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Sytuacja demograficzna w Europie szybko się zmienia. Polepszenie stanu zdrowia
i wydłużenie życia, w połączeniu z niższą płodnością, powodują przesunięcie równowagi pomiędzy grupami wiekowymi. Starsza populacja powiększa się w stosunku
do młodszej i, niestety często, jest postrzegana jako rosnące obciążenie dla społeczeństw. Zamiast tego jednak, bogactwo ludzi starszych należałoby zacząć uznawać
za mocną stronę społeczeństwa. Późne lata życia, okres zbliżania się, a potem wchodzenia w wiek emerytalny, czasami zwane także „złotymi latami dorosłości”, to
wiek, w którym mamy zwykle mniej obowiązków, a cieszymy się jeszcze dobrym
stanem zdrowia fizycznego i psychicznego oraz posiadamy odpowiednie zabezpieczenie finansowe, co daje szanse życia wypełnionego działaniem na różnych polach
i pełnego zaangażowania. Starsze pokolenia są zarówno zdolne, jak i chętne do dzielenia się swoimi doświadczeniami i wiedzą, czym mogą przyczynić się do rozwoju
i wzrostu poziomu życia całego społeczeństwa.
Dlatego tak ważne jest, aby zarówno obywatele, jak i społeczeństwa, miały
świadomość znaczenia aktywnego przygotowania się do późniejszych lat życia,
w tym do emerytury, by jak najlepiej wykorzystać roztaczające się przed nimi możliwości. Będzie to miało decydujący wpływ na późniejsze zaangażowanie społeczne
i aktywne uczestnictwo w życiu. Mogą tu być użyteczne zarówno tradycyjne, jak
i nowe programy edukacyjne, plany emerytalne, elastyczne warunki zatrudnienia oraz stopniowe wygaszanie aktywności zawodowej. Projekt BALL ( Be Active
through Lifelong Learning – Bądź Aktywny Ucząc się przez Całe Życie), wspierany
przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus+, został opracowany w celu
znalezienia odpowiedzi na pytanie jak najlepiej realizować takie przygotowania.
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Idee i wskazówki zawarte w niniejszej publikacji są wynikiem szeroko
zakrojonych prac badawczych i ankiet prowadzonych w trzech krajach partnerskich projektu: Hiszpanii, Islandii i Polsce, z myślą o Europie jako całości.
Skoncentrowano się na grupie wiekowej od 50 do 70 lat. Pełne raporty są
dostępne na stronie internetowej projektu BALL*. Wyniki badań posłużyły do
opracowania zaleceń dla wszystkich podmiotów, publicznych i prywatnych,
które są zobowiązane bądź zainteresowane oferowaniem wsparcia w zakresie
przygotowania się do trzeciego wieku.
Rekomendacje zostały zdefiniowane w trzech grupach działań, z których każda
może zostać wykorzystana niezależnie lub w pakiecie z pozostałymi, dla
uzyskania najlepszych rezultatów. Taki pakiet jest zalecany w szczególności dla programów publicznych, władz lokalnych, regionalnych i krajowych,
prywatnych firm i instytucji. Trzyetapowy proces, proponowany jako system
„najlepszych praktyk”, służy do przygotowania osób do zmian, wyzwań i możliwości, które pojawią się przed nimi w późniejszych etapach życia. Można go
uporządkować w następujących grupach działań:
Podnoszenie świadomości na temat wartości i znaczenia trzeciego
wieku – skierowane zarówno do poszczególnych osób, jak i do społeczeństwa jako całości.
Akademia Rozwoju Osobistego, wspierająca osoby, które potrzebują
oraz chcą poznać swoje mocne strony, pragnienia i możliwości, by przygotować się do późniejszej części życia.
Magazyn Możliwości dla Trzeciego Wieku – wirtualny zbiornik, portal,
gdzie poszczególne osoby mają dostęp do wszelkich istotnych informacji
na temat możliwości i narzędzi, dzięki którym mogą znaleźć odpowiednie środki do osiągnięcia swoich celów.
Propozycje zostały opracowane w oparciu o rozległe działania pilotażowe oraz
o konsultacje z podmiotami i grupami osób w trzecim wieku bądź zbliżających
się do niego. Uwzględniono także oczekiwania i opinie przekazane w ankietach.
Każdą z propozycji omówiono szczegółowo w osobnym rozdziale, a także podano
przykłady ich realizacji. W aneksach, natomiast, opisano przykłady modułów
tematycznych kursów Akademii Rozwoju Osobistego oraz sugestie na temat
przeprowadzenia kampanii społecznej.
Zespół projektowy jest przekonany, że nowe koncepcje edukacji dorosłych,
wsparte zwiększoną świadomością dostępnych możliwości, nowych działań czy
karier zawodowych, skierowane w szczególności do pokolenia trzeciego wieku,
wygenerują wymierne korzyści społeczne dziś i będą cenne dla społeczeństwa
w przyszłości.
* www.ball-project.eu.
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PRZYGOTOWANIA DO DYNAMICZNEGO
TRZECIEGO WIEKU
Jak mogę najlepiej się cieszyć późniejszą częścią życia? Czy chcę coś zmienić?
Czy mam jakieś pragnienia, marzenia, pomysły do zrealizowania? Czy chcę się
zająć nowymi rzeczami, rozpocząć nową karierę, kontynuować edukację, rozpocząć jakąś działalność? Czy jestem przygotowany do zbliżającej się emerytury?
Jak długo chcę pozostać na rynku pracy? Czy chcę pielęgnować swoje hobby,
cieszyć się wolnym czasem, podróżować? – Te pytania warto postawić sobie już
w średnim wieku. W nowoczesnych społeczeństwach osoby w wieku 50-55 lat
działają na rynku pracy od 25 do 35 lat, a do emerytury pozostało im jeszcze
10-15 lat i całkiem możliwe, że kolejne 20 lat spędzą na emeryturze... jeśli
zdrowie dopisze. Dlatego tak ważne jest zadanie sobie tych pytań i możliwie
najwcześniejsze przygotowanie się do tego, by móc aktywnie przeżywać lata
trzeciego wieku.
W kolejnych rozdziałach zostaną opisane pomysły i koncepcje, będące wskazówkami i zaleceniami dla dobrych praktyk, a także narzędzia pomocne w tym
procesie.

