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4 Wstęp

1. 

Wstęp 

Jako realizatorom bardzo nam zależy, by efek-
tem projektu było przydatne i szeroko wyko-
rzystywane narzędzie, które będzie realnie 
się przyczyniać do poprawy jakości życia osób 
starszych. Dlatego też kluczowe było dla nas 
rozpoczęcie pracy od dowiedzenia się, jakie 
potrzeby mają seniorzy, w jakich środowiskach 
funkcjonują, jak spędzają czas, jak i z kim bu-
dują relacje, a także jakiego typu urządzenia 
mają obecnie do dyspozycji oraz z jakiego typu 
barierami stykają się na co dzień (nie tylko jeśli 
chodzi o nowe technologie). W tym celu zapro-
jektowaliśmy badania – jakościowe i ilościowe 
(omówione w osobnym raporcie). 

Koncepcja badania jakościowego powsta-
ła w oparciu o pytania badawcze sformu-
łowane w czasie spotkania inaugurującego 
prace nad diagnozą potrzeb seniorów, któ-
re odbyło się w gronie Partnerów projektu. 
Plan ten został następnie uzupełniony dzięki 
informacjom zebranym podczas warsztatu 
ekspertów (30 czerwca 2015), w którym 
uczestniczyli zarówno teoretycy zajmują-
cy się zawodowo zagadnieniem osób star-
szych, jak i praktycy mający doświadczenie 
w realizacji projektów aktywizujących senio-
rów (lekarze, pracownicy placówek opiekuń-
czych, przedstawiciele organizacji pozarzą-

Raport ten zawiera podsumowanie badań jakościowych przeprowadzonych 
w celu diagnozy potrzeb seniorów w ramach projektu MEMO. Wnioski i ob-
serwacje opisane w raporcie (wraz z podsumowaniem badań ilościowych zre-
alizowanych przez Uniwersytet SWPS i analizą danych zastanych) dostarczą 
informacji niezbędnych do podjęcia kolejnych działań, czyli projektowania 
urządzenia MEMO. 
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dowych), a także projektanci i specjaliści od 
designu. 
Dodatkowo, w ramach przygotowania do wi-
zyt studyjnych, każdy z członków zespołu ba-
dawczego wykonał tzw. zwiad badawczy. Była 
to kilkugodzinna wizyta w wybranym przez ba-
dacza miejscu, gdzie spotykają się lub przeby-
wają okresowo czy stale osoby starsze na tere-
nie Warszawy, Sopotu i Gdyni. Celem zwiadów 
było, po pierwsze, zapoznanie się ze specyfiką 
kontaktów z osobami starszymi, zrozumienie 

kontekstu, w jakim osoby te funkcjonują, po 
drugie zaś – wstępne wytypowanie lokalizacji 
właściwych wizyt. Badacze więc zarówno prze-
prowadzili wywiady ze starszymi członkami 
swoich rodzin, jak i odwiedzili kluby seniora, 
domy dziennej opieki i ośrodki całodobowego 
pobytu (publiczne i prywatne).
Wnioski i obserwacje ze zwiadów posłużyły do 
opracowania głównego elementu badania ja-
kościowego – wizyt studyjnych, które zostały 
posumowane w poniższym raporcie.
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2.

metodologia 

Ostateczny kształt badania, jak i narzędzia 
badawcze (dyspozycje do wywiadów, karty 
obserwacji i wzory notatek) powstały z udzia-
łem członków zespołu badawczego (badaczy 
i wolontariuszy ze „Stoczni” oraz pracowników 
Laboratorium EE). 
Badania terenowe realizowaliśmy od sierpnia 
do listopada 2015 roku. Złożyły się na nie m.in. 
cztery dwudniowe wizyty w miejscach stałego 
bądź czasowego pobytu seniorów (ośrodkach 
całodobowej opieki oraz dziennych domach 
pobytu). Wizyty te miały na celu zebranie 
informacji na temat: zasad funkcjonowania 
takich ośrodków, oferty zajęciowej dla senio-
rów, ich chęci i barier związanych z uczestnic-
twem, wzajemnych relacji, stosunku do opie-
kunów, a także na temat kwestii związanych 
z pamięcią, wspominaniem i stosunkiem osób 
starszych do nowych technologii. Wybrane 
lokalizacje odwiedziły dwuosobowe zespoły 
badaczy, którzy przeprowadzili wywiady z dy-
rektorami placówek, pracownikami (psycholo-
gami, terapeutami, rehabilitantami, osobami 

prowadzącymi zajęcia, pielęgniarkami) oraz 
samymi seniorami. Dodatkowym elementem 
wizyt były prowadzone równolegle obserwa-
cje, których celem było wychwycenie pozawer-
balnych informacji i czynników pomagających 
lepiej zrozumieć relacje panujące w ośrodku 
(obserwowano m.in. kontakty pomiędzy se-
niorami, pomiędzy seniorami a pracownika-
mi, wpływ przestrzeni itp.).
Kolejne dwa studia przypadków nie miały cha-
rakteru stacjonarnego i roboczo określone 
zostały jako „wizyty tematyczne”. Ich głównym 
celem było zgromadzenie wiedzy na określony 
temat – interesowały nas zagadnienia związane 
z korzystaniem przez seniorów z ICT oraz z tym, 
jak starsi funkcjonują w miejscach, które nie są 
dla nich specjalnie przeznaczone, czyli instytu-
cjach, gdzie oferta dla osób w podeszłym wieku 
stanowi jedynie część prowadzonych działań 
(np. biblioteki, domy kultury). Nie odwiedza-
liśmy zatem jednego wybranego miejsca, ale 
kilka, dobierając lokalizacje tak, by zebrać jak 
najwięcej interesujących nas danych. 
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Do analizy włączony został także raport na te-
mat seniorów korzystających z zajęć Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku (UTW). Nie powstał on 
w ramach prowadzonych przez nas specjalnie 

badań, ale na podstawie wieloletnich obser-
wacji prowadzącej zajęcia na UTW. 
Wszystkie studia przypadków zostały podsumo-
wane przez badaczy w raportach cząstkowych. 

Tabela 1. Zestawienie studiów przypadków wykonanych w ramach badań jakościowych  
(Zadanie 1, projekt MEMO)

TYP OŚRODKA LOKALIZACJA ODWIEDZANE OSOBY/INSTYTUCJE KOD W RAPORCIE

Miejsca/instytucje 
publiczne 
nieprzeznaczone 
wyłącznie dla seniorów

warszawa
biblioteka publiczna
centrum aktywności lokalnej
dzielnicowy dom kultury

a

IT (zajęcia, kursy) warszawa

członkinie sieci Latarnicy Cyfrowi
prowadzący zajęcia IT 
w dzielnicowych ośrodkach kultury
edukator z muzeum w Warszawie
seniorzy uczestniczący w zajęciach IT 
w dzielnicowym domu kultury

B

Ośrodek całodobowy Gdynia dom pomocy społecznej c

Ośrodek całodobowy Warszawa (Wiązowna)
ośrodek pobytów opiekuńczo-
rehabilitacyjno-leczniczych

d

Ośrodek pobytu 
dziennego

warszawa
dom pobytu dziennego(w jednej 
z warszawskich dzielnic)

e

Ośrodek pobytu 
dziennego

Gdynia środowiskowy dom samopomocy F

utw Trójmiasto
raport prowadzącej zajęcia 
stworzony na podstawie wieloletnich 
obserwacji i własnych badań

G
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Raport składa się z pięciu części prezentują-
cych kluczowe zagadnienia dla dalszych faz 
projektu MEMO: spędzanie czasu (towarzy-
skość i dostępna oferta zajęć), pamięć, opie-
kunowie, ICT, w osobnym podrozdziale opi-
saliśmy typy seniorów, które udało się nam 
wyróżnić w trakcie badań i które są istotne 
dla doprecyzowania grupy odbiorców MEMO. 
Prezentowane wnioski tam, gdzie wydało 
nam się to zasadne, ilustrujemy wypowie-
dziami badanych lub fragmentami raportów 
cząstkowych1. Celem badań było zebranie in-
formacji niezbędnych podczas kolejnych eta-

pów projektu, szczególnie przy projektowaniu 
urządzenia. Dlatego też na końcu każdego roz-
działu wyróżnione zostały przydatne w dalszej 
pracy nad projektem wskazówki i wiadomości.
Czytając raport, należy pamiętać, że stanowi 
on podsumowanie badań jakościowych, wo-
bec czego nie ma sensu (i nie jest możliwe) 
nadawać naszym wnioskom wymiaru ilościo-
wego. Przeprowadzone badania pozwalają 
opisać pewne zjawiska, ich mechanizmy czy 
typy, a trafność tych opisów zależy od jakości 
wywiadów, obserwacji oraz samej analizy, nie 
zaś od liczby przebadanych przypadków.

1  Cytaty zostały oznaczone literami wskazującymi funkcję cytowanej osoby (D – dyrektor, PS – pracownik socjalny, T – terapeuta, 
PZ – prowadzący zajęcia, R – rehabilitant, S – senior) oraz kod studium przypadku (A, B, C, D, E, F, G) odnoszący się do tabeli 
w rozdziale metodologicznym. W kilku miejscach wykorzystujemy również fragmenty raportów cząstkowych, które oznaczone 
są podobnie jak wywiady, kodem wizyty, której dotyczą. 
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3.

Jakich seniorów badaliśmy 

Jednym z celów badań jakościowych było zde-
finiowanie grupy (lub grup) odbiorców urzą-
dzenia MEMO. Chcieliśmy zdobyć informacje, 
które pozwolą określić jego głównych użyt-
kowników. Już przed wizytami zawęziliśmy to 
grono na postawie obserwacji ze zwiadów ba-
dawczych i opinii ekspertów (zebrane podczas 
warsztatu). Świadomie zdecydowaliśmy, że 
nie włączymy do badań seniorów najbardziej 
aktywnych. Na decyzji zaważyły ograniczenia 
budżetowe, ale też dość bogata literatura po-
święcona tej grupie. Dodatkowo wiedzę czer-
paliśmy od członkini zespołu badawczego, 
która ma wieloletnie doświadczenie w pro-
wadzeniu zajęć na UTW i tematem seniorów 
zajmuje się także naukowo. Nie oznacza to 
jednak, że grupa ta nie może być potencjal-
nym odbiorcą MEMO.
Poniżej prezentujemy klasyfikację docelowych 
odbiorców MEMO, utworzoną na podstawie 
naszych badań. Każda z trzech grup opisana 
jest według schematu, kim są i czy potrzebują 
memo. 

Aktywni i samodzielni
Aktywni i samodzielni seniorzy to osoby, które 
można spotkać zarówno na zajęciach UTW, jak 
i w lokalnych bibliotekach, domach kultury czy 
centrach aktywności. Jako grupa są w bardzo 
dobrej formie umysłowej i fizycznej (nie licząc 
drobnych dolegliwości związanych z wiekiem). 
Mają zazwyczaj mniej niż 70 lat, ale są wśród 
nich też wyjątkowe przypadki 80-latków, któ-
rzy poziomem energii przewyższają niejedne-
go trzydziestolatka. Do tej grupy zaliczają się 
też seniorzy debiutujący w roli emerytów, oso-
by, które niedawno zrezygnowały z regularnej 
aktywności zawodowej (co nie wyklucza tego, 
że okazyjnie wciąż ją podejmują). 
Wydaje się, że ich sposób funkcjonowania 
w życiu jest najlepszą metodą na profilakty-
kę demencji. Są to bowiem osoby aktywne, 
„biegają z zajęć na zajęcia”, nieraz uważnie 
wybierają pojedyncze, ciekawiące je kursy, 
interesują się światem i samodzielnie szukają 
sobie dodatkowych zajęć. Pomimo pewnych 
trudności z poruszaniem się chętnie korzysta-
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ją z komunikacji miejskiej i nie mają problemu 
z wybraniem się od czasu do czasu dalej od 
miejsca zamieszkania po to, by wziąć udział 
w ciekawym wydarzeniu. Zajęcia, w których 
uczestniczą, częściowo są dość niespecyficzne 
i mało rygorystycznie zorganizowane (dysku-
syjne kluby książki czy kluby podróżnika, gdzie 
posiedzenia przeradzają się w swobodne roz-
mowy o życiu, czy też spotkania, których je-
dynym celem jest spędzenie czasu w miłym 
towarzystwie „na plotkach”). Częściowo zaś 
(np. gimnastyka, próby chóru czy lekcje języka 
angielskiego) dotyczą ćwiczenia bardzo kon-
kretnych umiejętności. 
Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na pyta-
nie o przydatność MEMO w kontekście grupy 
aktywnych seniorów. Nie jest im ono całko-
wicie niepotrzebne – profilaktyka demencji 
jest istotna także dla osób, które nie odczu-
wają jeszcze problemów z pamięcią. Trze-
ba jednak liczyć się z tym, że MEMO będzie 
musiało konkurować z szeroką ofertą innych 
zajęć i aktywności. Urządzenie przydałoby się 
tu najbardziej jako narzędzie wspomagające 
podczas zajęć IT, nauki języków obcych i w tym 
podobnych obszarach, gdzie bardziej bezpo-
średnio pracuje się z pamięcią i niezbędne 
jest ćwiczenie umysłu, a jednocześnie są one 
dość uporządkowane. Aktywni seniorzy mo-
gliby być zainteresowani bardziej rozbudowa-
nymi funkcjami MEMO, takimi jak możliwość 
wgrywania i przetwarzania własnych mate-
riałów (np. zdjęć). Wydaje się, że do tej grupy 
odbiorców najprościej będzie docierać przez 
instytucje, z których oferty już teraz osoby te 
korzystają. 

