunowie

Typ
Inicjatywa pozarządowa

Języki
Polski

http://www.seniorwopolu.pl/osrodek-opieki-krotkoterminowej-hostel
https://polityka.zaczyn.org/wp-content/uploads/2017/01/PS_3_netOK.pdf (page 31)

Ośrodek opieki krótkoterminowej w Opolu jest placówką oferującą opiekę krótkoterminową nad 
osobami starszymi. W sytuacji, gdy opiekun osoby starszej potrzebuje czasu wolnego na 
załatwienie bieżących spraw, wyjazd czy chwile wytchnienia, może przekazać swojego 
podopiecznego do ośrodka, który na czas jego nieobecności przejmie obowiązki opiekuna. 
Dzięki istnieniu tej placówki opiekunowie nie muszą również rezygnować z pracy zawodowej.

Opis

Ośrodek opieki krótkoterminowej w Opolu jest placówką działająca przy szpitalu. Oferuje 
profesjonalną opiekę oraz pielęgnację swoich podopiecznych. Opiekun osoby starszej może 
pozostawić seniora w placówce jednorazowo na okres 30 dni. 

Źródło

Ośrodek opieki
krótkoterminowej w Opolu 
Polska

http://www.seniorwopolu.pl/osrodek-opieki-krotkoterminowej-hostel
https://polityka.zaczyn.org/wp-content/uploads/2017/01/PS_3_netOK.pdf


Podsumowanie

Consell de Mallorca opublikowała przewodnik, aby ułatwić zadanie wszystkim tym, którzy
poświęcają dużą część swojego czasu na opiekę nad bliskimi. Podręcznik skierowany jest do
opiekunów nieformalnych, w szczególności do osób opiekujących się członkami rodziny i
bliskimi.

Rodzaj źródła
Publikacja

Grupa docelowa
Nieformalni opiekunowie

Typ
Inne
Przewodnik

Języki
Hiszpański

https://www.imasmallorca.net/sites/default/files/guia%202013%20CAST%20WEB.pdf

Źródło

Opis

Przewodnik jest innowacyjnym podejściem do nieformalnej opieki, ponieważ zbiera pomysły,
zasady, zalecenia i porady dla nieformalnych opiekunów. Głównym celem przewodnika jest
zapewnienie wsparcia nieformalnym opiekunom i zapewnienie im alternatywnych narzędzi.
Podsumowuje także prawa i obowiązki opiekunów i osób starszych.

Przewodnik dobrych praktyk
dla nieformalnych opiekunów
Hiszpania

https://www.imasmallorca.net/sites/default/files/guia%202013%20CAST%20WEB.pdf


Podsumowanie

Firma LABORATORIOS HARTMANN stworzyła wspólnotę #NIEZBĘDNIK, aby zaoferować jej
członkom szereg usług i korzyści, w celu poprawy ich samopoczucia. Na stronie znajdują się
rekomendacje, artykuły, wskazówki i bezpłatne szkolenia mające na celu poprawę zdrowia
fizycznego i psychicznego opiekunów osób starszych.

Rodzaj źródła
Strona internetowa
(społeczność online)

Grupa docelowa
Opiekunowie

Typ
Inicjatywa

Języki
Hiszpański

https://www.elrincondelcuidador.es

Źródło

Opis

Jeśli nie wiesz od czego zacząć, jeśli masz wątpliwości, jeśli jesteś przytłoczony sytuacją lub
potrzebujesz kogoś, kto pomoże ci lepiej zadbać o siebie, to jest twoje miejsce. Jesteśmy po
to, aby pomóc Ci w codziennych zadaniach. Więc jeśli potrzebujesz pomocy, znajdziesz ją u
nas.

Społeczność
#Niezbędnik 
Hiszpania

https://www.elrincondelcuidador.es


Podsumowanie

Szpital Kliniczny w Barcelonie jest szpitalem zapewniającym wysokiej jakości opiekę
zdrowotną, edukację i badania. Szpital stworzył projekt INFOSA wspólnie z Fundacją BBVA.
Projekt zawiera obszerną listę materiałów wideo, w których wyjaśniają, jak sprawować opiekę
nad starszymi osobami. Poruszają wiele różnych tematów związanych z podstawową opieką
nad osobami starszymi, ponadto filmy ukazują duże znaczenie zdrowia psychicznego
opiekunów dla prawidłowego wykonywania ich zadań.