WYZWANIA DEMOGRAFICZNE
Zmiany demograficzne w krajach europejskich są coraz bardziej widoczne.
Starzenie się społeczeństw może mieć w nadchodzących dekadach olbrzymi
wpływ na cały... Stary Kontynent. Coraz niższe współczynniki urodzeń oraz
wyższa średnia długość życia zmieniły i nadal zmieniają kształt europejskiej piramidy wieku. Starzejemy się. Odsetek osób w wieku produkcyjnym,
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statystycznie zdefiniowanych zazwyczaj jako grupa wiekowa 15-64, wciąż
maleje, podczas gdy odsetek ludności w wieku 65 lat i więcej – szybko rośnie.
W nadchodzących dziesięcioleciach, zgodnie z prognozą wykonaną na zlecenie
Komisji Europejskiej, liczba osób w wieku 65+ wzrośnie z 18% w 2013 roku
do 29% w roku 2060*. Dodatkową oczekiwaną długość życia obywateli Europy,
którzy osiągnęli 65 lat, szacuje się na około 20 lat. Raport ONZ na temat
starzenia się ludności świata w latach 1950-2050 ** mówi, że „Europa jest
obecnie głównym obszarem na świecie z najwyższym procentem osób starszych
i prognozuje, że tak pozostanie przez najbliższe 50 lat”. Populacja emerytów,
zwłaszcza w krajach uprzemysłowionych, nieustannie rośnie.
Sprawą oczywistą jest, że zmieniająca się struktura wieku społeczeństw europejskich oraz zwiększająca się długość życia obywateli, w połączeniu z lepszym
zdrowiem i kondycją, będzie wpływała na społeczeństwo na wiele sposobów.
Niestety, pokolenia w wieku powyżej średniego są zbyt często postrzegane jako
obciążenie dla społeczeństwa. Zapomina się, że w społeczeństwach dobrobytu
osoby po pięćdziesiątce zazwyczaj mają już pospłacane hipoteki i kredyty
zaciągnięte we wcześniejszych latach. Mieszkają w relatywnie dobrych warunkach, a ich obowiązki związane z wychowaniem i wspieraniem dzieci są coraz
mniejsze. Osoby te na ogół miały możliwość zdobycia dobrego i różnorodnego
wykształcenia. Dobrze byłoby rozpoznać w nich cenny potencjał, który na ogół
mają ochotę spożytkować jako swój wkład w życie społeczne. Dla przyszłości
Europy jest sprawą zasadniczą, by zagwarantować najwyższą jakość życia dla
tych obywateli i zapewnić, by ich cenne doświadczenie i wiedza były wykorzystywane przez młodsze pokolenia z pożytkiem dla całego społeczeństwa.
To właśnie dlatego zaproponowano i zrealizowano projekt BALL, który poprzez
opracowanie dobrych praktyk i narzędzi dla starzejących się pokoleń, pomógł im
przygotować się do aktywnej i dostatniej ostatniej części życia, tak, aby była ona
pomyślna dla nich i pożyteczna dla społeczeństwa.

PROJEKT BALL
Projekt BALL – BĄDŹ AKTYWNY UCZĄC SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE, jest międzynarodowym projektem europejskim finansowanym z programu unijnego
Erasmus+. Trwał dwa lata, rozpoczął się we wrześniu 2014 roku, a kończy się
również we wrześniu 2016 roku.

* The 2015 Ageing Report – Underlying Assumptions and Projection Methodologies, E UROPEAN
ECONOMY 8|2014, patrz: Executive Summary p.2, http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2014/pdf/ee8_en.pdf, data dostępu 2016/04/18.
** http://www.un.org/esa/population/publications/worldageing19502050/pdf/80chapterii.pdf
data dostępu 2016/04/18.

Evris Foundation ses, Islandia – prywatna fundacja non-profit,
działająca na podstawie islandzkiego dekretu nr 33/1999 dotyczącego
fundacji zaangażowanych w działania operacyjne. Została założona
w celu dzielenia się islandzką wiedzą i doświadczeniem z innymi krajami europejskimi i na odwrót.
U3A Reykjavík, Islandia – stowarzyszenie pozarządowe osób w trzecim
wieku (po pięćdziesiątce), oferujące programy oraz forum dla nauczania
nieformalnego i dzielenia się wiedzą.
Lubelski Uniwersytet Trzeciego Wieku (LUTW), Lublin, Polska –
stowarzyszenie pod bezpośrednim organizacyjnym i merytorycznym
nadzorem Towarzystwa Wolnej Wszechnicy Polskiej Oddział w Lublinie.
Podstawowe formy działalności LUTW to edukacja, wolontariat seniorów oraz działalność wydawnicza.
Universidad Permanente de la Universidad de Alicante (UPUA),
Alicante, Hiszpania – program naukowy, kulturalny i społeczny, który
został opracowany przez Uniwersytet w Alicante i ma na celu promowanie nauki, kultury i relacji między pokoleniami w celu poprawy jakości
życia starszego pokolenia i zachęcania seniorów do aktywnego udziału
w działaniach społecznych we własnym środowisku i w całej prowincji.
Poza koordynatorem projektu, fundacją Evris, wszyscy partnerzy z Islandii,
Polski i Hiszpanii są członkami AIUTA*.
Projekt BALL wskazuje na potrzebę opracowania narzędzi i praktyk mających na
celu jak najlepsze i odpowiednio wczesne przygotowanie osób do tzw. trzeciego
wieku. Kładzie nacisk na kształcenie, środowisko kulturowe oraz dzielenie się
wiedzą. Głównym celem jest opracowanie innowacyjnych wskazówek i zaleceń
do stosowania w ośrodkach kształcenia ustawicznego – na uniwersytetach,
w firmach, związkach zawodowych, stowarzyszeniach, a także przez lokalne
i regionalne władze, które chcą zachęcić obywateli, by pod ich auspicjami przygotowywali się do trzeciego wieku. Jako grupę docelową dla działań mających
na celu przygotowanie się do emerytury projekt wskazał osoby w wieku od 50
do 70 lat. Rezultaty projektu dedykowane są wszystkim podmiotom zainteresowanym szkoleniem obywateli, członków lub pracowników zbliżających się do
wieku emerytalnego.

* Association Internationale des Universités du Troisième Âge (fr.) – Międzynarodowe Stowarzyszenie Uniwersytetów Trzeciego Wieku.
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Szeroko zakrojone badania i opracowania przeprowadzone w ramach projektu
obejmowały następujące zadania:
Mapowanie. Zbadano bieżącą sytuację w krajach partnerskich: Islandii,
Polsce i Hiszpanii, by zebrać informacje, jak do tej pory przeprowadzano
takie przygotowania, jakie zdobyto doświadczenie i czy zaobserwowano
jakieś trendy, które byłyby przydatne w dalszej pracy.
Ankieta. Przeprowadzono badanie ankietowe w krajach partnerskich,
by poznać postawy i oczekiwania, które mają w stosunku do emerytury
i trzeciego wieku osoby w wieku 50+, zarówno pracujące, jak i będące
już na emeryturze.
Przygotowanie i przeprowadzenie badań pilotażowych. Opracowano
trzy formy działań, które zostały przetestowane podczas badań pilotażowych w krajach partnerskich. Były to: kampania społeczna, program
rozwoju osobistego oraz magazyn możliwości.
Raporty porównawcze, wraz z wynikami mapowania i badań ankietowych
zostały opublikowane na stronie internetowej projektu: www.ball-project.eu*.
Końcowe wyniki, wskazówki i zalecenia zostały przedstawione i omówione
w kolejnych rozdziałach.