Z potencjałem
Do grupy „seniorów z potencjałem” należą 
zarówno osoby korzystające z dziennych do-
mów pobytu, jak i „wolne elektrony”, czyli ci, 
którzy wybiórczo korzystają z oferty miejsc 
nieprzeznaczonych specjalnie dla ludzi star-
szych (bibliotek, domów kultury). Warto 
podkreślić, że osoby kwalifikujące się do tej 
grupy można znaleźć także w całodobowych 
ośrodkach opieki. Jest ich tam jednak znacz-
nie mniej. „Seniorzy z potencjałem” to jed-
nostki w relatywnie dobrej formie poznaw-
czej i fizycznej. Są samodzielne i niezależne. 
Ich poziom aktywności jest różny – z jednej 
strony część z nich korzysta z dziennych do-
mów pobytu głównie ze względu na ciepły 
posiłek, a w zajęciach bierze udział niejako 
przy okazji i sporadycznie, z drugiej zaś są też 
osoby, które świadomie i celowo wybierają 
poszczególne zajęcia i na nie chodzą. Dlatego 
też strategie docierania do tej grupy muszą 
być zróżnicowane. Istotne wydaje się tu za-
akceptowanie ograniczonej aktywności tego 
rodzaju osób: seniorzy angażują się w aktyw-
ności wybiórczo, czasem rezygnują z zajęć na 
dłuższy czas i potem wracają. Trudno jedno-
znacznie określić ich wiek, ale są to osoby 
raczej przed osiemdziesiątką.
Seniorzy, dla których dodatkowe zajęcia nie 
są czymś obcym i wzbudzającym lęk, dający 
się namówić na próbowanie nowych rzeczy to 
potencjalnie najbardziej perspektywiczna dla 
MEMO grupa. Urządzenie mogłoby przynieść 
im największe korzyści – zastosowane na od-
powiednim etapie realnie przyczyniłoby się do 
podtrzymania ich dobrej kondycji poznawczej. 
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Nieprzekonani (mogą, ale nie chcą)
„Nieprzekonani” to osoby starsze mieszka-
jące w ośrodkach stałego pobytu – zarów-
no w Ośrodkach Pomocy Społecznej (OPS), 
jak i zakładach leczniczo-rehabilitacyjnych. 
To bardzo zróżnicowana grupa. Znajdują 
się w niej seniorzy w bardzo dobrej kondy-
cji fizycznej i poznawczej oraz ci wymagający 
opieki; osoby mające za sobą doświadczenie 
bezdomności, uzależnień i innych traum, ale 
też dobrze wykształceni i sytuowani starsi lu-
dzie, którymi nie miał się kto zająć. Rozpiętości 
są znaczne i mają ogromny wpływ na to, jak 
kształtują się relacje interpersonalne w tego 
rodzaju ośrodkach.
Ogólną aktywność tej grupy można określić 
jako umiarkowaną z tendencjami do zanika-
nia. Większość seniorów, mimo braku obiek-
tywnych przeszkód związanych z chorobą 
czy dolegliwościami, nie angażuje się w zaję-
cia oferowane przez OPS/zakłady lecznicze. 
Przyczyn jest wiele i mają związek zarówno 
z nawykami wyniesionymi z wcześniejszego 
życia oraz nastawieniem (nieufność wobec 
obcych, wzajemna podejrzliwość, obawy 
dotyczące przyszłości – przebywanie pod-
czas zajęć z osobami w gorszej formie rodzi 
wśród zdrowszych nieprzyjemne wizje tego, 

co ich samych spotka w nieodległym czasie), 
jak i z różnicami statusu (kapitału kulturo-
wego i społecznego, czasem – sytuacji eko-
nomicznej). 
Jeśli rozumiemy MEMO jako urządzenie służą-
ce profilaktyce demencji poprzez wzmacnia-
nie pamięci i ogólnej kondycji poznawczej, to 
ta grupa zdecydowanie go potrzebuje. W jej 
przypadku równie ważne jest jednak pytanie 
o szanse na przekonanie seniorów do korzy-
stania z takiego urządzenia. Zadanie wydaje 
się niezwykle trudne ze względu na wszystkie 
opisane wyżej przyczyny. Osoby starsze z cało-
dobowych ośrodków opieki nie chcą angażo-
wać się w wymagające dużo mniejszej aktyw-
ności „klasyczne” zajęcia, więc przekonanie ich 
do nowinki, jaką stanowiłoby MEMO, byłoby 
jeszcze trudniejsze niż zazwyczaj. Z drugiej 
strony jest to grupa o dużym potencjale za-
równo pod względem kondycji fizycznej, jak 
i poznawczej, łatwo też do niej dotrzeć. Być 
może kluczem do sukcesu MEMO jest w tym 
wypadku opracowanie programu minimum 
i odpowiednie przygotowanie strategii pro-
mocyjnej (właściwych argumentów oraz ani-
matora, który współpracując z pracownikami 
ośrodków, pomógłby im wprowadzić urządze-
nie do obiegu). 
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4.

Jak (i z kim) seniorzy  
spędzają czas

4.1. Towarzyskość
Obserwacja relacji pomiędzy seniorami 
– tego jak je nawiązują, w jakim dzieje się to 
kontekście, czym się te relacje charaktery-
zują – była dla nas bardzo istotna, ponieważ 
w pierwotnym założeniu MEMO miało być 
przede wszystkim urządzeniem integrują-
cym, ułatwiającym nawiązywanie kontaktów 
i rozmowy. Informacje na temat stosunków 
interpersonalnych pomiędzy starszymi oso-
bami czerpaliśmy z rozmów z opiekunami 
i instruktorami prowadzącymi zajęcia oraz, 
oczywiście, od samych seniorów. Te wzajem-
ne relacje zostały jedynie w części zwerbalizo-
wane i poddane refleksji, więc przy ich opisie 
pomocne były także obserwacje badaczy. 
Na wstępie zaznaczyć należy, że zasady i sto-
pień „towarzyskości” są bardzo silnie związa-
ne z kontekstem, tj. rodzajem miejsca przeby-
wania lub spotykania się seniorów– być może 
najsilniej spośród wszystkich interesujących 
nas zagadnień opisywanych w kolejnych czę-
ściach raportu. Dlatego też, formułując ko-

lejne wnioski, będziemy wyraźnie zaznaczać, 
jakiej grupy one dotyczą. 
Rozdział 6 poświęcamy roli opiekunów, ale 
już teraz należy zaznaczyć, że ich pozycja jest 
wyjątkowa szczególnie w ośrodkach i zakła-
dach stałego lub dłuższego pobytu. W tych 
miejscach to właśnie personel, a nie inni 
seniorzy, stanowi największą „atrakcję” dla 
osób starszych: opiekunowie są ciekawymi 
partnerami do rozmowy i nawiązywania 
kontaktu. 
Natomiast relacje pomiędzy seniorami są mniej 
oczywiste i intensywne. Zarówno z obserwacji, 
jak i rozmów z pracownikami ośrodków ca-
łodobowych wynika, że mieszkańcy wchodzą 
w interakcje przede wszystkim z osobami tej 
samej płci oraz w podobnym stanie zdrowia. 
Zwłaszcza ten drugi czynnik ma decydujące 
znaczenie – kontakt z seniorami będącymi 
w dużo gorszej kondycji psycho-fizycznej jest 
źródłem dużej frustracji, bo wzmacnia strach 
przed tym, co przyniesie niedaleka przyszłość. 
Rzadsze są również kontakty między osobami 
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różnej płci, co może wynikać nie tylko z uwa-
runkowań kulturowych, lecz także ze zdecydo-
wanie dominującej liczby kobiet w ośrodkach.
W przypadku ośrodków stałego/dłuższego 
pobytu, ale także instytucji opiekuńczo-lecz-
niczych poważną barierą w nawiązywaniu 
kontaktów jest wzajemna nieufność, podejrz-
liwość oraz fakt „przymusowego” z punktu 
widzenia części seniorów przebywania w pla-
cówce. Rozżalenie z powodu pobytu, często 
pretensje do rodziny znacząco ograniczają 
gotowość do zawierania znajomości oraz 
sprzyjają negatywnemu postrzeganiu innych 
mieszkańców ośrodka. Sytuacja jest dodat-
kowo skomplikowana w przypadku miesz-
kańców OPS-ów, mających często za sobą 
traumatyczne doświadczenia (rodzinne tra-
gedie, bezdomność, uzależnienia), które do-
datkowo nie ułatwiają im wchodzenia w nowe 
relacje, szczególnie koleżeńskie. 
W jednym z odwiedzanych przez nas ośrod-
ków stan osób starszych był w niektórych 
przypadkach mocno zaawansowany, jeśli 
chodzi o chorobę otępienną, więc ich kontakt 
ze światem był bardzo ograniczony. Jednak 
nawet w sytuacji, gdy kondycja poznawcza 
i fizyczna nie stoją na przeszkodzie w nawią-
zywaniu relacji, seniorzy mimo braku obiek-
tywnych przeszkód inicjują je rzadko. Niemal 
nigdy też nie przenoszą zawartych w ośrodku 
znajomości poza jego teren. Potwierdzają to 
pracownicy. 
Świat UTW to nieco inny wymiar, rządzący 
się swoimi prawami, jeśli chodzi o kontakty 
towarzyskie, dlatego też wspomnimy o nim je-
dynie hasłowo. Niektórzy słuchacze zapoznają 

się przed zajęciami, czekając na prowadzące-
go, inni podczas zajęć (z sąsiadami z „ławki”). 
Niektóre grupy bardzo się integrują i spotyka-
ją także poza zajęciami (chodzą na koncerty, 
kawę itd.). Bywają też seniorzy, którzy nikogo 
nie zapoznają. Bardzo ważną rolę odgrywa 
w tych relacjach prowadzący, który może do 
pewnego stopnia je inicjować i „moderować”. 
Z naszych badań wynika, że niezależnie od 
stanu zdrowia osoby starsze (poza seniorami 
aktywistami) nie przepadają za ćwiczeniami 
i spędzaniem czasu w większych grupach 
(wyjąwszy np. wspólne śpiewanie, ale tu 
ciężko mówić o wchodzeniu w interakcje czy 
współpracy – każdy działa niejako indywidu-
alnie, obok innych). Najbardziej lubią pracę 
indywidualną i najwyżej są gotowi podzielić 
się jej efektami na większym forum. Pracow-
niczki ośrodków starają się urozmaicać zaję-
cia, wprowadzając elementy pracy w grupach 
(lub choćby w parach), jednak nie tylko nie 
cieszy się to popularnością, ale u niektórych 
wywołuje wręcz irytację. 

Muszę przyznać, że państwo są 
w tej sferze mocno zachowawczy. 