Rodzaj źródła
Video

Grupa docelowa
Opiekunowie (formalni i nieformalni)

Typ
Projekt

Języki
Hiszpański, Angielski, Kataloński

https://www.clinicbarcelona.org/asistencia/cuida-tu-salud/cuidando-al-cuidador/el-
proyecto-infosa
https://www.youtube.com/c/HospitalCl%C3%ADnicdeBarcelona/search?
query=cuidant%20al%20cuidador

Źródło

Opis

Projekt zawiera treści teoretyczne oraz materiały wideo zawierające 12 filmów, które mają
usprawnić pracę opiekuna i promować konieczność zachowania przez nich dobrego stanu
zdrowia.

Opieka nad
opiekunem 
Hiszpania

https://www.clinicbarcelona.org/asistencia/cuida-tu-salud/cuidando-al-cuidador/elproyecto-
https://www.youtube.com/c/HospitalCl%C3%ADnicdeBarcelona/search?


Podsumowanie

Fundacja Przyjaciół Starszych to prywatna fundacja, która zapewnia towarzystwo osobom
starszym i udziela wskazówek osobom, które chcą zostać opiekunami.

Rodzaj źródła
Strona internetowa

Grupa docelowa
Opiekunowie
Seniorzy

Typ
Projekt

Języki
Hiszpański, Kataloński

https://www.amigosdelosmayores.org/es

Źródło

Opis

Fundacja Przyjaciół Starszych posiada szeroką sieć wolontariuszy, którzy odwiedzają osoby
starsze, które nie mają bliskiej rodziny lub nie są odwiedzane. Te wizyty są całkowicie
bezinteresowne i sprawiają, że osoby starsze nie są samotne. Istotny jest również aspekt
społeczny, fundacja szkoli i promuje opiekę nad osobami starszymi oraz idee odwiedzania
osób starszych.

Fundacja Przyjaciół
Starszych 
Hiszpania

https://www.amigosdelosmayores.org/es


Podsumowanie

Hiszpański Czerwony Krzyż zawsze miał na celu pomoc potrzebującym. Instytucja stworzyła
na stronie internetowej sekcję zawierającą wskazówki dla opiekunów.

Rodzaj źródła
Inne

Opis

Często opiekunowie odczuwają wyobcowanie w kontekście sprawowania opieki nad osobami
starszymi. Sprawowanie opieki może pociągać za sobą stresujące sytuacje, ponieważ w
większości przypadków wydarzenia są nieprzewidywalne. Często te negatywne uczucia
wywołują tzw. wypalenie, co oznacza, że   opiekun czuje się zniechęcony, a nawet może
popaść w depresję.

Strona internetowa ma na celu pomóc opiekunom poprzez zapewnianie warsztatów online,
porad i konkretnych technik, które pomogą im radzić sobie z codziennym stresem.

Grupa docelowa
Opiekunowie, Wolontariusze
Seniorzy

Typ
Inicjatywa

Języki
Hiszpański

https://www2.cruzroja.es/sercuidadora

Źródło

Hiszpański
Czerwony Krzyż 
Hiszpania

https://www2.cruzroja.es/sercuidadora


Podsumowanie

Rodzaj źródła
Wydarzenie

Grupa docelowa
opiekunowie pracujący z seniorami z
demencją

Typ
Projekt

Języki
włoski

https://focosargento.net

Focos Argento opiekuje się pacjentem z demencją. Promuje dobrostan pacjentów poprzez 
rozwój zasobów ludzkich, wsparcie rozwoju jakościowego i organizacyjnego placówek opieki 
zdrowotnej. Świadczy usługi o wysokim standardzie poprzez ciągłe inwestycje w badania i 
rozwój nowych technologii oraz wsparcie konsultacyjne. Ma na celu integrację i współpracę ze 
wszystkimi profesjonalistami, którzy pracują w sektorze pomocy społecznej. Focos Argento to 
włoska firma zajmująca się wspieraniem domów opieki w celu poprawy jakości życia osób 
starszych, osób z demencją i personelu opiekuńczego, zgodnie z zasadami podejścia 
biopsychospołecznego Toma Kitwooda: Opieka Skoncentrowana na Osobie. W 2018 roku 
firma Focos Argento została wyłącznym włoskim partnerem Centrum Rozwoju Usług Demencji 
(DSDC) w celu zapewnienia najlepszego kursu szkoleniowego w zakresie opieki nad chorymi 
na demencję dla personelu domów opieki i służby zdrowia we Włoszech.

