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Tekst omawia wyniki badaĔ zrealizowanych na zlecenie Fundacji Ja Kobieta i dotyczących zjawiska osamotnienia wĞród osób starszych. Celem badania byáo okreĞlenie skali zjawiska osamotnienia i po czĊĞci wykluczenia spoáecznego osób starszych, czynników wpáywających na szansĊ wystąpienia problemu, jak i Ğrodków
zaradczych moĪliwych do zastosowania zarówno na poziomie jednostki, jak i w ramach dziaáaĔ instytucji
publicznych. WstĊpny etap badania stanowiáo jedenaĞcie indywidualnych wywiadów pogáĊbionych (IDI). NajwaĪniejszą czĊĞcią projektu byáy badania iloĞciowe zrealizowane na ogólnopolskiej losowej, reprezentatywnej
1000-osobowej próbie mieszkaĔców Polski w wieku 65 lat za pomocą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI). Opracowane wyniki zostaáy omówione w trakcie dwóch zogniskowanych wywiadów grupowych (FGI). Celem wywiadów byáo zbadanie punktu widzenia potencjalnych opiekunów i realizatorów dziaáaĔ na rzecz ograniczania osamotnienia osób starszych. Za osamotnionych moĪna uznaü niecaáą jedną
piątą polskich seniorów, którzy deklarują, Īe czĊsto (10%) lub zawsze (7%) czują siĊ osamotnieni. Prawie
poáowa badanych (47%) stwierdziáa, Īe nigdy nie czuje siĊ osamotniona. Czynnikami wpáywającymi na poczucie osamotnienia jest miĊdzy innymi: páeü, wiek, wyksztaácenie, stan cywilny, Ĩródáo dochodów i miejsce
zamieszkania. Czynnikami zwiĊkszającymi poziom osamotnienia jest takĪe niesamodzielnoĞü osób starszych
oraz brak moĪliwoĞci uzyskania wsparcia w rozwiązywaniu problemów Īyciowych. WĞród sposobów na walkĊ
z wykluczeniem jedną z kluczowych ról odgrywa rodzina i bliscy. Kolejnym istotnym czynnikiem są znajomi
i przyjaciele, którzy mogą stanowiü dodatkowe, a czĊsto jedyne wsparcie dla osoby starszej. Zadaniem lokalnej polityki spoáecznej jest przede wszystkim stworzenie warunków do integracji spoáecznej osób starszych
w ramach spoáecznoĞci lokalnej, a istotnym elementem tworzenia tych warunków jest ograniczanie barier
architektonicznych. Od rozwiązaĔ instytucjonalnych zaleĪy teĪ przede wszystkim los osób niesamodzielnych
Sáowa kluczowe: osoby starsze, osamotnienie, polityka spoáeczna