TRZECI WIEK
Trzeci wiek** to pojęcie, które często się odnosi do wieku po przejściu na emeryturę, a czasami do „złotych lat” dorosłości – pomiędzy 65. a 80., rokiem życia.
Okres ten został opisany jako dorosłość obarczona mniejszą liczbą obowiązków,
dysponująca odpowiednimi zasobami finansowymi oraz dobrym stanem zdrowia, oferująca bogate możliwości samorealizacji i celowego zaangażowania,
trwającego kilka lat, a czasem nawet dwie dekady lub dłużej.
Sugeruje się, że po trzecim wieku następuje wiek czwarty, który rozpoczyna
się około lub po 80. roku życia. Są to ostatnie lata dorosłości, lata pogorszenia
stanu funkcjonalnego i biologicznego. Tak więc, „młoda starość” czy też „trzeci
wiek” to stosunkowo nowe pojęcie w historii ludzkości, ściśle związane ze wzrastającą średnią długością życia oraz rozwojem demograficznym społeczeństw.
Wymienione przedziały wiekowe powinny być uznane za umowne i ruchome
– inne dla każdej osoby.
* http://www.ball-project.eu/content/final-materials.
** See for example: Stephen F. Barnes, Ph.D, San Diego State University: Third Age – The Golden Years of Adulthood, http://calbooming.sdsu.edu/documents/TheThirdAge.pdf and Fourth
Age – The Final Years of Adulthood, http://calbooming.sdsu.edu/documents/TheFourthAge.
pdf, data dostępu 2016/04/18.

Wolimy nie określać sztywnej granicy wieku rozpoczynającego „trzeci wiek”,
zalecamy jedynie, by przygotowania rozpocząć już w wieku 50+ a nawet
wcześniej. Jesteśmy świadomi, że realny czas przejścia na emeryturę i wyjścia z rynku pracy może się znacząco różnić od tej statystycznej definicji.
Wspomnieliśmy już wcześniej, że rozpoczęcie trzeciego wieku jest i powinno być
sprawą indywidualną, uzależnioną od sytuacji życiowej każdego człowieka. Jako
grupę docelową naszych badań i rekomendowanych działań wybraliśmy pokolenie w wieku od 50 do 70 lat, czyli urodzone między 1946 a 1964 rokiem. Jest to
wiek, gdy sytuacja życiowa większości osób zaczyna się zmieniać i wiele z nich
zaczyna myśleć o nadchodzących latach – o latach, które im pozostały na rynku
pracy, latach, gdy niektórzy myślą nawet o przekwalifikowaniu się i rozpoczęciu
nowej kariery zawodowej. Jest to odpowiedni czas na powitanie trzeciego wieku
i rozpoczęcie przygotowywania ciała i umysłu do tego etapu w życiu, niezależnie od tego, kiedy się rozpocznie.

WSKAZÓWKI I ZALECENIA PROJEKTU BALL
Edukacja dorosłych oraz kształcenie ustawiczne, to nie są nowe pojęcia i istnieje
obszerna wiedza na temat tworzenia i przeprowadzania takich przedsięwzięć
edukacyjnych. Tradycyjne przygotowania do emerytury, na krótko przed jej
nadejściem, nakierowane są głównie na sprawy praktyczne. Jednakże rezultaty projektu BALL pokazują wyraźnie, że potrzebne jest nowe podejście, by
wesprzeć jednostki w realizacji ich marzeń oraz w odpowienio wczesnym przygotowaniu się do udanej, aktywnej i przyjemnej późniejszej części życia – do
trzeciego wieku. Wyniki projektu BALL wskazują na wiek około 50 lat, jako na
właściwy czas, by zacząć się zastanawiać nad nadchodzącymi dekadami, z których dużą część spędzimy na emeryturze. Etapy zaproponowane przez projekt
BALL stanowią takie właśnie nowe i innowacyjne podejście.
Wyniki badań, ankiet, spotkań grup badawczych oraz testów pilotażowych
doprowadziły do opracowania zestawu rekomendacji i wskazówek podzielonych
na trzy etapy. Zostały one krótko przedstawione poniżej oraz szerzej omówione
w późniejszych rozdziałach, wraz z przykładami konkretnych działań zamieszczonymi w aneksach. Ważną kwestią jest podkreślenie potrzeby postrzegania
tych trzech etapów jako powiązanych. Każdy z nich może funkcjonować samodzielnie, natomiast najlepszy efekt zostanie osiągnięty, jeśli zadziałają jako