Mimo że mogliby – lubią się, 
razem przychodzą do ośrodka, 
ale nie mają zwyczaju, żeby się 

gdzie spotkać poza. Sporadycznie 
się to zdarza. [d_F]
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4.2. Wpływ przestrzeni
W założeniach badawczych postanowiliśmy 
zwrócić również uwagę na przestrzeń i jej 
wpływ na kontakty pomiędzy seniorami. 
Badania pokazały, że choć nie jest to kwe-
stia obojętna, to jednak pozostaje poza za-
sięgiem naszej interwencji. Wpływ na życie 
towarzyskie seniorów ma bowiem ogólne 
rozplanowanie budynków i przestrzeni (po-
koje grupowe – jedno-dwuosobowe, łazienki 
wspólne na korytarzach – prywatne w poko-
jach), a nie szczegóły dotyczące wystroju czy 
aranżacji wnętrz. Dobrą ilustracją może być 
tu sytuacja w jednej z odwiedzonych przez 
nas placówek. Ten nowoczesny dom opie-
ki społecznej mieścił się wcześniej w gorzej 
wyposażonym budynku, którego układ, jak 
twierdzą pracownicy i sami seniorzy, jed-
nak dużo bardziej sprzyjał integracji i wza-
jemnym kontaktom. Zmiana siedziby i tym 
samym rozplanowania przestrzeni (z duże-
go wspólnego korytarza, wieloosobowych, 
otwartych pokoi na „luksusowe”, zamknięte 
prywatne pomieszczenia) wyraźnie osłabiła 
częstotliwość swobodnych kontaktów mię-
dzy seniorami.
W nowym budynku na każdym piętrze (oprócz 
tego, gdzie przebywają osoby leżące) zapro-
jektowano specjalne „kąciki wypoczynkowe” 
oraz małe aneksy kuchenne do dyspozycji 
mieszkańców. Jednak w praktyce nikt z nich 
nie korzysta. Mimo zachęcającej aranżacji nie 
jest to przestrzeń, która mogłaby zachęcić 
mieszkańców do wyjścia z ich pokoi (i sprzed 
telewizora). 

Na [nazwa ulicy] było tak, że 
inaczej się życie odbywało, był 
jeden duży korytarz i po jednej 

i drugiej stronie były pokoje 
mieszkańców, drzwi były otwarte, 
wszyscy mieszkali wspólnie. Teraz 

mamy mieszkania zamknięte, 
jest korytarz, jest łazienka, 
pokój i nam dużo trudniej 

jest mieszkańców zapraszać 
i wyciągać. [r_c]

4.3. Oferta zajęć
Ofertę dla seniorów w miejscach, które od-
wiedzili badacze, można śmiało określić jako 
bogatą. Czy w ośrodkach stałego pobytu, czy 
w domach kultury zajęć przeznaczonych dla 
seniorów lub takich, na które mogą oni uczęsz-
czać, jest wiele. Osobnym zagadnieniem jest 
tu często jej „fasadowy” charakter, ale zacznij-
my od krótkiego opisu typów zajęć, którymi 
mogą wypełnić czas osoby starsze. 
Zarówno OPS-y, domy dziennego pobytu, jak 
i miejsca przeznaczone dla szerszego grona 
odbiorców mają dużą swobodę w kształto-
waniu i realizacji oferty zajęciowej. Część 
ośrodków publicznych musi się w tym zakre-
sie stosować do oficjalnych rozporządzeń, są 
one jednak formułowane na tyle ogólnie, że 
zarówno forma, jak i treść zajęć zależą wyłącz-
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nie od poszczególnych instytucji i osób, które 
je prowadzą (co, niestety, czasami oznacza, 
że zajęcia funkcjonują jedynie na papierze). 
Wśród oferty dla seniorów znajdują się na-
stępujące propozycje (występujące w różnych 
kombinacjach):
1. Zajęcia gimnastyczno-rehabilitacyjne 

– są chyba najbardziej powszechne i jed-
nocześnie cieszą się największą popular-
nością. W bardziej wyspecjalizowanych 
ośrodkach prowadzą je specjaliści (osoby 
z odpowiednim wykształceniem) w spe-
cjalnie wyposażonych salach z wykorzy-
staniem profesjonalnego sprzętu oraz 
akcesoriów do ćwiczeń. 

2. Arteterapia/zajęcia plastyczne – malo-
wanie, rysowanie, wyklejanie, budowanie 
małych konstrukcji, czasami majsterko-
wanie, decoupage, robienie ozdób to tyl-
ko część pozycji z artystycznego katalogu. 
Oferowane są wszędzie, ale co ciekawe, 
są także najbardziej polaryzujące. Mają 
chyba największą grupę jawnych przeciw-
ników, którzy bardzo wyraźnie odmawiają 
w nich udziału.

3. Zajęcia z psychologiem – to ciekawy, 
stosunkowo nowy element oferty, głów-
nie ośrodków stałego i czasowego po-
bytu. W większości z tych placówek psy-
chologowie lub osoby z przygotowaniem 
terapeutycznym zatrudnieni są na stałe 
i w ramach swych obowiązków organizują 
zarówno zajęcia indywidualne, jak i grupo-
we. Trzeba jednak zaznaczyć, że bardziej 
przypominają one grupy wsparcia i tera-
pię zajęciową niż sesje z gabinetów psy-

chologicznych. Na zajęciach grupowych 
mogą pojawiać się zagadnienia takie jak 
funkcjonowanie w społeczeństwie/grupie 
czy relacje z innymi (seniorami, ale też ro-
dziną, znajomymi), a także elementy psy-
choedukacyjne czy testy osobowościowe 
(ale, jak zastrzegają prowadzące, nie takie 
jak w kolorowej prasie dla kobiet). 

4. Zajęcia muzyczne i teatralne – najczę-
ściej jest to wspólne śpiewanie, które za-
wsze znajduje swoich amatorów. Zajęcia 
różnią się poziomem profesjonalizacji: nie-
które prowadzone są przez osoby specjal-
nie do tego przygotowane, inne po prostu 
przez któregoś z pracowników. Od tego też 
w dużej mierze zależy różnorodność re-
pertuaru oraz „oprawa” zajęć (rozgrzewka, 
śpiewniki itp.). 

5. Zajęcia animacyjne – to oglądanie fil-
mów, gry (bingo, rummikub), grupowe lub 
indywidualne czytanie prasy, książek itp.

6. Religioterapia – odbywa się w dwóch od-
wiedzanych przez nas ośrodkach, gdzie 
cieszy się ogromną popularnością. Pra-
cownicy ośrodków podkreślali dobrowol-
ny charakter spotkań. Wyjaśniali również, 
że zdecydowali się na umieszczenie tego 
typu aktywności w ofercie, mimo pewnej 
niezręczności związanej ze świeckością 
publicznych instytucji, ze względu na wy-
raźne apele seniorów i wysoką frekwencję 
podczas spotkań.

7. Wydarzenia „specjalne”, tzw. eventy 
– spotkania organizowane mniej regu-
larnie, do których zaliczają się zarówno 
celebracje świąteczne, jak i gościnne 



koncerty, przedstawienia, festyny czy też 
imprezy okolicznościowe (np. dzień sąsia-
da). Są zazwyczaj otwarte dla wszystkich 
chętnych, często zapraszane są również 
rodziny. Nieraz poprzedzają je długie 
przygotowania (repertuaru, dekoracji 
itp.), które również stanowią dla osób 
starszych rodzaj zajęć.

8. Zajęcia IT – dostępne są jedynie w niektó-
rych domach kultury, centrach aktywno-
ści. Nie prowadzą ich żadne z ośrodków 
pobytu stałego/czasowego, które odwie-
dziliśmy. Szczegółowy opis zajęć IT znaj-
duje się w rozdziale7.

Niektóre ośrodki/instytucje mają także dodat-
kowe, mniej standardowe typy zajęć, takie jak 
kółka tematyczne czy zajęcia kulinarne.
Naczelną zasadą, wspólną dla wszystkich 
odwiedzanych przez nas miejsc, jest pełna 
dobrowolność uczestnictwa. Seniorzy do 
niczego nie są zmuszani, jedynie bardziej lub 
mniej zachęcani. 
Kilku bardzo świadomych i mających duże 
doświadczenie prowadzących podkreślało, że 
celem nadrzędnym jest podejmowanie jakiej-
kolwiek aktywności przez seniorów. Wykazują 
się oni dużą wyrozumiałością także w stosun-
ku osób, które np. przychodzą do ośrodka/in-
stytucji, ale nie chcą brać udziału w zajęciach. 
Jak powiedziała jedna z dyrektorek ośrodka 
pobytu czasowego: 

Lista potencjalnych aktywności jest długa, ale 
trzeba wyraźnie podkreślić, że bardzo wiele za-
leży od prowadzących – ich pomysłów, chęci 
i zaangażowania. Część prowadzi je niezwykle 
profesjonalnie, co rusz wyszukując dodatkowe 
materiały i inspiracje. Inni do swojej pracy pod-
chodzą z mniejszą inicjatywą – posługują się 
tym, co jest dostępne, i nie szukają ciekawszych 
i być może bardziej skutecznych rozwiązań. 

Oczywiście zasada jest taka, że 
nie każdy musi uczestniczyć we 
wszystkich zajęciach. Są osoby, 

dla których samo przyjście i bycie 
jest już ogromną aktywnością, 

i do tego musimy się sami 
przekonać. Cały czas staramy 
się, żeby ten człowiek był tutaj 

podmiotem, a nie spełniał nasze 
oczekiwania. [Pz_e]

Jest pan, który ma 85 lat, mówi, 
że nie chce brać w niczym 
udziału, ale uwielbia kawę 

i pogaduchy, i popołudniowe 
śpiewania.To, czy to jest źle?  

Czy to jest mało? [d_F]
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4.4. Motywacje
Nie będą zaskoczeniem istotne różnice w po-
ziomie motywacji do uczestniczenia w zaję-
ciach, jakie występują pomiędzy seniorami 
korzystającymi z usług ośrodków czasowego 
i stałego pobytu a tymi, których można spotkać 
w domach kultury, bibliotekach, centrach 
aktywności czy na UTW. 
Największy problem z chęcią do uczestnictwa 
w jakichkolwiek zajęciach występuje u osób 
przebywających w ośrodkach stałego pobytu, 
szczególnie OPS-ach. Głównym czynnikiem 
wpływającym na podejście seniorów do ak-
tywności jest poprzedni styl życia (nawyk ak-
tywności lub jego brak). To od niego zależy, 

czy dana osoba ma potrzebę dodatkowego 
działania, czy nie. W tego typu placówkach do-
datkowo nakładają się na to kwestie związane 
z socjalizacją, otwarciem na innych mieszkań-
ców bądź autoizolacją.
Opiekunki (mające najbliższy kontakt z miesz-
kańcami) tak określają ich poziom zmotywo-
wania:

Sami od siebie, żeby wyjść, to 
jest 1/3 (dwadzieścia parę osób), 

które wychodzą na miasto, 
korzystają z zajęć itp. Takich, 

których trzeba motywować, to 
jest następne 15 osób, trzeba 

więcej czasu poświecić, żeby ich 
zachęcić. Następne 20 osób, 

które trzeba na siłę wyciągnąć 
za uszy. Pozostała część jest 

w ciężkim stanie. Takich, co same 
nie chcą, zamykają się w sobie to 
sporadycznie, jednostki są. [o_F]

W ośrodkach, gdzie występuje duże zróżnico-
wanie mieszkańców, jeśli chodzi o kondycję 
umysłową, problemem bywa też poziom za-
jęć. Seniorów w lepszym stanie irytuje z jednej 
strony sam przebieg spotkań (za wolne tem-
po, zbyt łatwe zadania itp.), z drugiej – przeby-
wanie z osobami w zaawansowanych stadiach 

To trochę tak jak z dziećmi 
– jest ktoś, kto chce być 

w kółku ogrodniczym, idzie 
na wieczór filmowy i będzie 

się udzielać, a są takie osoby, 
które są tylko obserwatorami 
albo koncentrują się tylko na 

tym, żeby zaspokoić swoje 
potrzeby związane z jedzeniem 
i potrzebą bezpieczeństwa, i jest 

im dobrze. Są też po prostu 
mocno skoncentrowane na sobie 

– to jest uzależnione od typu 
osobowości. [P_F]
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choroby, prawdopodobnie potęgujące obawy 
odnośnie do ich własnej przyszłości.
Innym, czysto „technicznym” czynnikiem wpły-
wającym na chęć uczestnictwa w zajęciach 
u seniorów jest pora dnia. Największą aktyw-
nością wykazują się do południa. Z kolei po 
obiedzie/w godzinach popołudniowych spada 
zarówno ich koncentracja, jak i zainteresowa-
nie zajęciami.
Grupa, która potrzebuje motywowania (są 
tacy, których trzeba non stop wyciągać za 
uszy), jest bardzo liczna i wymaga ciągłego za-
chęcania (przede wszystkim w bezpośrednim 
kontakcie). Jak zauważa jedna z prowadzących 
zajęcia gimnastyczne (które powszechnie cie-
szą się największa popularnością): Namawia-
nie się nie kończy – nawet już przekonanych trze-
ba dalej zachęcać i namawiać.
Pracownicy mają kilka sprawdzonych „stra-
tegii namawiania”. Pierwsza z nich (stosowa-
na przede wszystkim w przypadku zajęć gim-
nastycznych) związana jest z przedstawianiem 
konkretnych i praktycznych (związanych 
z codziennym funkcjonowaniem) efektów 
i korzyści, np. będziesz mógł sam czesać wło-
sy, będziesz mógł sam zaparzyć herbatę. reha-
bilitantka zauważyła również, że mieszkańcy 
lubią słuchać o efektach ćwiczeń, więc zdarza 
jej się czytać im na głos jakieś fragmenty ar-
tykułów na ten temat.
Niektórzy mieszkańcy oprócz tego typu zachęt 
oczekują również „osobistego zaproszenia”. 
Dlatego opiekunowie lub prowadzący zajęcia 
zaglądają do pokojów i osobiście informują 
o spotkaniu oraz zapraszają na nie, np. na 
gimnastykę:

Staramy się przynajmniej przejść 
się po tych piętrach i sprawdzić, 
czy ktoś może nie śpi i chciałby 

przyjść. Ja chodzę po tych 
piętrach i pytam, zachęcam, 
mimo że te ogłoszenia wiszą. 