1. WSTĉP
Zgodnie z najnowszą prognozą demograﬁczną dla Polski na lata 2008–2035 (GUS
2009) liczba Polaków zmniejszy siĊ o dwa miliony (z 38 107 000 do 35 993 000). W tym
samym czasie gwaátownie wzroĞnie (z 5 137 000 do 8 358 000) liczba osób starszych powyĪej 65 roku Īycia. Oznacza to, Īe w przeciągu niecaáych trzydziestu lat, czyli jednego
pokolenia Polaków, odsetek osób starszych w populacji wzroĞnie z 13,9% do 23,2%.
* Szkoáa Gáówna Handlowa w Warszawie oraz Instytut Pracy i Spraw Socjalnych; pkubick@sgh.waw.pl
** Szkoáa Gáówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; marta.olcon@gmail.com
1
Tekst jest polską wersją referatu wygáoszonego na 9. Kongresie ESA w Lizbonie, 2–5 wrzeĞnia 2009.
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Ten gwaátowny wzrost jest wynikiem dwóch nakáadających siĊ na siebie procesów:
wydáuĪania siĊ przeciĊtnej dáugoĞci trwania Īycia oraz tzw. drugiego przejĞcia demograﬁcznego charakteryzującego siĊ spadkiem liczby urodzeĔ i maáĪeĔstw, przesuwaniem Ğredniego wieku rodzenia i tworzenia związków – w kierunku starszych roczników, wzrostem
liczby rozwodów i związków nieformalnych.
„Siwienie” polskiego spoáeczeĔstwa spowoduje zmiany w funkcjonowaniu caáego paĔstwa, jak i poszczególnych jednostek i rodzin. W przypadku osób starszych zmniejszy siĊ
miĊdzy innymi rola rodziny jako podstawowej instytucji wspierającej oraz Ğwiadczącej
usáugi opiekuĔcze. ZwiĊkszy siĊ natomiast liczba samotnych osób starszych, coraz wiĊkszą
rolĊ bĊdą odgrywaü takĪe relacje nieformalne z osobami niespokrewnionymi, a gáówny
ciĊĪar opieki przejmą placówki publiczne.
Coraz wiĊkszym wyzwaniem dla polityki spoáecznej bĊdzie jak najbardziej efektywne
wykorzystanie kapitaáu ludzkiego i spoáecznego osób starszych, a dla seniorów spĊdzenie
w satysfakcjonujący sposób ostatnich lat Īycia, przy zmniejszającym siĊ udziale wáasnej
rodziny, jak i coraz sáabiej zdeﬁniowanej kategorii „staroĞci”. Osoby starsze niezaleĪnie od
swojej woli zostaną zmuszone do ciągáego, samodzielnego deﬁniowania swojej toĪsamoĞci
i budowania pozycji spoáecznej bez odwoáywania siĊ do tradycyjnych ról spoáecznych
(Beck 2002; Beck i Beck-Gernsheim 2002).
Niestety w przypadku czĊĞci gorzej przystosowanych do nowych warunków seniorów
staroĞü bĊdzie oznaczaü osamotnienie i trwanie na marginesie Īycia spoáecznego. Prezentowane poniĪej badanie dotyczące tej problematyki zostaáo zrealizowane w 2009 r. na zlecenie Fundacji Ja kobieta i Forum 50+ Seniorzy XXI wieku, a sﬁnansowane przez brytyjską
organizacjĊ Help the Aged. Celem badania byáo okreĞlenie skali zjawiska osamotnienia
i po czĊĞci wykluczenia spoáecznego osób starszych, czynników wpáywających na szansĊ
wystąpienia problemu oraz Ğrodków zaradczych moĪliwych do zastosowania zarówno na
poziomie jednostki, jak i w ramach dziaáaĔ instytucji publicznych.

2. ZAàOĩENIA METODOLOGICZNE
Aby osiągnąü postawiony w projekcie cel badawczy i poznaü szerszy kontekst problemu osamotnienia osób starszych postawiono pytania badawcze dotyczące nie tylko samego
zjawiska, ale szeroko pojĊtego Īycia codziennego osób starszych, obejmując:
–
–
–
–
–
–

aktywnoĞü dnia codziennego, w podziale na dzieĔ zwykáy i Ğwiąteczny,
skalĊ i zakres kontaktów miĊdzyludzkich,
deﬁniowanie staroĞci,
zjawisko osamotnienia – skojarzenia, doĞwiadczenia wáasne i innych, sposoby walki,
korzystanie z nowoczesnych technologii,
przygotowanie do Īycia w staroĞci.

WstĊpny etap badania stanowiáo jedenaĞcie indywidualnych wywiadów pogáĊbionych
(IDI) zrealizowanych w czterech lokalizacjach: Warszawa, Lublin, Puáawy oraz Janowiec.
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Respondenci byli dobierani przy pomocy wspóápracującej z fundacją organizacji – mali
bracia Ubogich i mieszkali samotnie. W procesie doboru respondentów starano siĊ o ich
zróĪnicowanie ze wzglĊdu na páeü, wiek, wyksztaácenie, aktywnoĞü spoáeczną, stan zdrowia i miejsce zamieszkania.
NajwaĪniejszą czĊĞcią projektu byáy badania iloĞciowe zrealizowane w dniach 15–19
maja 2009 r. na ogólnopolskiej losowej, reprezentatywnej 1000-osobowej próbie mieszkaĔców Polski w wieku 65 i wiĊcej lat, zrealizowane przez ﬁrmĊ TNS OBOP za pomocą
wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI).
Opracowane wyniki posáuĪyáy do przygotowania wstĊpnego raportu opisującego Īycie
codzienne osób starszych w kontekĞcie osamotnienia, jak teĪ propozycje dziaáaĔ ograniczających to zjawisko. Wyniki te zostaáy nastĊpnie zaprezentowane w trakcie dwóch
zogniskowanych wywiadów grupowych (FGI). Celem wywiadów przeprowadzonych
wĞród dwóch grup respondentów: 1) máodzieĪy na co dzieĔ mającej kontakt z osobą starszą (czáonkiem rodziny) oraz 2) praktyków – specjalistów zajmującym siĊ problematyką
staroĞci – byáo zbadanie moĪliwoĞci potencjalnych opiekunów i realizatorów dziaáaĔ na
rzecz ograniczania osamotnienia osób starszych.