w w w . b a l l - p r o j e c t . e u

W statystykach demograficznych i na rynku pracy oraz w wielu systemach emer y talnych często ustanawia się wiek 65 lat jako granicę
pomiędzy populacją pracującą a starszą populacją zależną, mającą prawo do
otrzymywania świadczeń emerytalnych. Prace nad projektem BALL wykazały,
że rozumienie terminu „trzeci wiek” różni się w krajach partnerskich, jest ono
kojarzone zarówno z pozytywnymi, jak i negatywnymi aspektami życia. Dlatego
w naszych wskazówkach i zaleceniach stosujemy ten termin z dużą dozą
ostrożności.
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kompletny system możliwości, narzędzi i środków dla osób indywidualnych
i wszystkich kategorii podmiotów, czyli jako system, który pomoże zrozumieć,
respektować i spożytkować zasoby oraz wiedzę nieodłączne dla trzeciego wieku.
PODNOSZENIE ŚWIADOMOŚCI na temat znaczenia trzeciego wieku
skierowanej do całego społeczeństwa i samych zainteresowanych.
Podnoszenie świadomości na temat możliwości dostępnych w późniejszej części
życia jest korzystne dla społeczeństwa jako całości. Powinno być skierowane
do ogółu społeczeństwa, gdyż podstawową kwestią jest promowanie poprzez
kształcenie ustawiczne zmiany postrzegania wartości trzeciego wieku i tworzenia społecznej świadomości korzyści płynących z aktywnego starzenia się.
Niezależnie od znaczenia tych zagadnień dla populacji w trzecim wieku, zaleca
się, by w kampanię włączyły się podmioty bezpośrednio związane z polityką
edukacyjną, społeczną i życiem zawodowym, a mianowicie: związki zawodowe,
stowarzyszenia trzeciego wieku, pracodawcy, menadżerowie, decydenci, przedstawiciele władz i samorządu, instytucji edukacyjnych, ośrodków kształcenia
ustawicznego, nauczyciele, trenerzy, organizacje pozarządowe, opiekunowie
społeczni, pracownicy socjalni, rady miejskie itp.
Kolejnym kluczowym czynnikiem, który wskazano w prowadzonych badaniach
jest to, że chociaż celem kampanii jest dotarcie do ogółu społeczeństwa, to
właściwą grupę docelową stanowią osoby w wieku średnim, a dokładniej
w wieku 50+. Grupa ta jest szczególnie wrażliwa, gdyż osoby te dotarły do
etapu, kiedy należy już zacząć przygotowywać się do emerytury i do późniejszej
części życia. Badania pokazują, że najlepszy wiek, by rozpocząć te przygotowania, to okres między 55. a 64. rokiem życia.
AKADEMIA ROZWOJU OSOBISTEGO wspomaga osoby, które potrzebują i chcą ocenić swoje mocne strony, pragnienia i możliwości, by
przygotować się do późniejszej części życia.
Osoby wchodzące w trzeci wiek powinny przyjrzeć się swojej sytuacji i zadać
sobie pytanie, jak chcą spędzić dalszą część życia. Powinny przeanalizować
swoje pragnienia i poszukać możliwości, jak swoje marzenia spełnić. Zastanowić
się, jakie mogą być przeszkody, czy można je przezwyciężyć, jakie są ich mocne
strony, jakie ryzyko są skłonni ponieść, czyli wykonać osobistą analizę SWOT.
Istnieje potrzeba opracowania pakietu kursów, które uwzględnią zróżnicowane
potrzeby osób z tych grup wiekowych, zarówno jednostek silniejszych, jak
i słabszych. Tych, którzy są wciąż „młodzi” i aktywni na rynku pracy, ale chcą
„wymyśleć siebie na nowo”, i np. w miarę możliwości zmienić zawód; tych,
którzy są powyżej średniego wieku, są bezrobotni i chcieliby się podjąć nowych
zadań; a także tych, którzy są już na emeryturze, ale chcą pozostać aktywni,
gdyż widzą przed sobą wiele lat. Należy uwzględnić zróżnicowanie potrzeb
ze względu na płeć. Akademia Rozwoju Osobistego stanowi nową koncepcję

MAGAZYN MOŻLIWOŚCI dla Trzeciego Wieku, to wirtualny zbiornik,
portal, gdzie osoby indywidualne będą miały dostęp do wszystkich
istotnych możliwości i narzędzi, by móc wybrać odpowiednie środki do
realizacji swoich celów.
Magazyn Możliwości ma na celu dostarczenie osobom w wieku 50+ szerokiej
i różnorodnej oferty możliwości, które będą dla nich pomocne w realizowaniu
planów i marzeń dotyczących rozwoju osobistego, z korzyścią dla siebie oraz
społeczeństwa. Po uświadomieniu sobie swoich wartości i zainteresowań,
po zidentyfikowaniu swoich mocnych stron i pragnień, można sięgnąć do
Akademii, która jako swoisty magazyn oferuje szeroki wybór możliwości. Złotą
zasadą jest to, że każdy sam kontroluje swoje poszukiwania odpowiednich możliwości. Magazyn jest zbiornikiem wszystkich środków i zasobów dostępnych dla
osób w trzecim wieku, które planują zmiany i chcą podążać nowymi ścieżkami
w życiu, w jedną czy inną stronę. W magazynie znajdą one wybór narzędzi,
które ułatwią im realizację planów i pragnień.
Magazyn nie ma na celu tworzenia konkretych pomysłów, możliwości, działań
itp. Sam niczego nie tworzy, jest jedynie źródłem informacji, a regały i półki są
przeznaczone na oferty zewnętrznych podmiotów spoza samego Magazynu.

PODSUMOWANIE
Po uświadomieniu sobie swoich wartości i zainteresowań, po zidentyfikowaniu
swoich mocnych stron i pragnień można sięgnąć do Akademii, która na wzór
magazynu zapewnia szeroki wybór możliwości. Takie nowe koncepcje we wspieraniu dorosłych, skierowane szczególnie do osób zbliżających się do trzeciego
wieku lub będących na emeryturze, z pewnością dadzą wymierne korzyści
społeczne i będą niezwykle cenne dla społeczeństwa w dalszym jego rozwoju
demograficznym.
Więcej szczegółów znajdzie Czytelnik w kolejnych rozdziałach i aneksach.
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i wskazuje na nowe podejście do zaspokajania wszystkich tych potrzeb w systemowym pakiecie kursów, doradztwa osobistego oraz szkoleń.
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GŁÓWNY CEL I UZASADNIENIE
Kampania świadomościowa nakierowana jest na uzmysłowienie całemu społeczeństwu, a w szczególności osobom w wieku powyżej 50 lat, jak istotne jest
przygotowanie się do emerytury i do wejścia w trzeci wiek poprzez uczenie się
przez całe życie. Innym celem kampanii jest zaproponowanie strategii działania
w kierunku pozostania aktywnym podczas tego nowego etapu w życiu.

Dlaczego potrzebne jest podnoszenie świadomości na temat
wartości i znaczenia trzeciego wieku?
W społeczeństwach opiekuńczych osoby po pięćdziesiątce mają zazwyczaj
pospłacane kredyty i hipoteki. Mieszkają w relatywnie dobrych warunkach,
a przy tym mają mniej obowiązków związanych z wychowywaniem i wspieraniem dzieci. Osoby te zazw yczaj miały możliwość zeobycia dobrego
i zróżnicowanego wykształcenia. Mogą się spodziewać, że będą jeszcze żyć
30-35 lat albo dłużej, w większości przypadków ciesząc się dobrym zdrowiem.
Długość emerytury, tzn. okres od wyjścia z rynku pracy do końca życia, często
mierzy się w dziesięcioleciach. Badania wykazały, że bardzo istotne jest przygotowanie się do tego okresu, by był on przyjemny. Osiągając średni wiek (po
pięćdziesiątce) ludzie powinni – podobnie, jak to zrobili w młodości – zadać
sobie pytanie: „Kim chcę być i co chcę robić w późniejszej części życia?” Poziom
wykształcenia ludzi, rozwój technologiczny oraz duża różnorodność we współczesnych społeczeństwach, oferują nieskończoną ilość możliwości dla działań
związanych z pracą i hobby, które nie były dostępne jeszcze kilka lat temu.
Powszechnie można zaobserwować, że osoby po pięćdziesiątce są znudzone/
zmęczone swoimi obowiązkami w pracy lub nie mają możliwości dalszego
awansu. Jednak są to osoby wykształcone, posiadające wiedzę, umiejętności,
duże doświadczenie życiowe i zawodowe. Można powiedzieć, że osoby te są
nawet o wiele lepiej przygotowane do dokonania wyborów na przyszłość niż
były w młodości.
Biorąc to wszystko pod uwagę, radzimy osobom w tym wieku, by przeanalizowały swoją sytuację i podjęły decyzje dotyczące dalszej pracy i życia – czy
chcą, by ich obecne działania toczyły się nadal po tych samych torach, czy też
wolałyby podążyć inną ścieżką w pracy lub w życiu. Jest to możliwe poprzez
edukację lub przekwalifikowanie zawodowe, które mogą pomóc żyć w lepszej
harmonii ze swoimi pragnieniami.
Badania wykazały również, że społeczeństwo ma tendencję od niedoceniania doświadczenia, wiedzy i umiejętności osób starszych. Takie postawy są
szkodliwe dla tych osób i mogą się stać źródłem ich niepokoju. Jednocześnie,
społeczeństwo odrzuca cenne doświadczenie i wiedzę, na budowanie których
wcześniej wydało fortunę.