Opis

Praktyczne warsztaty pozwalają uczestnikom doświadczyć w praktyce, jak korzystać z 
Zabawek Emocjonalnych i narzędzi obserwacyjnych do konstruowania odpowiednich działań w 
celu poprawy jakości życia osób z demencją. Znajomość i dotyk to cechy charakterystyczne 
różnych zabawek emocjonalnych (lalki empatii, zwierząt-robotów i pluszowych zwierząt 
emocjonalnych). Warsztat to ćwiczenie stosowania różnych typów zabawek emocjonalnych 
poprzez odgrywanie ról i pracę w grupie.

Źródło

Focos
Argento
Włochy

https://focosargento.net


Podsumowanie

Rodzaj źródła
Inne

Grupa docelowa
Seniorzy z demencją 

Typ
Projekt

Języki
włoski 

https://www.mondosnoezelen.it

W wyniku współpracy pomiędzy wielozawodową grupą CISA z Modeny i Focos Argento w 2007 
roku stworzono jednen z pierwszych pokoi multisensorycznych we Włoszech (MO) dla osób 
starszych. W ramach promocji odbyła się pierwsza konferencja na temat podejścia i 
wypracowanych metod pracy Snoezelen z osobami z demencją. Odbyło się także pierwsze 
szkolenie dla personelu opiekuńczego placówki w prowincji Brescia wykorzystujące to 
innowacyjne podejście.

Opis

Snoezelen to nie tylko pomieszczenie multisensoryczne, ale przede wszystkim PODEJŚCIE do 
człowieka. „Pokój Snoezelen”: to białe pomieszczenia, które w razie potrzeby i w określonych 
warunkach przekształcają się w wielobarwne przestrzenie, pełne dźwięków, świateł, obrazów i 
zapachów, które są w stanie pomóc ludziom „czuć się lepiej”, zrelaksować się w warunkach 
stresu i obiektywnych trudności, ale także interakcji i stymulacji, gdy wymaga tego sytuacja. 
Rozpoczęto badanie podejścia, metody i dowodów, w tym dowodów naukowych, dotyczących 
tej metody. Dzięki tym badaniom zbudowano w 2007 roku jeden zpierwszych pokoi 
multisensorycznych we Włoszech w domu CISA (Centro Integrato Servizi
Anziani - Zintegrowane Centrum Usług dla Osób Starszych) w Mirandola (Modena).

Źródło

Mondosnoezelen
Włochy

https://www.mondosnoezelen.it


Podsumowanie

Rodzaj źródła
Oprogramowanie 

Grupa docelowa
Seniorzy

Typ
Projekt
Aplikacja mobilna

Języki
Włoski

https://hellougo.com

Usługa wsparcia jest pierwszą usługą uruchomioną przez UGO, aby pomóc osobom 
starszym w zarządzaniu zobowiązaniami zdrowotnymi i codziennym życiem. Wsparcie 
fizyczne, logistyczne, psychologiczne dla użytkownika i jego rodziny.

Opis

Ugo pomaga zarządzać zagadnieniami związanymi ze zdrowiem, to platforma, dzięki której 
można rezerwować usługi asystowania przy załatwianiu spraw związanych z osobą starszą. 
Aplikacja została stworzona podczas pandemii i działa w 7 włoskich miastach. Aplikacja 
pomaga zarządzać wizytami, cyklami terapii lub rehabilitacji; ale także wspiera osobę 
niepełnosprawną w pracy lub w codziennych czynnościach, takich jak spacer, wizyta u 
przyjaciela.

Źródło

Hellougo
Włochy

https://hellougo.com


Podsumowanie

Rodzaj źródła
Publikacja

Grupa docelowa
Opiekunowie

Typ
Projekt

Języki
Angielski

https://art.torvergata.it/retrieve/handle/2108/54445/74501/Sardinia%20Pubblicato.pdf;jsess
ionid=2F5067BDD69E0319EAD482029511E90A.suir-uniroma2-prod-02

Badanie, którego celem jest poznanie jakości życia (QOL) opiekunów osób starszych z  
chorobą Alzheimera na Sardynii. W badaniu analizowane są główne czynniki wpływające na 
jakość życia opiekunów osób starszych.