3. OSAMOTNIENIE – SKALA ZJAWISKA
W celu uzyskania odpowiedzi na pytanie o skalĊ zjawiska osamotnienia, deﬁniowanego jako psychiczny aspekt samotnoĞci lub poczucie niemoĪnoĞci bycia zrozumianym
przez innych, wyobcowanie pomimo istnienia ﬁzycznych kontaktów z innymi, zapytano respondentów o to, jak czĊsto czują siĊ oni osamotnieni. Na potrzeby niniejszego
badania przyjĊliĞmy, Īe za osoby osamotnione bĊdziemy uwaĪaü takie, które zadeklarowaáy, Īe czują siĊ osamotnione zawsze lub czĊsto. MoĪna wiĊc powiedzieü, Īe zgodnie
z danymi przedstawionymi na rysunku 1 problem ten dotyczy niecaáej jednej piątej (17%)
osób starszych w Polsce.
JakczħstoczujesiħPan(i)osamotniony(a)?
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Rys. 1. Skala zjawiska osamotnienia
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Na ryzyko osamotnienia w sposób istotny statystycznie (p < 0,05, poziom ufnoĞci
95%) bardziej naraĪone są: kobiety, osoby z wyksztaáceniem podstawowym i niĪszym,
renciĞci, mieszkaĔcy wsi, mieszkaĔcy wschodniego regionu Polski, osoby ubogie i osoby
mieszkające samotnie. Czynniki te nakáadają siĊ na siebie, a za modelowy przykáad osoby
osamotnionej moĪna uznaü kobietĊ z wyksztaáceniem podstawowym, mieszkającą samotnie na wsi we wschodnim regionie Polski i utrzymującą siĊ z renty.
Na ryzyko osamotnienia mniej naraĪeni są: mĊĪczyĨni, osoby z wyksztaáceniem zawodowym lub wyĪszym, osoby aktywne zawodowo, mieszkaĔcy miast powyĪej 500 tys.
osób, osoby niemieszkające samotnie. Czynniki te, podobnie jak w przypadku osób osamotnionych, czĊĞciowo nakáadają siĊ na siebie, a typowym przedstawicielem grupy osób
zintegrowanych spoáecznie jest wyksztaácony, aktywny zawodowo mĊĪczyzna mieszkający
w duĪym mieĞcie i prowadzący z partnerką wspólne gospodarstwo domowe.
Uzupeánieniem powyĪszych danych byáy wywiady indywidualne, w których pytaliĞmy
respondentów zarówno o to, jak oni sami deﬁniują osamotnienie, jak i czy znają jakieĞ osamotnione osoby w swoim otoczeniu, czy same tak siĊ czują, a jeĞli tak, to kiedy. Naszym
pierwszym odkryciem byá fakt, Īe osoby starsze czĊsto nie rozumieją terminu osamotnienie bądĨ uĪywają zamiast niego sáowa samotnoĞü. Ta wymiennoĞü pojĊü i mieszanie
stanu obiektywnego z subiektywnym sprawiáa, Īe w wywiadach czĊsto pytaliĞmy o to, czy
dana osoba czuje siĊ samotna. Osamotnienie / samotnoĞü kojarzona jest przede wszystkim
z uczuciem pustki i brakiem kontaktu z drugim czáowiekiem:
PrzychodzĊ do domu i wtedy dopiero odczuwam tĊ samotnoĞü, Īe nie mam do kogo powiedzieü
dobrego i záego – co przeĪyáem tego dnia i co bĊdĊ robiá jutro. Wszystko zaleĪy ode mnie (…) budzĊ
siĊ w nocy, spaü nie mogĊ i ta pustka, ciągle myĞlĊ o tej pustce, Īe jestem sam (M., 85 lat, Puáawy).
Badacz: Z czym siĊ Pani kojarzy ta samotnoĞü? R: Pustka. B: Tylko to jedno sáowo? R: Tak jest
dla mnie to tylko pustka. B: Ale w jakim sensie pustka? R: Pustka – to znaczy – nie mam naokoáo
siebie nikogo (K., 90 lat, Lublin).
Dla mnie to jest taka cisza, taka pustka. Taka wáaĞnie, którą staram siĊ zagospodarowaü jakoĞ, Īeby
nie myĞleü (o niej) (K., 80 lat, Puáawy).