[t_c]

 
Inną, najbardziej skuteczną metodą motywo-
wania jest obietnica „nagrody”, czyli kawy, 
herbaty lub ciastka.
Mimo tych wysiłków są mieszkańcy, którzy po-
zostają bierni i nie uczestniczą w dodatkowych 
zajęciach. Pracownicy starają się jednak poznać 
preferencje mieszkańców i ich zainteresowania 
i wyjść do nich z jakąś atrakcyjną propozycją. 

Staramy się te zajęcia dopasować 
do potrzeb mieszkańców, po 

prostu sondujemy, kto co lubi, 
jak tę osobę podjeść w taki 
sposób, żeby to dla niej też 

było fajne. Ale wychodzimy też 
z założenia, że nic na siłę. [t_d]
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Wśród mieszkańców domów stałego bądź cza-
sowego pobytu jest oczywiście grupa bardziej 
aktywnych seniorów. Ale i im czasem brakuje 
motywacji. Do czynników, które zniechęcają 
ich do uczestnictwa w zajęciach, należy przede 
wszystkim zbyt trudny dla nich poziom ćwi-
czeń – czy to umysłowych, czy to manual-
nych. Nie lubią, gdy ktoś poda odpowiedź, 
nim sami zdążą jej udzielić, mają potrzebę 
wykazania się własną wiedzą, sprawdzenia 
się. Z kolei grupa „nieaktywna” jest bardziej 
wrażliwa na własne niepowodzenia, potrafi 
też po prostu zrezygnować z uczestniczenia 
w zajęciach i np. usnąć się na bok lub biernie 
obserwować pozostałych.
Prawdopodobnym czynnikiem motywującym 
do aktywności jest zaangażowanie pozosta-
łych seniorów. Warto też wspomnieć, że nie-
którzy z nich mają wciąż różne pasje i zaintereso-
wania, które pielęgnowali przed przejściem na 
emeryturę. W sposób naturalny ich poziom za-
angażowania wzrasta, gdy rozmowa lub zajęcia 
dotyczą aktywności, którą po prostu lubią (np. 
śpiew) lub w której mogą się wykazać wiedzą. 
Badania prowadzone w jednym z domów 
dziennego pobytu pokazały, że – jak już była 
o tym mowa – nawet u osób korzystających 
z zajęć aktywność i gotowość do uczestnic-
twa nie jest stała: duży wpływ ma na nią ich 
dyspozycja danego dnia, czyli po porostu 
lepszy lub gorszy nastrój. Oznacza to, że gdy 
brakuje odpowiedniego samopoczucia, nawet 
najbardziej aktywne jednostki w takich mo-
mentach odmawiają współpracy. 
U niektórych, nawet doświadczonych opie-
kunów lub osób prowadzących zajęcia –prze-

ważnie pracowników w ośrodkach czasowe-
go lub stałego pobytu dla seniorów (choć 
nie tylko) – pojawia się rodzaj lekkiej irytacji 
spowodowanej biernością i brakiem chęci do 
angażowania się w cokolwiek, jakie zauważają 
u swoich podopiecznych. Często padają z ich 
ust stwierdzenia takie jak: nic ich nie interesuje, 
najchętniej by nic nie robili itp. Wspominana 
przez pracowników bierność może być jedną 
z największych przeszkód dla upowszechnie-
nia memo. 
W przypadku seniorów aktywnych (korzy-
stających z oferty domów kultury, bibliotek 
oraz UTW) motywacja nie stanowi proble-
mu. Badani należą w większości do osób, 
które zawsze były aktywne, i emerytura nie 
jest dla nich powodem, żeby z tej aktywności 
zrezygnować. Najsilniejszą motywacją jest dla 
nich chęć spędzania czasu w towarzystwie 
osób w podobnym wieku i o podobnych za-
interesowaniach. Niezwykle istotny jest rów-
nież profil zajęć – naturalnie grupa ta bierze 
w nich udział, bo interesuje ją dany temat, jed-
nak bezpośrednią motywacją do uczestnictwa 
jest namowa znajomych czy sąsiadów. Ważną 
motywacją jest również ciekawość (np. senio-
rzy zaglądali do budynku dawnej przychod-
ni, w której od niedawna się mieści Centrum 
Animacji Lokalnej, żeby zobaczyć, co tam się 
teraz dzieje). 
Seniorzy z UTW wśród powodów uczestnic-
twa w zajęciach najczęściej wymieniają: 
poszerzenie wiedzy (59%), możliwość kontak-
tu z innymi ludźmi (45%), rozwój zaintereso-
wań (34%), wypełnienie wolnego czasu (33%), 
poznawanie nowych osób (6%)2.

Jak (i z kim) seniorzy spędzaJą czas 19



Tym, co wyróżnia tę grupę seniorów, jest 
z pewnością dobry stan zdrowia (pomijając 
dolegliwości związane z wiekiem) i jego po-
zytywny wpływ na możliwość uczestniczenia 
w zajęciach. Najczęściej to właśnie problemy 
zdrowotne stają się powodem do rezygnowa-
nia z zajęć: może to być silne przeziębienie, 
kontuzja, ale również przewlekłe choroby czy 
niedomagania, takie jak słaby wzrok i słuch 
czy częste u seniorów schorzenia kręgosłupa 
i stawów. 
W tym kontekście inspirujący może okazać 
się pomysł, na jaki wpadły pracownice jednej 
z warszawskich bibliotek, który polega na wy-
pożyczaniu książek osobom niewychodzącym 
z domu. Tacy czytelnicy zamawiają książki, 

dzwoniąc do biblioteki, a pracownice odwie-
dzają ich z wózkiem czy plecakiem pełnym 
różnych pozycji, spośród których mogą oni 
wybrać sobie to, co ich interesuje. Jak wyni-
ka z relacji bibliotekarki, wizyty te służą takim 
osobom nie tylko do wypożyczania książek, 
ale również – a może przede wszystkim – do 
kontaktu z innym człowiekiem, wygadania się, 
podzielenia swoimi zmartwieniami. Bibliote-
karki pełnią w ten sposób rolę trochę powier-
nic, a trochę psycholożek. Gdyby MEMO mia-
ło formę urządzenia przenośnego (i niezbyt 
ciężkiego), prawdopodobnie mogłoby zostać 
dobrze przyjęte przez osoby noszące książki 
do mieszkań czytelników jako pomoc w na-
wiązywaniu kontaktów z seniorami.

2  Bonk E. (2007), badania własne. 
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Pamięć jest dla projektu MEMO zagadnieniem 
centralnym. Podczas wizyt studyjnych pytali-
śmy o nią wprost, ale też zbieraliśmy informa-
cje na temat wykorzystywania wspomnień czy 
znaczenia przeszłości w terapii niejako mimo-
chodem, „przy okazji” rozmów o prowadzo-
nych zajęciach czy praktykach stosowanych 
przez opiekunów. 
Na wstępie do tego rozdziału warto zaznaczyć, 
że wnioski dotyczące wspomnianego zagad-
nienia są bardzo różne w zależności od grupy 
badanych – znacząco różnią się w przypadku 
seniorów aktywnych i tych nieprzekonanych 
(mieszkańców ośrodków całodobowej opieki). 
Staraliśmy się zaznaczać, które wnioski 
dotyczą jakiej grupy. 

5.1. Poziom świadomości
Zagadnieniem niezwykle istotnym w kon-
tekście urządzenia MEMO, ale również całe-
go projektu jest świadomość seniorów i ich 
rodzin dotycząca dbania o umysł jako taki 

oraz pamięć w szczególności. Z obserwacji 
i doświadczeń pracowników całodobowych 
ośrodków opieki, terapeutów, ale też prowa-
dzących zajęcia w domach dziennego pobytu 
wynika, że higiena życia psychicznego jest dla 
Polaków wciąż czymś nie tylko nowym, ale tak-
że dość egzotycznym. Chorobę seniorzy (ale 
także ich rodziny, które odgrywają decydującą 
rolę w opiece nad osobami starszymi) utoż-
samiają z dolegliwościami somatycznymi – fi-
zycznymi objawami problemów zdrowotnych, 
na które rozwiązaniem są leki (a najczęściej 
cały ich zestaw). 
Ten sposób myślenia jest tak powszechny, 
że charakteryzuje także seniorów, u których 
zdiagnozowano dolegliwości poznawcze. 
W jednym z ośrodków osoby starsze pytane 
o powód, dla którego się w nim znalazły, opo-
wiadały o chorobach ciała (cukrzyca; byłem 
leczony w szpitalu psychiatrycznym z powodu 
zatok). Zjawisko to może mieć związek z dość 
powszechną stygmatyzacją towarzyszącą 

5. 
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chorobom psychicznym czy systemu neuro-
logicznego oraz z ogólnym procesom wypar-
cia. Pozostaje jednak faktem, że seniorzy nie 
tylko nie zdają sobie sprawy, że o umysł należy 
dbać, ale nawet w sytuacji zaburzeń poznaw-
czych nie do końca zdają sobie sprawę z ich 
wagi i przyczyn. 
W przypadku rodzin (bo to najczęściej z ich 
inicjatywy seniorzy trafiają do instytucji opie-
kuńczych) brak wiedzy skutkuje w niektórych 
wypadkach zbyt późną reakcją na niepokojące 
symptomy występujące u bliskich: mamy, taty, 
dziadka czy babci. Członkowie rodzin dostrze-
gają problem i zgłaszają się z prośbą o pomoc 
w sytuacjach, gdy niewiele da się już dla seniora 
zrobić (oprócz zapewnienia mu opieki i odpo-
wiedniej pielęgnacji). Potwierdza to psycholoż-
ka w jednym z odwiedzonych przez nas miejsc:

Na razie nie widzimy trendu 
prewencyjnego. Rzadko kiedy 

się zdarza, bo czasami zapisują 
się [rodziny – przyp. bad.] na 

listę, ja dzwonię i oni zaczynają 
tłumaczyć: „Nie, jeszcze nie 

jest z mamą czy tatą tak źle” 
i dziękują. Potem dzwonią kilka 

miesięcy później, tłumacząc, 
że zrezygnowali, a już jest taka 

potrzeba. [Ps_F]

Ogromnym problemem jest także włączenie 
rodzin w proces terapeutyczny. W jednym 
z ośrodków pobytu dziennego pracowniczki 
obserwują, że mimo wielu wysiłków i inicja-
tyw, które podejmują w swoim wolnym czasie 
(comiesięczne spotkania grupy terapeutycz-
nej), rodziny i opiekunowie osób starszych 
nie wykazują zainteresowania tym, co się 
dzieje w ośrodku, nie wspominając o jakich-
kolwiek ćwiczeniach indywidualnych w domu. 
Rozmówczynie tłumaczą rodziny brakiem 
czasu, obowiązkami zawodowymi i zwykłym 
przemęczeniem wynikającym z wymagającej 
pracy, jaką jest opieka nad osobą starszą 
z zaburzeniami poznawczymi. Empatycznie 
stawiają się w sytuacji rodzin, które są tak 
skupione na zapewnieniu podstawowego 
komfortu i zorganizowaniu życia seniorowi, 
że nie mają siły, a często także cierpliwości 
na dodatkową pracę związaną z ćwiczeniami 

To, co przygotowałam, to była 
totalna porażka [ćwiczenia dla 
rodzin – przyp. bad.], bo one 

zakładały, że ten opiekun posiedzi 
z tą osobą, coś porobi z nią. 