Opis

W badaniu tym zbadano znaczenie jakości życia (QOL) opiekunów osób dotkniętych chorobą  
Alzheimera na Sardynii oraz czynniki poprawiające i pogarszające ich jakość życia. Projekt: 
Metodą fenomenologiczną przebadano 41 opiekunów seniorów z chorobą Alzheimera 
mieszkających na zachodnim wybrzeżu Sardynii we Włoszech. Wywiady zostały 
przeprowadzone i przeanalizowane przy użyciu podejścia Cohena, Kahna i Steevesa. 
Wnioski: Wyodrębniono następujące tematy: jedność i współpraca w rodzinie;
wolność/niezależność; czas dla siebie; spokój/cisza; oraz dobre samopoczucie i zdrowie. 
Opiekunowie zidentyfikowali czynniki, które ich zdaniem pogorszyły lub poprawiły ich jakość 
życia. Rodzina była szczególnie ważna dla opiekunów. Dyskusja i implikacje w praktyce: 
Niniejsze badanie potwierdza wcześniejsze badania dotyczące wpływu kulturowego na QOL i 
podkreśla znaczenie wrażliwości pielęgniarek na kulturę. Ponieważ Sardynia jest regionem 
wiejskim, odkrycia te mogą być przydatne dla pielęgniarek pracujących z opiekunami w innych 
obszarach wiejskich.

Źródło

Badania naukowe
Włochy

https://art.torvergata.it/retrieve/handle/2108/54445/74501/Sardinia%20Pubblicato.pdf;jsess


Podsumowanie

Domedica została założona w 2005 roku i jest pierwszą włoską firmą zajmującą się
programami wsparcia pacjentów we Włoszech. Współpracują z firmami farmaceutycznymi i
firmami specjalizującymi się w biotechnologii we Włoszech i Europie.

Rodzaj źródła
Inne

Opis

Zespół Dommedica zajmuje się tworzeniem i oferowaniem innowacyjnych rozwiązań
usprawniających opiekę nad pacjentem poprzez wspieranie ośrodków leczniczych oraz
realizację projektów, które mogą mieć wpływ na podejście terapeutyczne oraz jako wsparcie
emocjonalne. Wśród oferowanych usług znajdują się szkolenia ad hoc oparte na
odpowiednich terapiach i adresujące konkretne potrzeby.

Grupa docelowa
Firmy farmaceutyczne oraz firmy z
obszaru opieki nad osobami starszymi 

Typ
Projekt

Języki
Włoski, Angielski

https://www.domedica.com/en/about-us/

Źródło

Domedica
Włochy

https://www.domedica.com/en/about-us/


Podsumowanie

„διΆνοια” to aplikacja dla osób z łagodnymi zaburzeniami poznawczymi lub łagodną demencją.
Wspólnie z opiekunem podopieczny może rozpocząć sugerowane czynności i stymulację
poznawczą w celu poprawy zdolności poznawczych.

Rodzaj źródła
Aplikacja mobilna

Opis

Jeśli opiekujesz się seniorami z łagodnymi zaburzeniami funkcji poznawczych lub łagodną
demencją, możesz im pomóc, korzystając z aplikacji tak aby:

1. Poprawić ich pamięć.
2. Polepszyć ich nastrój,
3. Zwiększyć ich codzienną funkcjonalność i jakość życia. 
Aplikacja:

1. Zapewnia ćwiczenia umysłowe gotowe do użycia.
2. Proponuje działania, które możesz wykonać razem z 

podopiecznymi.
3. Umożliwia prowadzenie dziennika ćwiczeń.
4. Przypomina o możliwości wspólnego spędzania 

czasu.

Języki
grecki, angielski 

Diania (διΆνοια)
Cypr

Grupa docelowa
Opiekunowie pracujący z seniorami z
chorobami neurodegeneracyjnymi
Seniorzy