Osamotnienie jest zjawiskiem powszechnym wĞród rozmówców, kaĪdy z badanych
zna w swoim otoczeniu osamotnione osoby starsze.

4. PROBLEMY OSÓB STARSZYCH
W opinii badanych kluczowe problemy staroĞci dotyczą zdrowia – chorób i cierpienia,
oraz niesprawnoĞci i uzaleĪnienia od innych. W dalszej kolejnoĞci seniorzy wskazywali
na brak zabezpieczenia ﬁnansowego i osamotnienie. Znacznie mniejsza grupa seniorów
Īaáowaáa, Īe nie moĪe pracowaü jak dawniej, obawiaáa siĊ Ğmierci oraz Īyáa przeszáoĞcią
(rys. 2).
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Bardzo wyraĨna przewaga kwestii zdrowotnych moĪe wskazywaü na najwiĊksze niezaspokojone potrzeby osób starszych w tym zakresie. Kwestie te byáy wskazywane aĪ
dwukrotnie czĊĞciej niĪ pozostaáe problemy!
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Rys. 2. NajwaĪniejsze problemy osób w starszym wieku

W kwestionariuszu badawczym umieszczono takĪe pytania dotyczące tego, na czyją pomoc mogą liczyü osoby starsze w przypadku choroby, káopotów ﬁnansowych i osamotnienia.
Rozkáad odpowiedzi wskazuje, Īe seniorzy w trudnej sytuacji Īyciowej liczą przede wszystkim na pomoc najbliĪszych – partnera Īyciowego oraz dzieci i wnuków. Wsparcie rodzinne
jest przy tym szczególnie istotne w odniesieniu do problemów ﬁnansowych.
Dalsza rodzina, przyjaciele i sąsiedzi w relatywnie najwiĊkszym stopniu pozwalają
natomiast przezwyciĊĪyü osamotnienie. Sąsiedzi odgrywają teĪ znacznie wiĊkszą rolĊ
w zapewnieniu wsparcia w przypadku osób mieszkających samotnie.
Zgodnie z przewidywaniami wĞród seniorów deklarujących osamotnienie czĊsto lub
zawsze roĞnie w istotny sposób odsetek tych, którzy nie mają siĊ do kogo zwróciü po
pomoc. Dysproporcja ta jest szczególnie widoczna, gdy te osoby porównamy z seniorami,
którzy zadeklarowali, Īe nigdy nie czują siĊ osamotnieni.
Odpowiedzi respondentów w wywiadach indywidualnych nie róĪniáy siĊ znacząco od
tych wskazywanych w wywiadach kwestionariuszowych. Dodatkowo zapytaliĞmy seniorów o to, czy są jakieĞ pozytywne elementy starszego wieku, czy poza problemami dotyczącymi tego etapu Īycia widzą teĪ jakieĞ plusy. Kilka osób wymieniáo posiadanie wiĊkszej
iloĞci czasu, co wiązaáo siĊ takĪe z brakiem odpowiedzialnoĞci za inne osoby i niewielką
liczbą obowiązków.
JednoczeĞnie warto zaznaczyü, Īe brak obowiązków i czas wolny byáy kategoriami
ambiwalentnymi i seniorzy mówiąc o tym, wskazywali jednoczeĞnie, Īe czasu wolnego
jest aĪ nadto i nie wiadomo, co z nim zrobiü. Jedna z seniorek podkreĞliáa takĪe, Īe teraz
ma wiĊcej pieniĊdzy niĪ dawniej, kiedy musiaáa wychowywaü trójkĊ dzieci i nigdy na nic
nie starczaáo.
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MoĪliwoĞü odpoczynku od codziennych obowiązków, jak i lepsza sytuacja materialna
jako zalety staroĞci wydają siĊ dotyczyü przede wszystkim tych kobiet, które swoje Īycie
poĞwiĊciáy na wychowywanie dzieci. Natomiast wyraĨne káopoty ze znalezieniem plusów
staroĞci mieli mĊĪczyĨni oraz osoby z wyĪszym wyksztaáceniem, co prawdopodobnie wiąĪe siĊ z trudnoĞciami związanymi z zakoĔczeniem aktywnoĞci zawodowej i wiĊkszymi, niĪ
w przypadku gospodyĔ domowych, problemami w zmianie gáównego obszaru aktywnoĞci
i odnalezieniu siĊ w nowej roli spoáecznej. Wnioskowanie to, choü oparte na niewielkiej
liczbie wywiadów, znajduje takĪe potwierdzenie w literaturze (Atchley 1976), co czyni je
nieco bardziej uprawomocnionym.
To jedno (dobre), Īe juĪ nie mam Īadnych obowiązków. Zawsze, nawet te dzieci jak póĨniej juĪ
byáy odchowane, ale praca byáa prawda, a teraz juĪ tyle i juĪ moĪna powiedzieü nic, Īadnych
obowiązków takich, tylko koáo siebie co, dziĊki Bogu (K., 80 lat, Puáawy).
To Īe jestem samotna to moĪe mniej takich stresów, problemów rodzinnych, domowych, bo moĪna
powiedzieü, Īe to Īycie mam jakoĞ uáoĪone (K., 80 lat, Lublin).