A im najczęściej chodziło o to, 
żeby jakąś czynność seniorzy 

robili zupełnie sami, bo oni chcą 
odpocząć. [Ps_F]
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umysłu. Bardzo często uruchamiany jest jed-
nak mechanizm zrzucania odpowiedzialności 
za terapię na profesjonalistów/pracowników 
ośrodków i instytucji opiekuńczych – rodziny 
nie rozumieją czemu służy taka praca, więc nie 
podejmują wysiłku zaangażowania się w nią.
Przytoczone wyżej przykłady pokazują, jak 
trudnym zadaniem będzie przekonanie nie tyl-
ko seniorów, ale także dużo liczniejszej grupy 
osób, jaką są ich rodziny, do korzyści płynących 
z dbania o umysł i kondycję poznawczą. Wydaje 
się, że to właśnie w skuteczności argumentów 
na rzecz tego rodzaju profilaktyki leżeć będzie 
klucz do sukcesu urządzenia MEMO. 

5.2. Trening umysłu
Na wstępie należy podkreślić, że treningi 
umysłu, na których się koncentrowaliśmy 
w naszym badaniu, nie są równoznaczne 
z zajęciami prowadzonymi w ramach terapii 
zajęciowej. Ta ostatnia obejmuje dużo szerszy 
zakres działań, takich jak zajęcia plastyczne, ar-
tystyczne, modelarskie czy rozrywkowe (oglą-
danie filmów, słuchanie muzyki itp.). Zajęcia 
interesujące nas w kontekście MEMO są nato-
miast oparte na modelu pracy bazującym na 
badaniach naukowych. To konkretne typy i se-
kwencje ćwiczeń i zadań, które wykonywane 
odpowiednio często mają podtrzymać dobrą 
kondycję poznawczą u ćwiczących. Pewne ele-
menty treningu umysłu są oczywiście włącza-
ne do terapii zajęciowej (robienie krzyżówek, 
wykreślanek), ale pożądane efekty przynosi 
jedynie kompletny, systematyczny trening 
prowadzony przez odpowiednio do tego przy-
gotowane osoby.

W samej nazwie zajęć – „trening umysłu” 
– widać analogię do nazwy dużo bardziej 
powszechnych i popularnych wśród senio-
rów (zarówno aktywnych, jak i nieprzekona-
nych) treningów fizycznych, czyli gimnastyki 
i rehabilitacji. W poprzednim podrozdziale 
wspominaliśmy o niezwykle niskim pozio-
mie świadomości dotyczącej dbania o dobrą 
kondycję umysłu. Dość powszechne, także 
wśród seniorów, jest natomiast przekonanie, 
że trzeba dbać o ciało. Nie chodzi oczywiście 
o wyczynowe treningi, ale podstawowe ćwi-
czenia służące utrzymaniu ogólnej spraw-
ności fizycznej (z dużym naciskiem na ręce 
i dłonie). 
Niezależnie od tego, czy seniorzy rzeczywiście 
wykonują ćwiczenia gimnastyczne, wiedzą, że 
powinni to robić, a ewentualnemu brakowi ak-
tywności towarzyszą choćby minimalne wy-
rzuty sumienia. Tymczasem podobny odruch 
nie występuje, jeśli chodzi o dbanie o umysł 
i pamięć. Z pewnością w dużej mierze wynika 
to z braku wiedzy, że nad pamięcią i kondycją 
poznawczą można pracować i poprawiać ją 
inaczej niż farmakologicznie. Innym powo-
dem może być to, że nawet jeśli ktoś ma taką 
świadomość, to trudno mu na własną rękę 
podjąć podobny wysiłek ze względu na brak 
wiedzy, jak to zrobić, skąd wziąć ćwiczenia, 
jak często je wykonywać. Jeszcze inną kwestią 
pozostaje brak spektakularnych lub choćby 
wyraźnie widocznych efektów treningu, jak 
to ma miejsce w przypadku tradycyjnej gim-
nastyki, dzięki której starsze osoby np. lepiej 
chwytają szczotkę, w bardziej kontrolowany 
sposób trzymają długopis lub mogą chodzić 



na dłuższe spacery. Nawet regularnie wyko-
nywane ćwiczenia nie sprawiają bowiem, że 
seniorzy odczuwają wyraźną poprawę kondy-
cji poznawczej. W ćwiczeniach pamięci, co 
podkreślają osoby zajmujące się terapią 
umysłu i eksperci, z którymi rozmawiali-
śmy, nie chodzi bowiem o poprawę zdolno-
ści poznawczych, ale utrzymanie przez jak 
najdłuższy czas optymalnego stanu umy-
słowego, który pozwala na samodzielne 
funkcjonowanie. 
Trening umysłu nie jest prowadzony wszę-
dzie. Oferują go zazwyczaj wyspecjalizowane 
ośrodki (choć nie zawsze), a jego elementy 
włączane są do programu ogólnych zajęć dla 
seniorów. Warto przyjrzeć się, na czym po-

legają takie zajęcia i jak obserwacje prowa-
dzących mogą być pomocne przy tworzeniu 
urządzenia MEMO. 
Osoby prowadzące trening umysłu zwraca-
ją uwagę na podstawową bolączkę, jaką jest 
brak materiałów do ćwiczeń i zadań (nie 
wspominając o braku ich zróżnicowania ze 
względu na zaawansowanie problemów z pa-
mięcią). Materiałów dydaktycznych jest mało, 
a nieliczne, z których można korzystać, to czę-
sto gry i zabawy dla dzieci, przez co seniorzy 
postrzegają je jako infantylne. Jedna z psycho-
lożek w trakcie wywiadu zażartowała nawet, 
że pomocy tego rodzaju jest tak mało, że gdy-
by sama zdecydowała się na ich produkcję, 
mógłby to być biznes jej życia.

Jest kilka pozycji z treningu umysłu dla seniorów, treningu umiejętności 
poznawczych. Problem jest taki, że wszystkie te materiały, którymi się 

posiłkujemy, to są materiały dla dzieci. Więc trzeba korzystać z materiałów 
dla przedszkolaków, bo to jest poziom poznawczy naszych uczestników. 

Faktycznie trzeba z nimi ćwiczyć owoce czy kolory, ale chodzi o to, żeby ich nie 
infantylizować. Nie chcemy, żeby się przedszkolakami czuli. Oni nie potrafią 

dużo więcej, więc trzeba zejść na bardzo podstawowy poziom stymulacji 
poznawczej i to jest bardzo duże wyzwanie. Zdarza się, że osoba już bardzo 
słabo funkcjonuje i nie odróżnia czerwonego od niebieskiego czy kółka od 
kwadratu, ale ma jakąś taką intuicję emocjonalno-społeczną, że fuknie: 

„To jest dla dzieci, ja nie będę tego robić!”. [P_F]
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Osoby prowadzące terapię umysłu mają 
dobre przygotowanie merytoryczne, często 
zdobyte podczas studiów pedagogicznych 
lub psychologicznych. Dodatkowo osoby, 
z którymi rozmawialiśmy, cechowała szersza 
refleksja nad sensem i celem ich działań. Pro-
wadzone przez siebie zajęcia postrzegały nie 
tylko jako jeden z obowiązkowych elemen-
tów oferty ośrodka czy ćwiczenia pamięci, ale 
układały je tak, by przynosiły seniorom także 
dodatkowe korzyści. Okazało się, że ważnym 
aspektem zajęć jest np. wzmocnienie poczu-
cia wartości uczestników. Czasami seniorzy 
przed trafieniem na zajęcia mają za sobą kil-
ka lat spędzonych w domu, gdzie przebywali 
wyłącznie w otoczeniu rodziny i, niekiedy, 
najbliższych znajomych. W momencie, gdy 
muszą sprawdzić się w obecności innych 
i skonfrontować z większą grupą, budzą się 
w nich lęk i obawy. Dlatego np. jedna z prowa-
dzących wiele uwagi przykłada do zapewnie-
nia uczestnikom poczucia bezpieczeństwa. 
Jej podopieczni są w różnej kondycji, ale wielu 
zdaje sobie sprawę z tego, co dzieje się z ich 
umysłem i pamięcią. Oprócz lęków, a często 
też złości utrata zdolności poznawczych po-
woduje utratę pewności siebie, stąd trening 
umysłu ma wpływać także na poprawę sa-
mooceny.
Na czym dokładnie polega stosowany obecnie 
treningu umysłu? Ze względu na ograniczoną 
ilość materiałów i związaną z tym konieczność 
tworzenia autorskich programów zajęcia, któ-
re badacze mieli szansę obserwować, nieco 
się od siebie różniły. Poniżej przestawiamy ich 
syntezę.

Trening trwa zazwyczaj około 1–1,5 godz. i wy-
maga dużego zróżnicowania i dynamiki. Jed-
na z prowadzących rozpoczynała zajęcia od 
ćwiczeń „rozgrzewkowych” –oddechowych 
i ruchowych (np. żonglowanie woreczkami) 
– pobudzających krążenie, a także koncen-
trację. Istotne jest tu również to, że wstępne 
ćwiczenia są dość proste, tak by od początku 
wzmacniać w uczestnikach poczucie, że „im 
wychodzi”. Fajnie w to wchodzą, wciągają się, 
bo zobaczą: „o to potrafię, to już umiem” [Pz_F].
Kolejny blok to ćwiczenia na synchronizację 
półkul mózgowych oraz zadania ćwiczące 
pamięć krótkotrwałą – zazwyczaj bazujące 
na krótkich powtarzanych wierszykach/ry-
mowankach. Inną grupą ćwiczeń są zadania 
logiczne, np. układanki z zapałek. 
Stałym elementem zajęć jest wypełnianie 
kart pracy, czyli wydrukowanych (dla każdego 
uczestnika) zestawów zadań o różnym cha-
rakterze tak, by każdy znalazł coś dla siebie. 
To ważne, bo jak się okazuje, każdy uczestnik 
ma swoje preferencje i obszary, w których 
czuje się najpewniej (działania arytmetyczne, 
wyszukiwanie różnic, opisy, wykorzystanie 
wiedzy „szkolnej”). Każdy znajduje swój typ 
zadania i zazwyczaj od niego zaczyna wypeł-
nianie karty. 
Zajęcia kończą się wspólnym omawianiem 
wypełnionych kart pracy. Prowadząca zdaje 
sobie sprawę, że nie jest to rozwiązanie ide-
alne, ale innego nie udało się jej wymyślić. 
W przeszłości każdy z uczestników proszony 
był o podsumowanie jakiegoś z zadań, jed-
nak prowadząca zauważyła, że to zbyt stre-
suje uczestników (gdy trafiają na nie „swoje” 
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zadanie, w którym czują się słabo). Dlatego 
teraz prośba o przeczytanie rozwiązań jest 
dostosowana do możliwości poszczególnych 
osób. Tutaj bardzo ważna okazuje się znajo-
mość uczestników przez prowadzącą, która 
wie, jakie są ich mocne strony, i prosi o głośne 
podsumowanie tych ćwiczeń, które na pewno 
poszły im dobrze – tak by wzmocnić ich poczu-
cie wartości i pewność własnych umiejętności. 
W innym ośrodku, gdzie spotykają się senio-
rzy w lepszej kondycji poznawczej, ćwiczenia 
mają bardziej rozrywkowy charakter. Można 
podzielić je na językowe oraz matematyczne. 
Wśród ćwiczeń językowych, mających na celu 
podtrzymywanie umiejętności komunikacyj-
nych, wymienić można:

pracę na wyrazach bliskoznacznych, zmu-
szająca do zastanowienia się, jak to samo 
powiedzieć innymi słowami;
przypominanie sobie znaczenia trudnych 
słów i układanie z ich użyciem zdań ;
układanie słów z liter wybranego słowa;
pracę z tekstem obejmująca czytanie ze 
zrozumieniem, wyciąganie wniosków z tek-
stu, odpowiadanie na pytania;
wyszukiwanie określonych informacji 
w prasie;
wypisywanie słów określonej kategorii (np. 
ulica, części ciała), zaczynających się od ko-
lejnych liter alfabetu;
rozsypanki literowe – w ciągu liter ukryte 
są słowa, które trzeba odnaleźć.