Typ
Pozarządowy

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.scify.dianoia.app

Źródło

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.scify.dianoia.app


Podsumowanie

Rodzaj źródła
Ośrodek opieki

Języki
grecki, angielski

Materia Group:
Dostawca kompleksowych usług
opieki nad osobami starszymi
Cypr

Grupa docelowa
Opiekunowie 
Opiekunowie rodzinni, Osoby starsze 

Typ
Przedsiębiorstwo społeczne sektora
prywatnego

https://www.materia.com.cy/

Materia Group jest prywatnym przedsiębiorstwem społecznym na Cyprze. Jest to organizacja 
wieloakcjonariatu, obecnie z 20 udziałowcami. Zapewnia szeroki zakres usług opiekuńczych, 
pielęgniarskich i rehabilitacyjnych dla starszej populacji, zarówno we własnym domu klienta, jak 
i w całodobowych oddziałach Materia, jako rezydenci, klienci krótkoterminowego pobytu, klienci 
opieki dziennej lub ambulatoria. Materia Group jest uważana za głównego dostawcę usług 
holistycznych dla osób starszych na Cyprze, z sektora prywatnego. Filozofia i zarządzanie oraz 
zespół operacyjny opierają się na podejściu multidyscyplinarnym, mającym na celu jak 
najlepsze usługi dla użytkowników końcowych i ich rodzin. Grupa posiada bazę danych osób 
starszych w regionie Nikozji, głównie obecnych klientów i absolwentów ośrodków 
rehabilitacyjnych. Materia była również współzałożycielem NGO Gerontology Research Center 
wraz z Uniwersytetem w Nikozji.

Opis

Wizją Materii jest poprawa jakości życia osób starszych mieszkających na Cyprze. Ich usługi 
obejmują fizjoterapię, terapię rehabilitacji poznawczej, terapię sztuką, terapię logopedyczną, 
terapię zajęciową, wsparcie technologii wspomagających, poradnictwo żywieniowe, opiekę 
domową, wsparcie i doradztwo psychospołeczne, seminaria szkoleniowe, zarówno dla 
opiekunów zawodowych, jak i rodzinnych, usługi transportowe dla osób z problemami z 
poruszaniem się i inne.

Źródło

https://www.materia.com.cy/


Podsumowanie

Rodzaj źródła
Inne

„Γιασεμίν” (co oznacza jaśmin) to organizacja zrzeszająca młodych ludzi z Cypru, utworzona 
w marcu 2020 roku. Ich celem jest uwolnienie sztuki od tradycyjnych i konwencjonalnych 
pojęć, aby dać przestrzeń i czas ludziom, którzy zazwyczaj znajdują się na marginesie i do 
których inaczej sztuka by nie dotarła. Ich celem jest podnoszenie kwestii społecznych 
poprzez powstawanie sztuki i tworzenie systemu dla różnych form edukacji artystycznej.

Opis

Poprzednie aktywności z seniorami
1. “Interwencje artystyczne” – wizyty w różnych lokalnych domach opieki.
2. Cykl zajęć teatralnych i warsztatów z seniorami. Dzięki warsztatom powstał spektakl 
teatralny „Trattarisma”.
3. Ponieważ pandemia Covid znacząco wpływa na osoby starsze na całym świecie, 
„Γιασεμίν” postanowili wspierać osoby starsze w angażowaniu się w działania, organizując 
zajęcia społeczne, takie jak „Spotkanie pierwszego pokolenia” na farmie „Ananke” położonej 
w lesie. Dzień poświęcony był zajęciom dla osób starszych, a jednocześnie umacnianiu więzi 
rodzinnych poprzez zabawę.
Γιασεμίν oferuje: 1. Promocję różnorodnych działań społeczno-kulturalnych w czasie i 
przestrzeni, mobilizujących udział osób starszych. 2. Programy szkoleniowe i seminaria dla 
opiekunów/personelu pielęgniarskiego/animatorów w celu rozwijania ich umiejętności w celu 
lepszego dostosowania ich działań do potrzeb i liczby osób starszych, którymi się opiekują
(mobilność, problemy psychiczne, problemy zdrowotne itp.)

Języki
grecki, angielski

Yasemin (Γιασεμίν)
Cypr

Grupa docelowa
Osoby starsze
Opiekunowie

Typ
Inicjatywa

Website: https://yasemincollective.wixsite.com/arts
Facebook: https://www.facebook.com/yasemin.collective
Video: https://yasemincollective.wixsite.com/arts/blank-page-1?pgid=kkwthall-f7ae2d84-
b710-4263-b7ca-6918d776ea6b

Źródło

https://yasemincollective.wixsite.com/arts
https://yasemincollective.wixsite.com/arts/blank-page-1?pgid=kkwthall-f7ae2d84-b710-4263-b7ca-6918d776ea6b


Rodzaj źródła
Inne

ReStory – Rewrite your story to projekt Erasmus+, którego celem jest opracowanie materiałów 
edukacyjnych dla opiekunów, aby dać osobom starszym, z którymi pracują, możliwość 
pokonania bariery wieku i wyobcowania oraz zwiększenia umiejętności radzenia sobie z 
obowiązkami. Metodologia, która opiera się na opowiadaniu historii i wykorzystuje historie jako 
podstawowy materiał, który zostanie przekształcony w różne formy artystyczne, takie jak sztuki 
sceniczne (taniec, teatr, film dokumentalny) sztuki wizualne (narracja cyfrowa, poklatkowe 
wideo) i kreatywne pisanie.