Kolejnym kluczowym czynnikiem, który został wskazany w prowadzonych badaniach jest to, że chociaż celem kampanii jest dotarcie do ogółu społeczeństwa,
to właściwą grupę docelową stanowią osoby w średnim wieku, a dokładniej
osoby w wieku 50+. Grupa ta jest szczególnie wrażliwa, gdyż osoby te dotarły
do takiego etapu, kiedy należy zacząć się przygotowywać do emerytury i do
późniejszej części życia. Badania pokazują, że najlepszy wiek, by rozpocząć te
przygotowania, to okres między 55. a 64. rokiem życia.
Jednym z głównych wyzwań projektu BALL jest zbudowanie spójnego społeczeństwa, w którym obywatele są w pełni zintegrowani, niezależnie od wieku
czy działalności. W tym znaczeniu niezbędne staje się wspieranie więzi na
płaszczyźnie międzypokoleniowej w taki sposób, by budować mosty pomiędzy
pokoleniami. Prowadzone działania będą miały na celu upewnienie się, czy
różne grupy ludności rozumieją istotę procesu starzenia się jako ciągu przemian
i możliwości, wyzwalając się od negatywnych stereotypów i zjawisk wywoływanych wykluczeniem społecznym. Jak z tego wynika, decydujące dla realizacji
celów niniejszej kampanii, bedą międzypokoleniowe działania uświadamiające.
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Podnoszenie świadomości na temat możliwości dostępnych w późniejszej części
życia jest potrzebne dla społeczeństwa jako całości. Powinno być skierowane
do ogółu społeczeństwa, gdyż podstawową kwestią jest promowanie zmiany
postrzegania wartości trzeciego wieku i tworzenie świadomości społecznej
dotyczącej korzyści płynących z aktywnego starzenia się poprzez kształcenie
ustawiczne. Niezależnie od znaczenia tych zagadnień dla populacji w trzecim
wieku, byłoby wskazane, aby w kampanię włączyły się podmioty bezpośrednio
związane z promowaniem polityki edukacyjnej, społecznej i pracy, a mianowicie:
związki zawodowe, stowarzyszenia trzeciego wieku, pracodawcy, menadżerowie,
decydenci, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, przedstawiciele instytucji edukacyjnych, ośrodków kształcenia ustawicznego, nauczyciele,
trenerzy, organizacje pozarządowe, opiekunowie społeczni, pracownicy socjalni,
rady miejskie i gminne itp. Należy podkreślić fakt, że sukces kampanii społecznej będzie w dużym stopniu zależał od poziomu świadomości, jaki zostanie
osiągnięty w wyżej wymienionych sektorach. Kampania musi zostać bardzo
starannie zaplanowana, tak, by wszystkie te podmioty się w nią włączyły.
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PRZESŁANIE
Podsumowując, kampania powinna uwzględniać takie kluczowe aspekty jak:
Umiejętności, wiedzę i doświadczenie osób starszych, które są niezwykle ważne dla społeczeństwa jako całości i które muszą zostać poznane
i udostępnione.
Osoby starsze powinny mieć możliwość bycia aktywnymi i pożytecznymi dla siebie i społeczeństwa także w późniejszej części życia.
Osoby po pięćdziesiątce i starsze powinny dokładnie przeanalizować
i ponownie ocenić swoją sytuację, by zastanowić się, na co chcą przeznaczyć energię w późniejszej części życia, czy będzie to nowa droga,
czy też kariera zawodowa, którą można osiągnąć poprzez kształcenie
i działania innowacyjne.
Współczesne społeczeństwo i nowoczesne sposoby komunikacji sprawiają, że dostępne są niezliczone możliwości aktywnego starzenia się.
Istotną sprawą jest ułatwienie pełnej i aktywnej integracji starszych
dorosłych w społeczeństwie, poprzez umożliwienie im ustanowienia
nowych celów, odkrycie siebie na nowo i pozostania aktywnymi przez
całe życie.
Konieczne jest rozbudzanie świadomości międzypokoleniowej, jeśli
chcemy się przyczynić do spójności społecznej w społeczeństwie,
w którym wiek nie jest wadą, a wszystkie grupy ludności przyczyniają
się do budowania dobra wspólnego.

PROPOZYCJA TYTUŁU
Uważamy, że konieczne będzie zaproponowanie sugestywnego sloganu czy też
tytułu, który zwiększy zainteresowanie i przyciągnie uwagę odbiorców. Nasza
sugestia tytułu:

AKTYWNE
STARZENIE SIĘ:
WYZNACZANIE NOWYCH CELÓW
I ODKRYWANIE SIEBIE NA NOWO

Odbiorców określono już wcześniej, definiując główne grupy i podstawowe cele:
A. Podmioty bezpośrednio związane z promowaniem edukacji,
polityki społecznej i rynku pracy, mianowicie: związki zawodowe,
organizacje branżowe, stowarzyszenia dla trzeciego wieku, pracodawcy,
menadżerowie, decydenci, przedstawiciele władz państwowych oraz
samorządów lokalnych, przedstawiciele i instytucje edukacyjne, centra
kształcenia ustawicznego, nauczyciele, trenerzy, organizacje pozarządowe, służba zdrowia, pracownicy socjalni, rady miast itd., wszyscy,
którzy widzą potrzebę i mają chęć, by pod swoimi auspicjami zachęcać
ludzi do przygotowania się do emerytury.
B. W szczególności, populacja w wieku 50+. Do grupy tej zaliczają się
zarówno osoby pracujące, jak również osoby w wieku przedemerytalnym, które chcą się przygotować do następnego etapu w życiu.
C. Obywatele w trzecim wieku, którzy chcą wyznaczyć sobie nowe cele
i odkryć siebie na nowo.
D. Całe społeczeństwo, czyli osoby z różnych pokoleń, którym powinno się
uświadomić, jakie korzyści wynikają z aktywnego starzenia się i uczenia się przez całe życie.
By osiągnąć zamierzony efekt, zaleca się przygotowanie w każdym kraju
wyczerpującej listy najważniejszych podmiotów, do których kierowana jest
kampania.
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HARMONOGRAM I METODOLOGIA
Zasięg kampanii musi być wielopoziomowy, co oznacza uwzględnienie poziomu
lokalnego, regionalnego i krajowego. Jest to konieczne ze względu na różnorodność potrzeb istniejących w każdym regionie oraz specyfikę każdego
kraju, wynikające z różnorodności grup zawodowych dominujących na danym
obszarze, innych schematów spędzania wolnego czasu, poziomów integracji
społecznej, dostępnych zasobów, struktur politycznych itp.
Nasza propozycja ogólnie polega na przeprowadzeniu serii spotkań promocyjnych na różnych poziomach przez okres jednego roku (przykład praktycznego
harmonogramu jest dostępny w aneksie 1.c). Zaleca się przeprowadzenie od
trzech do pięciu działań bezpośrednich w celu osiągnięcia zamierzonych efektów tej kampanii. Proponowany plan wyglądałby następująco:
od jednego do trzech działań na poziomie lokalnym,
co najmniej jedno działanie na poziomie regionalnym,
co najmniej jedno działanie na poziomie krajowym.
Działania te zostaną wsparte wirtualną kampanią składającą się z publikacji 12
postów, po jednym co miesiąc, tworzących wirtualny kalendarz, który będzie
przypominał zainteresowanym o głównych celach i przesłaniach.
Dotychczasowe działania zostaną uzupełnione o materiały promocyjne do
rozpowszechniania. Będzie to ulotka informacyjna i przykładowa prezentacja do wygłaszania na spotkaniach. Kampania ta wymaga dodatkowej
strategii promocyjnej, podczas której zostaną wykorzystane różne nośniki:
mailing do określonych podmiotów, newslettery, notatki prasowe dla sieci
społecznościowych, radio, telewizja, prasa ogólnokrajowa, regionalna i lokalna.
Takie komplementarne działania są niezbędne do osiągnięcia pożądanego efektu
końcowego.

Cele kampanii krajowej, regionalnej i lokalnej można przedstawić następująco:
a) rozpowszechnianie zamysłu przeprowadzonych badań, dotyczących
znaczenia bycia aktywnym poprzez uczenie się przez całe życie;
b) pokazanie wyników dotychczasowych badań;
c) podnoszenie świadomości na temat konieczności przygotowania się do
trzeciego wieku;
d) pokazanie skuteczności i pożyteczności kampanii świadomościowej przy
realizacji wyżej wymienionych celów;
e) rozpowszechnianie środków, zasobów, struktury i przekazów kampanii.

Wybór treści do przekazania podczas spotkań z podmiotami
w ramach kampanii społecznej
Spotkania powinny zostać zaplanowane na maksimum 120 minut. Pierwszą
część należy przeznaczyć na 45-minutową prezentację, zawierającą główne
przesłania kampanii świadomościowej (przykład prezentacji znajduje się w aneksie 1a). Po prezentacji następuje otwarta debata, mająca na celu uzyskanie
od uczestników informacji zwrotnej. Następnie, wszyscy zostają poproszeni
o wypełnienie ankiety ewaluacyjnej. Prezentacja powinna zostać skonstruowana
w następujący sposób:
Wstęp: cele, zakres działań, dostępne materiały, oczekiwany efekt.
Informacja, jak ważne jest przygotowanie do emerytury (podstawy
teoretyczne, dowody naukowe), przedstawienie metod i podłoża wykonanych badań.
Strategia: motywacja, profesjonalne wsparcie przy dokonaniu samo-oceny i przygotowaniu planu rozwoju osobistego na emeryturę.
Źródła: Akademia Rozwoju Osobistego, Magazyn Możliwości.
Wnioski: kluczowe aspekty wspierania aktywnego starzenia się i integracji społecznej.
Bibliografia i źródła internetowe.
Przekaz prezentacji zostanie wsparty rozdawaniem materiałów na temat przygotowania się do emerytury.
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Wybór treści, które należy przedstawić w pomocniczej,
wirtualnej kampanii społecznej
Jak zostało już wcześniej wyjaśnione, wirtualna kampania pomocnicza będzie
się składała z 12 postów, opartych na strukturze kalendarza, obejmujących
główne założenia kampanii z perspektywy osobistej i praktycznej. Chociaż
kalendarz będzie dostępny w różnych wersjach językowych, będzie taki sam
w całej Europie.

12 miesięcy – profile 12
rzeczywistych postaci, które przebudowały swoje
życie przed lub po przejściu na
emeryturę.

Format
będzie jednorodny,
dzięki czemu będzie mógł być
stosowany zamiennie w każdym kraju europejskim
i dostosowywany do potrzeb
lokalnych.
Każdy profil będzie zawierał
atrakcyjne zdjęcia odzwierciedlające cele
kampanii.
Profil powinien być krótki, 2-3 proste
zdania, opisujące prawdziwą sytuację starszej osoby,
która przeszła proces odkrywania siebie na nowo
Każda
i może się podzielić pożytecznymi radami
kartka
z osobami w podobnej
kalendarza opatrzona
sytuacji.
będzie kodem QR, który przekieruje
nas na opis całej kampanii, a przede wszystkim na
opisane indywidualne historie
Dodatkowo, pojawią się linki do Magazynu
Możliwości i Akademii Rozwoju
Osobistego.