Z kolei ćwiczenia matematyczne polegają na 
wykonywaniu prostych operacji liczbowych 
i rozwiązywaniu szyfrokrzyżowek, była też 

nieudana próba nauki Sudoku (seniorzy le-
dwo radzili sobie z rozwiązywaniem Sudoku 
przeznaczonego dla dzieci).
Obserwacja, która potwierdziła się we wszyst-
kich miejscach, gdzie odbywały się podobne 
zajęcia, dotyczy wysokiego statusu treningów 
umysłu. Seniorzy, którzy z nich korzystają, po-
ważnie podchodzą do zajęć, określając je jako 
„naukowe” (tj. oparte na konkretnej wiedzy). 
Niezależnie od kondycji seniorów treningi 
pamięci należą także do najbardziej lubia-
nych zajęć. W jednej z odwiedzanych przez 
nas placówek niekiedy zdarza się nawet, że 
prowadząca opuszcza salę, a seniorzy zostają 
i dalej pracują lub zabierają część ćwiczeń do 
domu jako pracę domową. Jedna z animato-
rek uważa, że popularność treningu pamięci 
spowodowana jest tym, że:

Seniorzy mają poczucie, że 
robią coś dla siebie, dla swojego 

zdrowia, poprawiają swoje 
funkcjonowanie [...] , hasło 

trening pamięci, gimnastyka 
mózgu, to bardzo chętnie, bo 

mają poczucie, że to im po prostu 
pomaga. [Pz_e]

Cytat ilustruje ważny wniosek z badań – se-
niorzy, którzy korzystają z treningów umysłu/
pamięci to osoby już przekonane. Ta nieliczna 
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grupa wie, na czym ćwiczenia polegają, rozu-
mie, że ma szansę w nich uczestniczyć pod 
okiem specjalistów i że są one ważne dla ich 
dobrostanu. Z tego punktu widzenia to nie 
im MEMO jest najbardziej potrzebne. Nie 
oznacza to oczywiście, że nasze urządzenie 

nie mogłoby zajęć uatrakcyjnić lub wesprzeć 
prowadzących, ale w odniesieniu do tej gru-
py seniorów mniej konieczny jest element 
budowania świadomości. Uwagę zwróciły na 
to także pracowniczki ośrodka dla osób ze 
stwierdzonymi deficytami neurologicznymi 
i chorobami otępiennymi:
Do ćwiczeń nie trzeba przekonywać też senio-
rów aktywnych – słuchaczy UTW. Jak zauważy-
ła prowadząca zajęcia, część z nich wręcz „uza-
leżnia się” od tego typu zajęć i wręcz odczuwa coś 
w rodzaju żałoby, gdy cykl się kończy, czując za-
razem lęk, „to co teraz z moją pamięcią” [PZ_G].
Ciekawym wątkiem, który pojawił się pod-
czas wywiadów (i może się przydać przy oka-
zji opracowywania wskazówek do MEMO), są 
trudności z wyeliminowaniem tzw. szkolnego 
schematu zachowania, który uruchamia się 
wśród seniorów podczas zajęć. Mimo usil-
nych starań prowadzącym trudno jest wytłu-
maczyć uczestnikom, że szybkość wykonania 
zadania czy też zrobienie go lepiej od pozo-
stałych członków grupy nie mają znaczenia: 
praca podczas zajęć ma przede wszystkim 
przynosić korzyści terapeutyczne, więc rywa-
lizacja z innymi o przysłowiowe „oceny” jest 
bezsensowna. To klasyczne dla polskiej szkoły 
(zwłaszcza sprzed kilkudziesięciu lat) podej-
ście objawia się: ściąganiem, dużym lękiem 
przed popełnieniem błędu czy wytykaniem 
pomyłek innym uczestnikom. 

5.3. Wspominanie
Rdzeniem MEMO, jego cechą wyróżniającą 
(nie tylko ze względu na nazwę) ma być wyko-
rzystanie wspomnień i przeszłości w sposób, 

Zapotrzebowanie na tę formę 
terapii [umysłu/treningu 

pamięci – przyp. bad.] jest 
w społeczeństwie na pewno. 

Masa seniorów w Gdyni zazdrości 
tym naszym, bo oczekuje 

w kolejce. Nie wiem, czy to by 
nie było potrzebne [bardziej 

– przyp. bad.] na wolnym rynku 
niż w ośrodkach. Rzadko, bo 

rzadko, ale zdarzają się rodziny 
świadome. Czasami przychodzą 

do nas rodziny osób, które są 
u nas na liście oczekujących 

i proszą nas o pomoc i wskazówki 
do pracy z mamą czy tatą 

– bo mama już siedzi w fotelu 
i nic nie robi. Więc jest takie 
zapotrzebowanie na pracę 
w domu. Jest sens w tym, 

żeby tę terapię podejmować, 
nawet w przypadku seniora już 

chorującego. [d_F]
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który pozytywnie wpłynąłby na seniorów (czy 
to ich samopoczucie, czy też kondycję poznaw-
czą). Dlatego też sprawdzenie, czy ten element 
jest obecnie w terapii osób starszych wyko-
rzystywany, a jeśli tak, to w jaki sposób, było 
jednym z centralnych zagadnień badawczych. 
Jeszcze przed realizacją wizyt studyjnych, 
dzięki wiedzy uzyskanej podczas warsztatu 
ekspertów oraz analizy danych zastanych 
i istniejących badań (raport Seniorzy, pamięć, 
technologia, Uniwersytet SWPS, komputero-
pis), zdaliśmy sobie sprawę, jak złożonym 
zagadnieniem jest wspominanie. Rozmo-
wy z pracownikami odwiedzanych ośrodków 
i instytucji potwierdziły nasze wcześniejsze 
przypuszczenia: wspominanie nie jest wy-
korzystywane w świadomy lub usystema-
tyzowany sposób w żadnym z miejsc, do 
których trafiliśmy. Ma oczywiście miejsce, 
ale najczęściej w wymiarze zupełnie prywat-
nym lub przy okazji innych zajęć/wydarzeń 
(np. podczas terapii zajęciowej, wspólnych 
uroczystości itp.).
Głównym powodem tego stanu rzeczy jest 
świadomość pracowników co do różnych reak-
cji, jakie może wywołać u osób starszych sięga-
nie do przeszłości. Rozumieją oni, że nie istnie-
je coś takiego jak neutralne wspomnienia, bo 
nawet z pozoru niewinne pytanie o pierwszy 
dzień szkoły może doprowadzić starszą osobę 
do płaczu, jeśli jej szkolny debiut przypadał na 
1 września 1939 roku. Przykładem takiego na-
stawienia może być następująca wypowiedź:
Najczęstszymi „odbiorcami” wspomnień 
w przypadku mieszkańców całodobowych 
i czasowych domów opieki są ich pracow-

nicy. W dalszej części raportu bardziej szcze-
gółowo opisujemy relację senior – opiekun 
(zob. rozdz. 6.1) i szczególny w niej status 
opiekunów, tu zaś zaznaczymy tylko, że 
w kontekście wspominania ich rola staje się 
jeszcze ważniejsza. Dzielenie się wspomnie-
niami z osobą młodszą, „tłumaczenie” jej róż-
nych wydarzeń z przeszłości jest dla seniorów 
znacznie przyjemniejsze, niż gdy rozmówcą 
jest ich rówieśnik. W relacji z młodszymi nie 
pojawiają się obawy często towarzyszące 

[…] wiele osób ma dużo takich 
wspomnień niefajnych. Nie 
kontynuujemy z nim tego za 
długo, tylko staramy się mu 
znaleźć jakieś zajęcie. [t_c]

Partnerem do rozmowy musi 
być osoba młodsza, która potrafi 

kojarzyć fakty. Druga osoba 
w tym samym wieku z demencją, 
to rozmowa będzie polegać na 
tym, że to będą dwa niezależne 

od siebie monologi. [t_c]
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kontaktom z innymi seniorami: o pojawie-
nie się zazdrości, zawiści lub nieszczerych 
intencji pytającego (czy na pewno nie szuka 
na mnie „haków”, nie zbiera informacji do 
plotkowania itp.). Ponadto:
Z obserwacji opiekunów z ośrodków cało-
dobowych wynika, że gdy tematy wspomnie-
niowe pojawiają się w sytuacji grupowej, 
charakterystyczne jest to, że seniorzy rzad-
ko wchodzą ze sobą w interakcje, komentu-
ją swoje wypowiedzi czy w jakikolwiek spo-
sób nawiązują do tego, co powiedzieli inni. 
W przypadku wielu seniorów wspominanie 
jest procesem silnie zindywidualizowanym, 
kiedy to każdy „zapada się” w swoją prze-
szłość, snuje własną narrację, nie zważając 
niekiedy na otoczenie.
Zgodnie z przewidywaniami wspomina-
nie wygląda inaczej w przypadku senio-
rów bardziej aktywnych, znajdujących 
się w lepszej formie fizycznej, ale przede 
wszystkim poznawczej. W jednym z ośrod-
ków pobytu dziennego zarówno z rozmów 
z osobą prowadzącą trening umysłu, jak 
i z samymi seniorami wynika, że ci ostatni 
lubią wspominać, sprawia im to przyjemność 
i stwarza okazję powrotu do czasów młodości 
czy też życia przed emeryturą. Zazwyczaj po-
trzebują w tym celu zewnętrznego bodźca 
w postaci określonego tematu zajęć lub 
zadanego pytania, a także piosenki czy filmu 
znanych z przeszłości. Także w ich wypadku 
trzeba jednak uważać na negatywne skutki. 
Świadczy o tym przykład dwóch seniorów 
z domu dziennego pobytu, którzy odczuwali 
silną potrzebę dzielenia się swoimi doświad-

czeniami z Powstania Warszawskiego. Perso-
nel im to umożliwiał, kontrolując jednocze-
śnie sytuację poprzez odpowiednie pytania, 
tak aby rozmowa nie przybrała zbyt trudnego 
dla wspominających, jak i pozostałych osób 
charakteru:

Muszę ich pozbierać potem, żeby 
te zajęcia nie były destrukcyjne 
psychicznie, żeby byli w stanie 

uczestniczyć w dalszych zajęciach 
tego dnia. Staram się też ich 

wzmacniać, że w ogóle pamiętają 
o tym. Trzeba też tak budować 

wyciąganie tych wspomnień, żeby 
to były bardzo pozytywne rzeczy, 

żeby przypominali sobie coś 
przyjemnego. [P_e]

 
Wypowiedź prowadzącej zajęcia to kolejny 
dowód na kluczową rolę osoby moderującej 
proces wspominania i odwoływania się do 
przeszłości. 
Przypadkiem niejako osobnym są słuchacze 
UTW. Tutaj problemem nie jest nakłonienie 
ich do wspomnień, ale raczej powstrzymanie 
ich w momencie, kiedy nie będą chcieli prze-
stać mówić. 
Wniosek, który nasunął się podczas wizyty 
w domu dziennego pobytu, to konieczność 
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wykorzystania wspominania w bardzo 
konkretnym kontekście. Jak zauważyła jed-
na z trenerek, wspominanie może być dla se-
niorów doskonałą okazją do ćwiczenia pamię-
ci. Jednak żeby tak się stało, trzeba nadawać 
mu kierunek:
Wspominanie dla wspominania oprócz tego, 
że jest trudne do zaaranżowania (szczegól-
nie pomiędzy samymi seniorami, bez udziału 
opiekuna), nie będzie spełniało funkcji profi-
laktycznej MEMO. 

Na moich treningach pamięci bardzo mocno wykorzystuję ten element 
[wspominanie – przyp. bad.], seniorzy chętnie w to wchodzą także między 

sobą! To osoby, które często nie znają się wcale lub jedynie powierzchownie, 
i w ich przypadku to stanowi element ciekawości, integracji. Czasami robimy 

na koniec zajęcia wspominkowe przy kawie i zawsze jest bardzo rzewnie, 
serdecznie i jedyny problem, że wiele osób chciałaby mówić więcej. Na pewno 

wspominanie jest szalenie ważne – pokazuje ich tożsamość, osiągnięcia, daje im 
wspólne punkty zaczepienia w życiu, np. kolejki, muzyka. [fragment raportu_G]

Bo często w tym całym natłoku 
informacji, który mają w głowie, 
nie bardzo wiedzą, co by mieli 
powiedzieć. Czasem niektórzy 

mają standardowy zestaw, który 
im się przypomina – dlatego 

staram się więc nadać kierunek 
tym wspomnieniom. [t_e]
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6.