Opis

Platforma projektu będzie zawierać:
- Materiał e-learningowy (program dla opiekunów pracujących z technikami opowiadania historii, 
zestaw narzędzi z ćwiczeniami edukacyjnymi oraz podręcznik z metodyką technik)
- Repozytorium artefaktów artystycznych
- Zbiór wideo grup fokusowych nagranych na taśmie wideo
- Obszar komunikacyjny

Języki
angielski

ReStory Project
Cypr

Grupa docelowa
Opiekunowie osób starszych 

Decydenci polityczni
Kierownicy domów opieki

Typ
Projekt

Podsumowanie

https://restorytocare.eu/
https://www.facebook.com/erasmusrestory

Źródło

https://restorytocare.eu/
https://www.facebook.com/erasmusrestory


Podsumowanie

Paphos Third Age (P3A) jest niezależną organizacją non-profit, która tworzy żywy i odnoszący
sukcesy klub oferujący ciągłe zajęcia edukacyjne dla mieszkańców i stałych gości w dzielnicy
Pafos. Organizacja posiada prawie 800 członków, w większości są oni na emeryturze, i ponad
50 grup zajmujących się różnorodnymi zajęciami (np. pieczenie, spacery, klub książki, kino,
wspólne jedzenie, wycieczki, archeologia, quizy, taniec balowy, scrabble, historia, rzemiosło
itp.). Spotykają się one w różnych miejscach w dzielnicy Pafos. Wydają również biuletyny i
oferują podręcznik z instrukcjami dla osób, które chcą zostać liderami grup i zacząć oferować
własne zajęcia w klubie.

Rodzaj źródła
Inne

Opis

Niezależnie od tego, czy interesujesz się historią, archeologią, bieżącymi wydarzeniami,
gotowaniem, brydżem, mahjongiem, pikowaniem czy mozaikami, istnieją grupy dla każdego.
Organizacja zawsze poszukuje nowych grup i ich liderów. Jeśli masz więc wiedzę, którą
chcesz podzielić się z innymi, możesz skontaktować się z nimi, aby omówić swój pomysł.
Niektóre grupy, które były popularne w przeszłości, ale obecnie nie mają lidera, to: Miłośnicy
Sztuki, Miłośnicy Jazzu, Szachy dla Początkujących oraz Historia Naturalna.

Języki
angielski

Paphos Third Age
Cypr

Grupa docelowa
Seniorzy
Opiekunowie

Typ
Inicjatywa

http://paphos3rdage.org/

Źródło

http://paphos3rdage.org/


Najlepsze
praktyki 
Najlepsze praktyki w
krajach pozapartnerskich



Podsumowanie

Wspominanie to czynność polegająca na dzieleniu się i zapamiętywaniu historii z naszego
życia. W przypadku seniorów, którzy nie mieszkają w domu, utracili kontakt ze znajomymi i
cierpią na demencję, organizowane sesje wspomnieniowe mogą wzmocnić poczucie
tożsamości, zwiększyć poczucie własnej wartości pacjentów i budować kolejne przyjaźnie.
Takie sesje mogą również informować o planach opieki i wspomagać ocenę funkcjonowania
psychicznego seniorów. W ramach projektu „The Sharing Memories Building Communities
Project” w Irlandii Północnej opiekunowie byli zachęcani do prowadzenia zorganizowanych
sesji wspomnień, podczas których seniorzy mieli możliwość stworzenia „książki z historiami
życia”, „mojej skrzynki pamięci” lub „czasu mojego życia” i dzielić się nią z innymi w atmosferze
empatii i szacunku.

Rodzaj źródła
Publikacja

Opis

Ucz się na najlepszych praktykach z załączonej publikacji i zaangażuj swoich seniorów w
serię zorganizowanych sesji wspomnieniowych z wykorzystaniem 3 narzędzi:
1. Książka z historiami życia – pomóż seniorom zapisywać, rysować lub utrwalać 
najcenniejsze wspomnienia z ich życia (s. 21)
2. Pudełko z moją pamięcią – pomóż swoim seniorom wypisać, narysować lub zebrać 
przedmioty, które chcą przechowywać w swoim pudełku, które mogą im przypomnieć, kim są 
(s. 29)
3. Czas mojego życia – gdzie przez całą dobę seniorzy zaznaczają ważne osoby, 
wydarzenia i sytuacje, które ukształtowały ich życie (s. 32)