Podsumowując, moĪna powiedzieü, Īe z perspektywy przeciwdziaáania osamotnieniu
i izolacji spoáecznej osób starszych istotna jest nie tylko skala wystĊpowania problemów
w starszym wieku, ale to, czy istnieją osoby, które pomogáyby nam je przezwyciĊĪyü.

5. POMYSàY NA WALKĉ Z PROBLEMEM OSAMOTNIENIA
Wynikające z analizy danych oraz wypowiedzi rozmówców pomysáy na walkĊ z osamotnieniem oraz poprawĊ jakoĞci Īycia osób starszych moĪna uporządkowaü od dziaáaĔ
nakierowanych na jednostkĊ, poprzez krąg rodzinny i najbliĪsze otoczenie, aĪ do rozwiązaĔ
instytucjonalnych.
JeĪeli chodzi o to, co jednostka moĪe zrobiü sama, najczĊstszym motywem byáa koniecznoĞü pozostawania wszechstronnie aktywnym i rozwijania wáasnych zainteresowaĔ,
co áączy siĊ teĪ po czĊĞci z utrzymywaniem dobrych relacji z innymi ludĨmi oraz czáonkami wáasnej rodziny. Istotną rolĊ w postrzeganiu swoich moĪliwoĞci dziaáania odgrywaá
z jednej strony stan zdrowia, a z drugiej sytuacja materialna osoby starszej. JednoczeĞnie
podniesienie wysokoĞci emerytur byáo jednym z kilku proponowanych instytucjonalnych
rozwiązaĔ na polepszenie jakoĞci Īycia osób starszych. Choü troje seniorów podkreĞlaáo,
Īe paĔstwo powinno raczej uáatwiaü zatrudnienie osób starszych, które byáy zmuszone po
osiągniĊciu wieku emerytalnego odejĞü na emeryturĊ.
Oczekiwania wobec paĔstwa i wáadz koncentrowaáy siĊ na wspieraniu ﬁnansowym
róĪnego rodzaju organizacji seniorskich, przy czym osoby najbardziej osamotnione i schorowane myĞlaáy raczej o czymĞ na ksztaát osiedlowego klubu seniora, gdzie osoby starsze
mogáyby siĊ spotykaü, czy teĪ domu opieki z bardziej zindywidualizowaną opieką i lepszymi warunkami bytowymi.
Wszystkie te pomysáy wraz z krótkim wstĊpem dotyczącym tego, jak osoby badane
deﬁniują osamotnienie, i uzupeánione o pomysáy na kampaniĊ spoáeczną stworzyáy sce134
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nariusz wywiadów grupowych stanowiących zwieĔczenie projektu badawczego. Wyniki
analiz wraz z rekomendacjami dziaáaĔ na przyszáoĞü prezentowane są w nastĊpnej czĊĞci
artykuáu.