Rola i pozycja opiekunów 

6.1.  Pracownicy ośrodków  
i instytucji

Status opiekuna seniora jest silnie związany 
z typem ośrodka/środowiska, w jakim osoba 
starsza funkcjonuje. Jest on inny w przypad-
ku pracowników w całodobowych ośrodkach 
opieki, inny (nieznacznie) w domach dzienne-
go pobytu i zdecydowanie inny w UTW, biblio-
tekach czy centrach kultury. W dalszej części 
raportu staramy się pokrótce opisać specyfikę 
wszystkich tych relacji, ale przede wszystkim 
skupiamy się na wnioskach, jakie wynikają 
z tych spostrzeżeń dla naszych dalszych dzia-
łań projektowych.
Pozycja opiekunów jest najsilniejsza w do-
mach/instytucjach, gdzie seniorzy spędzają 
większość dnia (ośrodki dziennego pobytu) lub 
cały swój czas (ośrodki całodobowe). Dla tych 
seniorów pracownicy to najbliżsi ludzie – łączą 
bowiem funkcje rodzica (osoby zapewniającej 
byt i zaspokajającej podstawowe potrzeby 
życiowe), pielęgniarki, nauczyciela, dyrektora 
obozu/kolonii, ale też przyjaciela oraz powier-

nika. Relacje te są bardzo złożone i wpływ na 
nie ma wiele czynników.
Dla przyszłego funkcjonowania MEMO ważne 
jest, że to właśnie oni – pracownicy ośrodków 
– postrzegani są przez seniorów jako atrak-
cyjni towarzysze działań i rozmów. I dzieje się 
tak nie tylko ze względu na posiadaną przez 
personel „władzę”, wynikającą z pozycji, którą 
zajmuje. Osoby zatrudnione w ośrodkach wy-
dają się dla podopiecznych głównym punktem 
odniesienia, a kontakt z nimi jest dla tej grupy 
seniorów o wiele ciekawszy niż z rówieśnika-
mi. Nie bez znaczenia pozostaje na pewno 
fakt, że większość pracowników odnosi się do 
osób starszych z dużym szacunkiem, empatią, 
a nawet czułością. 
Sposób, w jaki opiekunowie definiują swo-
ją rolę wobec seniorów, jest bardzo zróżni-
cowany: od tradycyjnych relacji nauczyciel 
– podopieczny po bardziej demokratyczne, 
czułe i przyjacielskie. Zauważyliśmy jednak, 
że nawet w przypadku bardziej familiarnych 
kontaktów, pracownicy starają się nie prze-
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kraczać granic zbytniej poufałości. Robią tak 
zarówno w trosce o swoje zdrowie psychiczne, 
jak i ogólne dobro pacjentów (ewentualna ab-
sencja pracownika, do którego senior bardzo 
się przywiązał, może mieć dla osoby starszej 
negatywne konsekwencje). Z tego względu 
ważne będzie, by MEMO nie zakłócało wcze-
śniejszych relacji opiekun – podopieczny/
użytkownik. Nie możemy stwarzać sytuacji, 
w której z powodu ćwiczeń proponowanych 
przez MEMO pracownik będzie przekraczał 
wytyczone granice intymności i zażyłości (po-
przez proponowane tematy rozmów, zachę-
canie do dzielenia się określonymi wspomnie-
niami itp.).

6.2.  Nastawienie opiekunów  
do MEMO

W czasie rozmów pytaliśmy też pracowników 
ośrodków i instytucji o ich pierwsze wrażenia 
po usłyszeniu opisu urządzenia MEMO. Choć 
informacje, jakie mogliśmy im przekazać, były 
bardzo ograniczone i opierali się oni raczej na 
swoich wyobrażeniach niż konkretach, stara-
liśmy się sprawdzić ich ogólne, wyjściowe na-
stawienie. 
Warto zaznaczyć, że badacze nie spotkali się 
z żadną jednoznacznie negatywną reakcją. 
Rozmówcy zgłaszali swoje wątpliwości doty-
czące głównie ceny urządzenia (zbyt wysoka 
oznaczałaby, że byłoby niedostępne dla placó-
wek publicznych) i poziomu zaawansowania 
technologicznego – podkreślali, że nie może 
być zbyt skomplikowane. Kilka osób zwróciło 
uwagę na trudności związane z włączeniem 
go do już istniejących programów zajęć. Cho-

dziło przede wszystkim o zróżnicowanie po-
ziomu seniorów – animatorki sądzą, że część 
z nich zapewne nie nauczyłaby się obsługiwać 
memo. 
Jednocześnie deklarowali duże zainteresowa-
nie, ciekawość i – co równie istotne – potwier-
dzali istnienie zapotrzebowania na tego typu 
urządzenie/działania. Osoby zajmujące się 
terapią umysłu, które zmagają się z brakiem 
materiałów ćwiczeniowych, myślały o MEMO 
głównie w kategoriach pomocy dydaktycznej.

Bardzo potrzebne są takie narzędzia, które 
będą wspierać seniorów poprzez naszą pracę. 
Bo mimo tego, że się dużo mówi o seniorach, 
to tak naprawdę nie ma narzędzi na to. Mówi 
się, że bardzo ważne jest ćwiczenie pamięci, 
ale w głównej mierze odnosi się to do krzyżó-
wek i nauki języka. [Pz_a]

6.3. Rodzina
Warto w tym kontekście wspomnieć o re-
lacjach pomiędzy osobami starszymi i ich 
opiekunami – członkami rodzin. Ze wzglę-
du na ograniczenia budżetowe i harmo-
nogramowe temu zagadnieniu nie został 
poświęcony osobny moduł badawczy, ale 
postanowiliśmy uzupełnić analizę o wnio-
ski z wywiadów narracyjnych prowadzonych 
przez Łucję Krzyżanowską w ramach pracy 
doktorskiej „Praca, wiek, emerytura. O spo-
łecznych mechanizmach dezaktywizacji 
starszych pracowników”. Lektura ośmiu kil-
kugodzinnych wywiadów z rodzinami osób 
starszych pozwoliła uzyskać pewien wgląd 
w ten typ relacji. 
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Rodziny (niezależnie od wieku członków oraz 
składu gospodarstwa domowego – córka 
z mężem, sama córka, wnuczka itp.) wspomi-
nają przede wszystkim o niezwykłej powtarzal-
ności rytmu dnia i utartych zwyczajach, które 
dość szybko się wypracowuje. Życie z osobą 
starszą i opieka nad nią (także w sytuacji, gdy 
jest jeszcze sprawna) cechuje rutyna. w raz 
wypracowanym rytmie rzadko pojawiają się 
nowe elementy i aktywności, np. nowinki tech-
nologiczne (jaką z pewnością byłoby MEMO).
Inne spostrzeżenie dotyczyło zjawiska, które 
ma też miejsce w ośrodkach całodobowych 
– często niezależnie od kondycji fizycznej czy 
poznawczej osoby starszej pojawia się tenden-
cja do przejmowania obowiązków przez oso-
by młodsze. Seniorzy wycofują się z części 
wykonywanych przez siebie dotychczas zadań, 
bo młodsi robią to szybciej/lepiej, w określony 
sposób i irytują się, kiedy ktoś coś robi wol-
niej albo inaczej. Często chodzi też o wygodę – 
rzadko kiedy prace domowe przynoszą wielką 
radość i nie wymagają trudu, więc łatwo jest 
seniorom z nich zrezygnować. 
Rozmówcy wspominali także o pewnym opo-
rze czy nawet niechęci starszych do odwiedza-
nia znajomych w ich domach, także w przy-
padku dużej zażyłości. Charakterystyczne 
jest także to, że dla większości seniorów wraz 
z wiekiem grono znajomych ulega znacznemu 
zawężeniu – problemy ze zdrowiem, trudności 

w dojeździe itp. powodują, że osoby starsze 
w bardzo ograniczonym stopniu nawiązu-
ją nowe kontakty i zazwyczaj spędzają czas 
w gronie osób, które znały wcześniej lub któ-
re z różnych powodów przebywają z nimi 
w domu (co ciekawe – nie zawsze dążąc jej 
szczególną sympatią). 
Analiza wywiadów potwierdza także ob-
serwacje pracowników ośrodków, gdzie 
prowadzone były badania – rodziny są 
zazwyczaj zbyt zmęczone wykonywaniem 
czynności opiekuńczych (niekoniecznie pie-
lęgnacyjnych, ale też codziennym przygoto-
wywaniem posiłków, robieniem zakupów, 
wizytami u lekarza itp.) i nie mają sił, by dbać 
także o „animowanie” czasu wolnego senio-
rów, nie mówiąc o wprowadzaniu elementów 
terapii czy ćwiczeń umysłu. 
Wprowadzenie MEMO do prywatnych do-
mów, gdzie rodzina na stałe mieszka z oso-
bą starszą, czy rozpowszechnienie go wśród 
seniorów mieszkających samodzielnie, którzy 
rzadko wychodzą i mają ograniczony kontakt 
ze światem zewnętrznym (nie chodzą na zaję-
cia itp.), wydaje się niezwykle trudnym wyzwa-
niem. Szanse na popularyzację MEMO są tam, 
gdzie występuje mniejsze obciążenia rutyną – 
a więc tam, gdzie krewni, a także osoby spoza 
rodziny (inni, młodsi seniorzy, wolontariusze) 
odwiedzają seniora raz na jakiś czas (np. raz 
w tygodniu).
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Zbieranie informacji związanych z wykorzysty-
waniem nowych technologii przez seniorów 
było elementem wizyt studyjnych w wybra-
nych ośrodkach i instytucjach, ale ze względu 
na specyfikę projektu MEMO zdecydowaliśmy 
się dodatkowo poświęcić temu zagadnieniu 
osobne case study – roboczo nazywane casem 
IT. Wiadomości dotyczące tego, czy i jak se-
niorzy korzystają z ICT, zbieraliśmy podczas 
rozmów z pracownikami ośrodków, samymi 
seniorami, ale także z osobami, które pro-
wadzą zajęcia nauki obsługi komputera dla 
osób starszych, i z ich uczestnikami. Intereso-
wały nas potencjalne bariery, ale też czynniki 
sprzyjające w kontaktach seniorów z nowymi 
technologiami i w ramach tego odpowiedź 
na pytanie, czy mała popularność tego typu 
rozwiązań wśród osób starszych, na którą 
wskazują dotychczasowe badania3, ma zwią-
zek z obawami i brakiem umiejętności obsługi 
czy też z brakiem potrzeby ICT. 

Po raz kolejny ujawniły się duże różnice po-
między seniorami z ośrodków całodobowych 
i tymi bardziej aktywnymi, niezależnymi. Za-
cznijmy od pierwszej grupy. 
Wizyty potwierdziły nasze pierwotne przy-
puszczenia: ICT – rozumiane zarówno jako 
fizyczny sprzęt, jak i umiejętność korzysta-
nia z niego czy nawet świadomość, do czego 
może on służyć – są w zasadzie nieobecne 
w ośrodkach całodobowych i dziennych 
domach opieki. Wprawdzie seniorzy mają 
tam czasami do dyspozycji komputer (stacjo-
narny), a w jednym z odwiedzanych przez nas 
ośrodków było nawet kółko nazwane „kompu-
terowym”, to w praktyce nikt z tych możliwo-
ści nie korzystał. Jedynym sprzętem względnie 
powszechnie używanym wśród tej grupy są 
telefony komórkowe, ale wykorzystuje się je 
jedynie w sposób podstawowy. Wielu senio-
rów nie radzi sobie z ich obsługą (np. dołado-
waniem karty) i prosi o pomoc pracowników. 