Języki
angielski

Creative
Reminiscence Manual
Wielka Brytania

Grupa docelowa
Opiekunowie pracujący z seniorami z
demencją

Typ
Projekt

https://www.ageuk.org.uk/globalassets/age-
ni/documents/publications/best_practice_manual_creative_reminiscence_and_life_story_
work.pdf

Źródło

https://www.ageuk.org.uk/globalassets/age-ni/documents/publications/best_practice_manual_creative_reminiscence_and_life_story_work.pdf


Age UK pracuje nad poprawą późniejszego życia 14 milionów starszych osób w Wielkiej
Brytanii. Dzięki swoim interwencjom stworzyli podsumowanie podstawowych danych
naukowych, pokazujących, co jest skuteczne w poprawie życia osób starszych. W rezultacie
zidentyfikowali siedem tematów, które są niezbędne dla skutecznych usług dla osób starszych,
które zostały wprowadzone i wdrożone w domach opieki w Wielkiej Brytanii.

Rodzaj źródła
Publikacja

Języki
angielski

Improving later life
Wielka Brytania

Grupa docelowa
Opiekunowie osób starszych 
Decydenci polityczni
Kierownicy domów opieki

Typ
Odpowiednia polityka wdrożona w 
rzeczywistych warunkach

Podsumowanie

https://www.ageuk.org.uk/Documents/EN-GB/For-professionals/Research/Services-
what_works_spreads.pdf?dtrk=true

Opis
Siedem zagadnień zostało uznanych 
za niezbędne aby zapewnić osobom 
starszym usługi wysokiej jakości. 
1. Diagnostyka - identyfikacja
potrzeb osób starszych
2. Opiekunowie – zapewniają
trwałość działań
3. Ocena - regularna i dokładna
4. Ewaluacja - przemyślana i
długoterminowa
5. Dostawcy usług - czerpiący
korzyści z przeprowadzanych działań
6. Relacje - interakcje społeczne
7. Przydatność - analiza potrzeb
konkretnych grup.

Źródło

https://www.york.ac.uk/inst/spru/pubs/pdf/illAgeUK.pdf


Podsumowanie

Dementia Village to środowisko życia dostosowane do potrzeb starszych pacjentów z
demencją. Jest to krajowy program finansowany przez rząd holenderski, mający na celu
stworzenie najnowocześniejszych placówek opieki na świecie. Ideą Dementia Village jest
zachęcenie seniorów do normalnego życia poprzez zapewnienie im szeregu udogodnień do
wykorzystania, takich jak plac miejski, teatr, ogród i poczta, a także poprzez zaprojektowanie
ich pokoi i domów w stylu lat 50. lub 60. aby poczuli się jak w domu.

Rodzaj źródła
Wideo

Języki
angielski, niderlandzki

Dementia Village
Holandia

Opis

Projekt Dementia Village został stworzony na podstawie badań, ukazujących że nasze
środowisko wpływa na nasz nastrój. W zwykłych domach opieki panuje „kliniczny” charakter,
który może sprawić, że seniorzy poczują się chorzy i pozbawieni władzy i możliwości.
Umieszczając seniorów w środowisku wiejskim, zachęca się ich do aktywnego uczestnictwa w
ostatnich, cennych chwilach życia. W całej wiosce ustawione są kamery, aby obserwować
mieszkańców, którym pomagają opiekunowie przeszkoleni do pomocy osobom z demencją.
Raporty z Dementia Village wskazują, że seniorzy mieszkający w tym ośrodku są znacznie
szczęśliwsi niż ci, którzy mieszkają w innych standardowych domach opieki.

Grupa docelowa
Decydenci

Typ
Kampania/Ruch społeczny

https://www.dementiavillage.com/
https://www.youtube.com/watch?v=LwiOBlyWpko

Źródło

https://www.dementiavillage.com/
https://www.youtube.com/watch?v=LwiOBlyWpko


Podsumowanie

Rodzaj źródła
Inne

Języki
angielski

Krótkoterminowa
opieka regeneracyjna
Australia

Grupa docelowa
Opiekunowie
Decydenci
Menedżerowie domów opieki

Typ
Odpowiednia polityka wdrożona w
rzeczywistych warunkach

https://www.myagedcare.gov.au/sites/default/files/2019-06/your-guide-to-short-term-
restorative-care.pdf
https://www.myagedcare.gov.au/short-term-care/short-term-restorative-care

Australijska krótkoterminowa opieka regeneracyjna ma na celu pomoc seniorom w 
zmniejszeniu trudności, jakie mają z codziennymi zadaniami. Zespół pracowników służby 
zdrowia współpracuje z seniorami przez 6-8 tygodni, aby pomóc im powrócić do 
wcześniejszych poziomów samodzielności, aby opóźnić potrzebę skorzystania z opieki 
długoterminowej i usług wsparcia.