Materiały promocyjne zawierają podsumowanie głównych celów kampanii
świadomościowej. Treść podzielona została na następujące działy:
Wstęp, opisujący przeprowadzone badania.
Cele.
Odbiorcy.
Metodologia.
Plan działania.
Zaangażowane instytucje.
Linki do strony projektu BALL, Magazynu Możliwości i Akademii
Rozwoju Osobistego.
Przykłady materiałów są dostępne na stronie: www.ball-project.eu.
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PLAN OCENY POZIOMU ŚWIADOMOŚCI
ORAZ EWALUACJA WPŁYWU KAMPANII
By poznać poziom percepcji przesłania kampanii, a także poziom zaangażowania
i reakcji podmiotów będących jej odbiorcami, ważnym punktem jest przeprowadzenie oceny końcowej. Plan takiej ewaluacji składa się zarówno z procesów
wewnętrznych, jak i zewnętrznych:
Ocena zewnętrzna przy pomocy standardowego kwestionariusza
ewaluacyjnego i zbierania informacji zwrotnej. Kwestionariusz zostanie
rozdany uczestnikom kampanii społecznej, którzy będą chcieli w ten
sposób pomóc zdobyć dane na temat osobistej percepcji, zarówno samej
kampanii (czy jest ciekawa/przydatna), jak też strategii projektu BALL.
Ocena wewnętrzna wymaga analizy środków, zasobów i kanałów rozpowszechniania, które posłużyły do szerzenia kampanii świadomościowej.
Ważne jest zbieranie materiałów dokumentujących kampanię (zdjęcia,
artykuły prasowe, programy, analityka internetowa, pliki z opisami itp.).
Wszystkie zebrane dane zostaną wykorzystane w sprawozdaniu końcowym,
mającym na celu zdefiniowanie mocnych i słabych stron, możliwości oraz zagrożeń w prowadzeniu kampanii. Informacja zwrotna będzie bardzo istotna do
planowania przyszłych akcji. Pełną wersję ewaluacji można znaleźć na stronie
internetowej projektu*.

* www.ball-project.eu.

Jednym z pierwszych kroków przed podjęciem działań kampanii jest zbadanie
możliwości finansowych, z uwzględnieniem, że potrzebne zasoby i inwestycje
czasowe wymagają wykwalifikowanych pracowników oraz wsparcia konsultantów i ekspertów. Ponadto, proponowane działania wymagają dużych nakładów
na działania reklamowe, koszty podróży, koszty ukryte, niezbędne zasoby,
ulotki, broszury, filmy, reklamy w TV, prasie, radiu, wsparcie internetowe itp.
Wyniki kampanii pilotażowej podkreślają znaczenie i potrzebę prowadzenia
takich działań. Wskazały na to zarówno podmioty instytucjonalne, jak i osoby
indywidualne. Co więcej, większość odbiorców przyznała się do swojej niewiedzy z zakresu tych zagadnień, jak również wykazała duże zainteresowanie
i potrzebę zdobycia wiedzy na temat uczenia się przez całe życie oraz nowych
możliwości, wciąż otwartych dla trzeciego wieku, a w szczególności możliwości
odkrycia siebie na nowo oraz wybrania różnych ścieżek w życiu.
Większość uczestników kampanii pilotażowych wskazała na potrzebę większej
dostępności tego typu wydarzeń dla ogółu społeczeństwa. Niektórzy w swoich
sugestiach podkreślali potrzebę upowszechniania informacji głównie poprzez
radio, prasę i telewizję, ponieważ jest to jedyny sposób, aby dotrzeć do opinii
publicznej. Oczywiście, jak już zostało powiedziane, pociąga to za sobą znaczne
dodatkowe koszty.
Na podstawie zebranych dowodów i informacji zwrotnej wyraźnie widać, że
poziomy: krajowy, regionalny i lokalny, jak również wykorzystane kanały dystrybucji okazały się bardzo skuteczne dla celów tej kampanii.
Jak podkreślono wcześniej, całkowity sukces oraz silne oddziaływanie można
osiągnąć tylko wtedy, gdy kampania dotrze do wszystkich odbiorców: decydentów, podmiotów społecznych, organizacji pozarządowych, stowarzyszeń,
instytucji, pracodawców oraz osób reprezentujących różne pokolenia.

MATERIAŁ UZUPEŁNIAJĄCY
Jako przykład kampanii przygotowaliśmy różne materiały i źródła które zostały
wykorzystane w kampanii pilotażowej. Są to tylko wersje robocze, ale mogą
posłużyć jako źródło inspiracji przy planowaniu przyszłych działań. Przykłady
harmonogramu kampanii społecznej, ulotki oraz prezentacje można znaleźć
w aneksie 1 oraz na stronie: www.ball-project.eu, gdzie są także dostępne
sprawozdania z pilotażowej kampanii przeprowadzonej w Hiszpanii.
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GŁÓWNY CEL
Naszym celem jest umocnienie pozycji osób w trzecim wieku poprzez uwydatnienie ich postaw i możliwości w późniejszej części życia.

Dlaczego Akademia Rozwoju Osobistego jest potrzebna?
W czasach kultu młodości liczna populacja ludzi starszych postrzegana jest jako
jednolita „masa wiekowa”, co prowadzi do stereotypizacji i zachowań dyskryminacyjnych, zaś same osoby starsze czują się ignorowane i niepotrzebne. Obszary,
w których, niestety, ludzie starsi doświadczają wielu ograniczeń, to przede
wszystkim dostęp do świadczeń pomocy społecznej, dóbr i usług komercyjnych,
dostępność i jakość usług świadczonych przez instytucje oraz dostęp do edukacji. Są narażeni na utratę pracy i trudności ze znalezieniem nowej.
Należy zauważyć, że takie negatywne tradycyjne postawy wobec trzeciego
wieku są współcześnie powszechne zarówno wśród młodszych, jak i starszych
pokoleń. Są zakorzenione w relacjach, które były pod wieloma względami
zasadniczo różne od tych, które teraz dominują w społeczeństwie. Do czasów
współczesnych istniał tradycyjny, względnie wyraźny trójpodział na poszczególne etapy życia. Jednoznacznie dzielono je na wiek przygotowania do życia,
okres pracy zawodowej i czas spędzony na emeryturze. To się, jednak, stopniowo zmienia i coraz bardziej odczuwalna staje się potrzeba postrzegania życia
w bardziej całościowy sposób, jako continuum.
Osoby wchodzące w trzeci wiek powinny przyjrzeć się sobie i swojej sytuacji.
Powinny zadać sobie pytanie, jak chcą spędzić dalszą część życia. Powinny przeanalizować swoje pragnienia i poszukać możliwości, jak te spełniać marzenia.
Zastanowić się, jakie przeszkody mogą napotkać na tej drodze i czy można je
przezwyciężyć. Powinny, także, nauczyć się rozpoznawać swoje mocne strony,
prawidłowo oceniać ryzyko, jake są skłonne ponieść, czyli wykonać rodzaj osobistej analizy SWOT.
Wyzwaniem współczesności jest całościowe wsparcie rozwoju osobistego dorosłych poprzez nauczanie jak skutecznie używać zasobów poznawczych, jak
prowadzić zdrowe i aktywne życie we współczesnym świecie.
Przygotowanie to winno obejmować zdobywanie nowych kwalifikacji i kompetencji, uaktualnianie wiedzy i umiejętności w wielu obszarach, zwłaszcza
w zakresie: zarządzania sobą i wiekiem, zachowania zdrowia, dostępu do
usług społecznych, rynku pracy, edukacji, kultury, ekonomii i prawa, turystyki
i nowych technologii. Szczególny nacisk powinien zostać położony na dostęp do
nowoczesnych technologii komputerowych, wielojęzykowej globalnej społeczności oraz współczesnej nauki i kultury. Uczenie się przez całe życie pomaga
nam stworzyć i utrzymać pozytywną postawę wobec nauki, dla celów zarówno
prywatnych, jak i zawodowych.

podnosi naszą pewność siebie i poczucie własnej wartości;
zmniejsza niechęć do podejmowania ryzyka i sprawia, że łatwiej przystosowujemy się do zmiany, kiedy taka się przydarzy;
pozwala nam osiągnąć bardziej satysfakcjonujące życie osobiste;
jest wyzwaniem dla naszych idei i przekonań;
może być zabawna.