4  Adamowicz M., Kowalik W. (2015), Analiza dostępnych produktów i usług związanych z pamięcią, komputeropis.
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Co ciekawe, podczas badań zauważyliśmy 
również, że zupełnie nieprzygotowany do 
wykorzystywania ICT w tego typu placówkach 
jest także personel. Dobrą ilustracją tej sytu-
acji może być przykład jednego z ośrodków 
pomocy społecznej, gdzie obecnie już tylko 
jeden pan korzysta z komputera, na którym 
gra w szachy. Kiedyś były to dwie osoby, ale 
drugiemu mieszkańcowi dostęp do urządze-
nia został zablokowany po tym, jak pracow-
nicy zorientowali się, że szuka przez Internet 
narzeczonej, co było ich zdaniem nieodpo-
wiednim wykorzystaniem nowych technologii.
Jedynym urządzeniem od czasu do czasu wy-
korzystywanym przez pracowników ośrod-
ków opieki jest rzutnik (do pokazów zdjęć ze 
wspólnych imprez i uroczystości), który jed-
nak ciężko zaliczyć do nowych technologii. Na 
niechęć mieszkańców nakłada się więc dy-
stans pracowników do tego typu narzędzi 
pracy. Personel placówek nie wykazuje szcze-
gólnego zainteresowania ICT i z pewnością nie 
upatruje w nich możliwości rozwinięcia pomo-
cy udzielanej mieszkańcom. 
Co do specyfiki zajęć IT i ich uczestników, 
to – tak jak przypuszczaliśmy – rządzi się ona 
własnymi prawami, a wnioski z jej obserwacji 
przedstawiamy poniżej. 
Po bliższym przyjrzeniu się zajęciom IT pro-
wadzonym w domach kultury i przeznaczo-
nym dla seniorów okazało się, że podobnie 
jak w przypadku terapii umysłu ich przebieg 
i kształt jest w dużej mierze wynikiem autor-
skiego podejścia prowadzących. Jak sami 
deklarują, choć korzystają z dostępnych meto-
dyk nauczania (np. metody Latarników, gdzie 

punktem wyjścia są zainteresowania uczestni-
ków, czy metody Callana, znanej z nauki języka 
angielskiego, opartej głównie na rozmowach, 
podczas których uczniowie są wyrywkowo 
pytani o różne rzeczy związane z pojęciami 
wprowadzanymi na lekcji i mają udzielać od-
powiedzi bez głębszego zastanowienia), to 
jednak w największym stopniu wykorzystują 
własne, często wieloletnie doświadczenia. 
Wywiady z prowadzącymi i samymi seniorami 
uczestniczącymi w zajęciach pokazały, że rzad-
ko się zdarza, by kursy IT były jedynymi, na 
które chodzą. Zazwyczaj są to kolejne zajęcia 
z szerokiej oferty dostępnej w danym ośrod-
ku kultury, centrum aktywności bądź klubie, 
do którego należą. Uczestników kursów IT 
można z pewnością zakwalifikować do grupy 
seniorów aktywnych. Udział w różnorodnych 
zajęciach oferowanych przez placówki ani-
macyjne (kultura, sztuka, edukacja, technika, 
rękodzieło) stanowi dla nich ważnych element 
ich aktywnego stylu życia. W efekcie wielu 
z nich staje się „weteranami oferty” – mają za 
sobą bardzo różne (niekiedy dość oryginalne) 
kursy, a kilka tygodni spędzonych na zajęciach 
z informatyki stanowi po prostu jeszcze jeden 
sposób na ciekawe spędzenie wolnego czasu. 
Pozornie seniorów uczestniczących w zaję-
ciach IT podzielić można według prostego 
klucza. Pierwszą grupę stanowiłyby osoby, 
dla których główny cel to zdobycie nowych 
kompetencji, mających im pomóc w przedłu-
żeniu aktywności zawodowej (często już po 
przejściu na emeryturę) lub stać się cennym 
narzędziem do rozwijania zaangażowania 
społecznego (działalność w klubach, stowa-



rzyszeniach, UTW). Drugą grupę stanowiliby 
seniorzy, którzy na kursy IT trafiają trochę 
przypadkiem, przy okazji innych zajęć, na któ-
re chodzą lub chodzili w przeszłości. 
Zarysowany w ten sposób podział na „pro-
fesjonalistów” i „bywalców”, który zapropo-
nowały jedne z prowadzących zajęcia IT dla 
seniorów, okazuje się nadmiernym uprosz-
czeniem. Jak zauważają same rozmówczynie, 
bardzo rzadko się zdarza, by dana osoba nie 
reprezentowała obu tych typów motywacji, 
a różnice są jaskrawe, tylko jeśli pod uwagę 
bierze się deklaracje samych uczestników. 
W dalszej rozmowie prowadzące wskazywały, 
że dumnie brzmiącą „motywację profesjonal-
ną” należy rozumieć nie tylko jako chęć ob-
sługi Worda czy arkuszy kalkulacyjnych, ale 
też chęć nauczenia się, jak sprawdzić rozkład 
jazdy (jakdojadę.pl) lub inne informacje „go-
dzinowe” (godziny otwarcia placówek różnego 
typu).
Zupełnie odległy od pobudek „profesjonal-
nych” wydaje się też inny ważny dla seniorów 
powód, dla którego chcą oni nauczyć się ko-
rzystać z komputera – uzyskanie dostępu do 
szerokich zasobów informacji w internecie, 
spośród których na pierwszy plan wybija się 
wyraźnie sport i kulinaria. Liczą oni również 
na dostęp do lokalnych wiadomości i infor-
macji. Dla wielu ważne jest też sprawdzanie 
programu TV. Gdy już zaczną korzystać z kom-
puterów, często odkrywają dla siebie różne-
go rodzaju internetowe „błahostki”: oglądają 
dowcipy i memy, przesyłają sobie wzajemnie 
zabawne treści i plotki, wypełniają psychote-
sty. Odważniejsi na własną rękę próbują „ob-

rabiać” w podstawowy sposób zdjęcia. Jak za-
uważyli badacze, nauka obsługi komputera, 
a w szczególności korzystania z internetu wy-
korzystywana jest przez seniorów do dobrej 
zabawy. 
Okazuje się, że nawet ci, którzy – jak deklarują 
– trafiają na zajęcia przypadkiem, mają prawie 
zawsze konkretniejsze motywacje: ważne 
jest dla nich, by mieć o czym rozmawiać z wnu-
kami, lub też po prostu chcą być na czasie, bo 
to przecież zupełny wstyd, żeby nie umieć włączyć 
komputera. 
Jak wynika z obserwacji i wypowiedzi samych 
prowadzących, nauka podczas takich kursów 
nie przebiega w dużym skupieniu i nie pole-
ga na pracy indywidualnej. Każdy ma oczywi-
ście swój komputer, ale seniorzy nieustannie 
sprawdzają postępy sąsiadów, podpatrują 
„jak on to robi”, wspólnie komentują poziom 
trudności, a także motywują się w trudniej-
szych momentach. Z pewnością wpływ na taki 
przebieg zajęć może mieć wiele czynników 
(m.in. styl prowadzącego), ale jeśli tę obser-
wację da się uogólnić, to – mając na uwadze 
sposób, w jaki z komputerów korzystają osoby 
świetnie obeznane w środowisku cyfrowym 
(np. użytkownicy kawiarenek internetowych) – 
założyć można, że wyjściowy poziom wiedzy 
komputerowej bliski zeru jest zdecydowa-
nie czynnikiem sprzyjającym nawiązywa-
niu kontaktów. 
Jedna z obserwowanych przed badaczy gru-
pa po trzech tygodniach kursu (wcześniej nikt 
z uczestników się nie znał) sprawiała wrażenie 
zgranej ekipy dobrych znajomych. Między kur-
santami nawiązywały się rozmowy, pojawia-
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ły żarty i życzliwe docinki. Ważne znaczenie 
w inicjowaniu kontaktu miała rywalizacja pod-
czas gry „Mistrz klawiatury”, w trakcie której 
uczestnicy ścigali się we wpisywaniu ciągów 
słów (każdy na swoim komputerze). Przyjęło 
to formę turnieju toczonego z zajęć na zajęcia, 
a kolejne rekordy wpisywano do specjalnej 
tabeli na flipcharcie. To jeden z niewielu za-
obserwowanych w trakcie badań przykładów 
wykorzystania rywalizacji podczas zajęć 
dla seniorów. 
Niezależnie jednak od stopnia zażyłości, jaka 
zawiązała się między uczestnikami podczas 
trwania kursu, potwierdziły się obserwacje 
z innych placówek – więzi między seniorami 
istnieją tylko w czasie trwania zajęć i niezwy-
kle rzadko są podtrzymywane po zakończe-
niu kursu. Wyjątkiem od tej reguły siłą rzeczy 
są „weterani”, czyli osoby zaliczające kolejne 
kursy różnych specjalizacji. Ci oczywiście mają 
szansę nawiązać kontakt z nowymi znajomymi 
na kolejnych zajęciach.
Jak ustaliliśmy, kontekst zajęć komputero-
wych nie jest optymalny dla wspominania ro-
zumianego jako opowiadanie, ale okazało się, 
że wiele wątków związanych z przeszłością jest 
mniej lub bardziej świadomie „przemycanych” 
podczas zajęć. Wśród narzędzi pomocnych 
w „oswajaniu” seniorów z początkowo obcym 
komputerem jest np. Google Street View. Z po-
mocą prowadzących uczestnicy zajęć oglądają 
swój dom, szukają dawnych miejsc, gdzie spę-
dzali wakacje lub kiedyś mieszkali. Regularnie 
zdarza się także przeglądanie miejsc znanych 
z wycieczek oraz powszechnie rozpoznawal-
nych (tutaj pewną popularnością cieszą się 

wirtualne spacery, np. po Stadionie Narodo-
wym czy Watykanie). 
Seniorzy równie chętnie co inne grupy in-
ternautów lubią korzystać z portali spo-
łecznościowych, gdzie szukają starych zna-
jomych lub rodziny z odległych części świata. 
Prowadzący zajęcia przytaczali też kilka przy-
padków, gdy seniorzy „wsiąkali” w zbiory no-
stalgicznych memów (z dawnymi przedmiota-
mi codziennego użytku, np. pralką Franią itd.). 
Kluczowa w kontekście urządzenia MEMO jest 
uwaga prowadzących, że problemem jest brak 
wiedzy seniorów o istnieniu podobnych za-
sobów. Gdy jednak tylko ktoś im je pokaże, 
stanowią one dla nich świetną rozrywkę.
Bezdyskusyjna w wypadku oswajania osób 
starszych z nowym sprzętem jest obecność 
przewodnika, instruktora. Okazuje się, że na-
wet osoby, które już lepiej radzą sobie z obsłu-
gą komputera, potrzebują nie tylko obecności 
prowadzącego, ale także aktywnych działań 
animacyjnych z jego strony. Jeżeli nie będzie 
on motywować, np. „poganiać”, dopytywać 
o postępy czy wyjaśniać, to wśród uczestni-
ków mogą pojawić się blokady.
Zagadnieniem, które było dla nas bardzo waż-
ne w kontekście planowanego urządzenia 
MEMO, były bariery i obawy, jakie pojawiają 
się u osób starszych w związku z korzystaniem 
z nowych technologii. Z jednej strony senio-
rzy niewątpliwie cenią prostotę i odstrasza ich 
zbytnia wielofunkcyjność urządzeń: telefon 
ma być telefonem, a nie zegarkiem z wodotry-
skiem, jak ujął to jeden z rozmówców. Z dru-
giej strony bariera wiedzy, ale także pewności 
siebie w obchodzeniu się ze sprzętem wydaje 

Jak seniorzy korzystaJą z noWych technologii 37



się kluczowym powodem niesięgania po ICT 
przez seniorów: jak się okazało, wielu z ba-
danych przed przyjściem na zajęcia IT nie 
korzystało z komputerów, mimo że niektórzy 
mieli je u siebie w domach. Część z uczestni-
ków, nawet jeśli korzystała z komputera, to 
w bardzo ograniczony sposób, np. jako no-
woczesnej maszyny do pisania. Ważne jest tu 
wyraźne rozgraniczenie pomiędzy korzysta-
niem z komputera a korzystaniem z internetu. 
W przypadku seniorów pierwsze nie jest wcale 

równoznaczne z drugim. I jak się okazuje, to 
właśnie internet wzbudza najwięcej emocji, 
w tym również obaw. Wyjściowe podejście 
do sieci można wśród badanych podzielić na 
dwa typy. Do pierwszego zaliczają się osoby, 
które cechuje skrajna ostrożność, granicząca 
z lękiem (np. przed nieumyślnym ujawnie-
niem drażliwych danych czy uszkodzeniem 
urządzenia). Drugi typ to grupa „beztroska”, 
cechująca się brakiem barier i obaw przed 
dzieleniem się informacjami w internecie. 
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