Opis

Wyobraź sobie, że jesteś starszą osobą, która ma problemy z ubieraniem się rano. Zamiast 
opiekuna przychodzącego do domu dwa razy dziennie, aby założyć ubrania rano, a następnie 
zdjąć je wieczorem, australijskie programy krótkoterminowej opieki regeneracyjnej wyznaczają 
osobistego trenera, który przyjeżdża do domu na 6-8 tygodnie pracy z tobą, abyś wzmocnił się 
jako osoba, abyś mógł samodzielnie ubierać się i rozbierać. To zapobiegawcze podejście 
zapewnia oszczędności w australijskim systemie opieki zdrowotnej, a także umożliwia 
seniorom dłuższe pozostawanie aktywnymi. Ten krótkoterminowy program opieki odtwórczej 
opiera się na indywidualnym planie rehabilitacji, który zaczyna się od jednego prostego pytania 
„Co chciałbyś móc znowu robić?”

Źródło

https://www.myagedcare.gov.au/sites/default/files/2019-06/your-guide-to-short-termrestorative-
https://www.myagedcare.gov.au/short-term-care/short-term-restorative-care


Podsumowanie

Aging2.0 to międzynarodowa społeczność dążąca do przyspieszenia innowacji, aby sprostać
największym wyzwaniom i możliwościom związanym ze starzeniem się. To sieć ponad 40 000
innowatorów w 31 krajach. Aging2.0 stworzył także pierwszą na świecie platformę zbiorowego
kojarzenia partnerów, która łączy i angażuje interesariuszy poszukujących rozwiązań nowej
generacji. W 2016 roku zorganizowali w San Francisco w USA Konferencję OPTIMIZE,
podczas której zaprezentowali kluczowe start-upy zapewniające postęp technologiczny w pracy
opiekunów.

Rodzaj źródła
Software
Publikacja

Języki
angielski

Aging2.0
USA - Best Practices

Grupa docelowa
Opiekunowie
Pacjenci-seniorzy

Typ
Inicjatywa

https://www.ab-cca.ca/public/download/documents/39490
https://thecollective.aging2.com/

Opis

5 technologii zostało  wybranych 
przez Aging2.0 jako wiodące 
innowacje i trendy kształtujące 
krajobraz opieki nad seniorami, 
które można wykorzystać w 
codziennej pracy opiekunów. 
Były to platformy i narzędzia 
pomagające seniorom w 
obszarach monitorowania 
zdrowia, współdzielenia domu 
czy identyfikacji chorób.

Źródło

https://www.ab-cca.ca/public/download/documents/39490
https://thecollective.aging2.com/


Podsumowanie
Opieka nad osobami starszymi jest podstawą procesu
opieki długoterminowej, który obejmuje różnorodne usługi
mające na celu zaspokojenie zarówno potrzeb
medycznych, jak i osobistych. Opiekunowie podejmują
ważne i wymagające zadania pomagające w zapewnieniu
praktycznego i emocjonalnego wsparcia zarówno
pacjentom, jak i samym sobie. Bycie opiekunem to
wielowymiarowa kompetencja i ciągły proces. Każdy, kto
chce zostać opiekunem, musi być wyposażony w wiedzę,
aby stawić czoła konkretnym wyzwaniom i poprawić
gotowość do świadczenia opieki osobom starszym.
Dlatego niniejszy e-book zajmuje się wpływem opieki z
kilku perspektyw. Przedstawia studia przypadków, które
ukazują najlepsze praktyki wdrożone w różnych
kontekstach krajowych, wszystkie w tym samym celu:
wzmocnienie pozycji opiekunów seniorów. Najlepsze
praktyki są bardzo przydatne, ponieważ mogą być
źródłem inspiracji, a także dostarczać informacji o tym, co
się sprawdziło, aby można było je powielać w podobnych
okolicznościach lub dostosować w innej sytuacji. Mamy
nadzieję, że ten dokument pomoże opiekunom i wzmocni
ich w wymagających zadaniach.
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