6. PROBLEM OSAMOTNIENIA OSÓB STARSZYCH
W OCZACH OSÓB TRZECICH
W celu pogáĊbienia problematyki osamotnienia osób starszych postanowilismy zbadaü
tĊ kwestiĊ równieĪ z punktu widzenia osób trzecich, mających na co dzieĔ kontakt z seniorami. W opinii osób máodych staroĞü kojarzy siĊ z byciem w wieku poprodukcyjnym,
posiadaniem nadmiaru czasu wolnego oraz problemami zdrowotnymi, a co za tym idzie,
niezdolnoĞcią do wykonywania wiĊkszoĞci codziennych czynnoĞci. Tymczasem osoby
zawodowo zajmujące siĊ pomocą seniorom kojarzyáy staroĞü przede wszystkim z upokorzeniem, którego doznają osoby starsze ze strony spoáeczeĔstwa, gdyĪ są traktowane jako
niepotrzebne, a spoáeczeĔstwo „skazuje ich na doáującą egzystencjĊ (…) najlepiej byáoby
gdyby ich nie byáo, niech siĊ nie pojawiają, bo to balast, powinno ich nie widaü”. Ten sam
problem wykluczania osób starszych ze spoáeczeĔstwa dostrzegają równieĪ osoby máode:
„są zepchniĊci na margines, spoáeczeĔstwo ich nie potrzebuje, cichy kącik, odchowaü wnuki, to dla nich miejsce”.
Zarówno máodzieĪ posiadająca w najbliĪszej rodzinie osoby starsze, jak i praktycy
zajmujący siĊ zawodowo pomocą seniorom podkreĞlali, Īe staroĞü moĪe byü stanem odczuwanym subiektywnie, to znaczy, iĪ ludzie obiektywnie máodzi wiekiem potraﬁą siĊ
czuü staro, jak równieĪ istnieją osoby powyĪej 70. roku Īycia, które są obeznane z nowymi
technologiami i prowadzą aktywny tryb Īycia: „sam sobie czáowiek wyznacza, kiedy przestaje mu zaleĪeü, nie interesuje siĊ niczym, tylko bieĪące potrzeby”.
Jako powody osamotnienia osób starszych wskazywane byáy z jednej strony czynniki obiektywne, takie jak utrata Īyciowego partnera, czy brak rodziny mieszkającej
w tej samej miejscowoĞci, z drugiej strony jednak máodzi badani podkreĞlali równieĪ, iĪ
osoby starsze bardzo czĊsto „same wprowadzają siĊ w stan osamotnienia”, zamykając
siĊ w domu i unikając kontaktu z innymi ludĨmi: „niezdolnoĞü komunikacji z czáowiekiem”, „zamkniĊcie siĊ w sobie”, „nie potraﬁ sam zagadaü”, „wstydzą siĊ”, „wáasny
Ğwiat”, „odcinanie siĊ od reszty”. Tymczasem praktycy zwracali uwagĊ na niedostatki
infrastrukturalne w najbliĪszym otoczeniu seniora, takie jak brak áawek czy wind lub
schodów ruchomych, który powoduje lĊk przed wyjĞciem z domu, dlatego teĪ osoba
starsza woli zostaü w domu, w bezpiecznym otoczeniu, niĪ naraĪaü siĊ na problemy
z przemieszczaniem siĊ. Drugą przyczyną zamykania siĊ seniorów w domu poza brakiem
áawek jest w opinii praktyków brak miejsc w przestrzeni publicznej, do których osoba
starsza mogáaby siĊ udaü: „nie ma takich miejsc poza domem, gdzie moĪna wesprzeü,
pocieszyü, nie ma takich moĪliwoĞci”. Badani podkreĞlali, iĪ problem osamotnienia osób
starszych jest szczególnie dotkliwy w wiĊkszych miastach, ze wzglĊdu wáaĞnie na brak
przyjaznej przestrzeni publicznej.
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7. WYJĝCIE Z OSAMOTNIENIA
Zdaniem máodych respondentów wyjĞcie z sytuacji osamotnienia jest moĪliwe. Badani podawali przykáady otrząĞniĊcia siĊ z Īaáoby po utracie maáĪonka dziĊki kontaktom
z innymi ludĨmi, gáównie czáonkami rodziny, ale równieĪ innymi seniorami znajdującymi siĊ w podobnej sytuacji. Konieczne jest jednak podjĊcie jakiejĞ aktywnoĞci oraz chĊü
wyjĞcia z domu i szukania kontaktu z drugim czáowiekiem. „Moja przybrana babcia sama
siĊ zdecydowaáa na dom starców, gry, wycieczki, to jest lepsze niĪ same zakupy. Nie
jest samotna, ma znajomych ludzi, nie chce byü ciĊĪarem dla rodziny, woli, jest to jakieĞ
rozwiązanie”.
Zdaniem praktyków jedynie ktoĞ, kto nagle wpadá w osamotnienie, moĪe liczyü na
pomoc i wsparcie sąsiadów czy teĪ osób z kóáka paraﬁalnego. Natomiast jeĞli osoba sama
„wpĊdza siĊ” w osamotnienie, tracąc zainteresowanie Īyciem zewnĊtrznym, to pomoc
w wydostaniu siĊ z tego stanu jest bardzo trudna.
Badani zapytani o propozycje rozwiązaĔ instytucjonalnych nakierowanych na wyjĞcie
z osamotnienia wskazywali najczĊĞciej na nastĊpujące moĪliwoĞci:
1. Kluby seniora, kluby czytelnicze, czyli miejsca spotkaĔ z osobami w podobnym wieku,
prowadzenie Īycia towarzyskiego.
2. Uniwersytety trzeciego wieku – nabywanie nowych umiejĊtnoĞci w towarzystwie osób
starszych, uczenie siĊ nowych rzeczy jako dodatkowy cel w Īyciu.
3. Akcje i imprezy skierowane do osób starszych, np. sylwester, pikniki, wieczory andrzejkowe.
4. Wyjazdy turystyczne, wycieczki dla osób starszych.
5. Kursy komputerowe, nauka obsáugi narzĊdzi internetowych.
6. Wprowadzenie do przestrzeni publicznej uáatwieĔ dla seniorów: wiĊcej áawek i stolików, schodów ruchomych i wind.

8. PROJEKT KAMPANII SPOàECZNEJ „BĄDħ BLISKO”
Zarówno osoby máode w wieku 18–25 lat, jak i profesjonaliĞci zajmujący siĊ osobami
starszymi pytani o to, jak mogáaby wyglądaü ewentualna kampania spoáeczna mająca na
celu ograniczenie zjawiska osamotnienia wskazywali, Īe powinna ona raczej „przynosiü
nadziejĊ” i mieü optymistyczne przesáanie niĪ pokazywaü prawdĊ o osamotnieniu. W obu
grupach padaáy stwierdzenia, Īe kampanii spoáecznych wywoáujących litoĞü jest zbyt duĪo,
a ludzie nie chcą takich rzeczy oglądaü. Co wiĊcej, takie obrazy mogáyby dodatkowo
wzmocniü negatywny wizerunek seniorów w polskim spoáeczeĔstwie. Dlatego teĪ kampania powinna podkreĞlaü dobre strony staroĞci i osób starszych (cierpliwoĞü, umiejĊtnoĞü
sáuchania, dzielenie siĊ doĞwiadczeniem).
Kampania taka w Ğwietle opinii ludzi máodych powinna byü przede wszystkim skierowana
do ludzi máodych. By ich zachĊciü do wolontariatu i pomocy osobom starszym, naleĪaáoby
pokazaü, Īe od starszych teĪ siĊ moĪna czegoĞ nauczyü, a spotykanie siĊ i rozmowa z osobą
136

Osamotnienie osób starszych w Polsce – skala, przejawy oraz sposoby przeciwdziaáania zjawisku

starszą przynosi korzyĞci obu stronom – i tak teĪ naleĪy o tym mówiü. Jeden z badanych wspomniaá teĪ o moĪliwoĞci przyznawania przez szkoáy i uczelnie punktów promocyjnych pozwalających np. áatwiej dostaü siĊ do lepszego liceum czy na bardziej oblegany kierunek studiów,
co mogáoby byü dodatkową zachĊtą dla wielu mniej aktywnych spoáecznie máodych osób.
Drugim z adresatów takiej kampanii są seniorzy, którym naleĪy pokazaü alternatywne
(do oglądania telewizji) formy spĊdzania wolnego czasu, jak i dostarczyü informacje o placówkach, które mają jakąĞ ofertĊ dla seniorów bądĨ mogáyby im udzieliü wsparcia. Wydaje
siĊ, Īe akcja taka byáaby najskuteczniejsza, gdyby realizowaü ją na poziomie lokalnym we
wspóápracy z samorządem i lokalnymi organizacjami. ProfesjonaliĞci podkreĞlali jednak,
Īe aby byáa to akcja skuteczna, naleĪaáoby traﬁü z przekazem bezpoĞrednio do domu odbiorcy – gáównie przez radio i telewizjĊ, ewentualnie przesyáki pocztowe. Wynika to stąd,
Īe najbardziej osamotnione osoby to te, które nie wychodzą z wáasnego mieszkania.
Reklamówki, na co wskazaáy obie badane grupy, powinny bazowaü przede wszystkim
na wspóápracy máodszych i starszych.
W podsumowaniu moĪna stwierdziü, Īe w oczach badanych respondentów kampania
spoáeczna powinna byü optymistyczna, pokazywaü osoby starsze od dobrej strony, uĞwiadamiaü seniorom, jakie są moĪliwoĞci spĊdzania wolnego czasu i nawiązywania kontaktów
z innymi ludĨmi oraz ukazywaü wspólne dziaáanie osób máodych i starszych jako przynoszące obopólną korzyĞü.

9. ZAKOēCZENIE
Zrealizowane na zlecenie Fundacji Ja Kobieta badania dotyczące zjawiska osamotnienia wĞród osób starszych pokazaáy z caáą pewnoĞcią istnienie tego problemu wĞród polskich seniorów. Zebrane dane pozwoliáy równieĪ na wskazanie najwaĪniejszych czynników
mających wpáyw na intensywnoĞü odczuwania osamotnienia przez osoby starsze.
Trudno nam jednoznacznie oceniü, czy 7% seniorów, którzy wskazują, Īe osamotnienie
jest staáym elementem ich Īycia, to duĪo czy maáo. Wiemy jednak z caáą pewnoĞcią, Īe
z punktu widzenia jednostki osamotnienie jest problemem ogromnym, mogącym z áatwoĞcią odebraü caáą radoĞü Īycia. DziĊki rozmowom z seniorami wiemy takĪe, Īe wkáadają
oni duĪo wysiáku i energii w to, by uczucie to przezwyciĊĪyü.
WĞród sposobów na walkĊ z wykluczeniem jedną z istotnych ról odgrywa rodzina i bliscy, którzy czĊsto nie zdają sobie sprawy, Īe jeden telefon bądĨ wizyta potraﬁ dodaü osobie
starszej energii na przetrwanie dáugich samotnych chwil. Kolejnym istotnym czynnikiem
są znajomi i przyjaciele, którzy mogą byü dodatkowym, a czĊsto jedynym wsparciem dla
osoby starszej.
Zadaniem lokalnej polityki spoáecznej jest przede wszystkim stworzenie warunków do
integracji spoáecznej osób starszych w ramach spoáecznoĞci lokalnej, a istotnym elementem tworzenia tych warunków jest ograniczanie barier architektonicznych. Od rozwiązaĔ
instytucjonalnych zaleĪy teĪ przede wszystkim los osób niesamodzielnych, które skazane
na przebywanie we wáasnym domu, przy minimalnym wsparciu otoczenia zewnĊtrznego,
są w zasadzie skazane na osamotnienie i izolacjĊ spoáeczną.
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Wywiady pokazaáy takĪe, Īe do wáasnej staroĞci warto siĊ przygotowaü na wczeĞniejszych etapach Īycia. Dodatkowym efektem takich przygotowaĔ mogáoby byü wiĊksze wzajemne zrozumienie máodszego i starszego pokolenia.
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LONELINESS OF OLD PEOPLE IN POLAND – SALE, SYMPTOMS AND WAYS OF SOLVING PROBLEM
The text discusses results of a research conducted on behalf of ‘I – Woman’ Foundation (Fundacja Ja Kobieta) on the elderly people loneliness phenomenon. The aim of the research was to determine the scale of said
phenomenon and partially of social exclusion of the elderly, factors inﬂuencing the probability of the problem’s
occurrence as well as counter-measures possible to apply on both personal and institutional level. The initial
phase of the research consisted of 11 individual in-depth interviews (IDI). The most important part of the
project involved quantitative research carried out on a nationwide, random, representative group of a thousand
65 years-old-people. This research was done through CATI interviews. The results were discussed during two
focus group interviews (FGI). The aim of the interviews was to check the point of view of potential carers and
people ﬁghting with elderly people’s loneliness. Almost 20% of the Polish elderly can be considered lonely –
they declare that often (10%) or always (7%) feel lonely. Almost half of the surveyed (47%) admitted never
feeling lonely. The factors inﬂuencing the feeling of loneliness include: gender, age, education, marital status,
source of income, place of living. Factors that increase the level of loneliness include lack of self-reliance
and no possibilities of getting support in dealing with one’sdifﬁcult situation. Family and relatives are the key
factors in ﬁghting with social exclusion. Friends and acquaintances are also important since they are often the
only support of an elderly person. Local social policy should create suitable conditions for social integration
of the elderly into the local community and limiting architectural barriers is one of the important elements of
such a process. The fate of non self-reliant people depends on institutional solutions.
Key words: elderly people, loneliness, social policy

138