CELE SZCZEGÓŁOWE
Celem Akademii Rozwoju Osobistego 50+ jest przygotowanie się do późniejszej
części życia.
Proponowane zajęcia są profesjonalnym wsparciem w przygotowaniu planu
rozwoju osobistego i przystosowaniu się do zmieniających się warunków życia
na kilka lat przed i po przejściu na emeryturę. Zajęcia są nakierowane na:
Zwiększenie świadomości społecznej i samoświadomości dotyczącej
potrzeb edukacyjnych w okresie późnej dorosłości.
Podkreślenie roli edukacji na późniejszych etapach życia.
Poprawę jakości życia – zdobycie nowej wiedzy i umiejętności pozwalających na podejmowanie nowych wyzwań, zwiększenie pewności siebie
i dłuższe zachowanie sprawności intelektualnej.
Poprawę stanu zdrowia psychicznego i fizycznego – nowe kontakty
z ludźmi i podtrzymywanie więzi międzyludzkich, zawieranie przyjaźni,
które powodują lepsze samopoczucie, zwiększają zadowolenie i radość
z życia, wpływają na zwiększenie aktywności fizycznej oraz dbałość
o swój wygląd i pozytywne emocje.
Zdobycie nowych umiejętności i kwalifikacji, które pomogą w podjęciu
nowych ról zawodowych i społecznych oraz wzmocnią poczucie własnej
wartości i poczucie bycia potrzebnym.
Powrót do pasji i zainteresowań, na które wcześniej w natłoku obowiązków zawodowych, małżeńskich i macierzyńskich trudno było znaleźć
czas.
Rozbudzenie motywacji do zdobycia wiedzy i umiejętności, które będą
pomocne przy podjęciu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej
lub społecznej, co zapobiegnie wykluczeniu społecznemu.
Stworzenie nowego wizerunku emeryta – osoby niezależnej, otwartej na
zmiany, chętnie i aktywnie uczestniczącej we współczesnym świecie.
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Akademia Rozwoju Osobistego stanowi platformę i forum, które zostało opracowane, by zapewnić jak najlepsze, wieloaspektowe, profesjonalne wsparcie dla
takich działań. Program Akademii obejmuje zarówno kursy i szkolenia grupowe,
jak również wsparcie indywidualne, nakierowane na zaspokojenie różnorodnych
potrzeb. Skierowany jest zarówno do tych, którzy przygotowują się na przyjemną i aktywną emeryturę, jak i do tych, którzy już są na emeryturze i chcą
ponownie rozważyć swoją sytuację, a także do osób po pięćdziesiątce, wciąż
obecnych na rynku pracy, ale chcących odkryć siebie na nowo, wkroczyć na
ścieżkę nowej kariery zawodowej.
Uczenie się przez całe życie jest kluczowym elementem aktywnego starzenia
się, ponieważ zapewnia rozwijanie nowych umiejętności do końca kariery
zawodowej oraz po przejściu na emeryturę, wspierając w ten sposób nasze
funkcje społeczne i dobre samopoczucie. Osiągnięcia edukacyjne osób dorosłych
traktowane są jako wskaźnik wiedzy i umiejętności dostępnych w gospodarce.
Wskaźnik ten da się uchwycić poprzez formalny poziom wykształcenia zdobywanego przez osoby dorosłe. Edukacja wzmacnia także potencjał w zakresie
aktywnego udziału w życiu społeczeństwa poprzez płatne zatrudnienie, wolontariat, aktywny udział w życiu obywatelskim i zaradność w samodzielnym życiu.
Uczenie się jest również bardzo istotne dla integracji społecznej i aktywności
obywatelskiej.
Osoby dorosłe nie wszystkie są takie same, bezsprzecznie mają różne pragnienia
i potrzeby. Potrzeba dokonania samoanalizy na tym etapie życia, na kilka lat
przed przejściem na emeryturę, nie jest dla wszystkich oczywista. Ludzie
są raczej przyzwyczajeni, by przygotowywać się do życia w młodości, a nie
w wieku średnim czy starszym. Dlatego, Akademia Rozwoju Osobistego jest
koncepcją nową, oferującą narzędzia i metodologię, jak również nowe społeczne
zrozumienie i świadomość możliwości dostępnych w późniejszym okresie życia,
wykraczających poza tradycyjne przygotowanie do emerytury.
Kluczem do polepszenia jakości życia osób w okresie przed i po przejściu na
emeryturę są:
myślenie o sobie poprzez ciągły rozwój;
nastawienie na nieustanne zdobywanie wiedzy i jej aktualizowanie;
świadomość ograniczeń i barier pojawiających się wraz z upływem lat
i naturalnymi procesami starzenia się człowieka;
przegląd podjętych działań;
planowanie przyszłych rozwiązań.
Jesteśmy świadkami zmian stereotypów na temat ról osób dojrzałych, nieprawdą jest, że osoby na kilka lat przed przejściem na emeryturę nie pragną
zmian, rozwoju, nauki i sukcesów.

Bezpośrednią grupą docelową Akademii Rozwoju Osobistego są pracujące osoby
powyżej 50. roku życia oraz emeryci, którzy chcą się przygotować do kolejnego
etapu w życiu.

TEMATYKA I METODOLOGIA
Akademia Rozwoju Osobistego to kompleksowy program, który zachęca ludzi do
podejmowania działań w celu poprawy zdrowia, zwiększenia dobrobytu finansowego, łączności społecznej i jakości życia. Motywacje uczestników zajęć, a co
za tym idzie rodzaj podejmowanych form uczenia się, mogą być różne, co będzie
skutkowało zróżnicowaniem oferty edukacyjnej. Może to być:

Zarówno dobór treści, jak i metodyki kursów oraz warsztatów podyktowany
będzie rodzajem motywacji samych uczestników.
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MODUŁY TEMATYCZNE
Prezentowane moduły tematyczne mogą być realizowane jako odrębne bloki
zagadnień, pozwalające na nabywanie konkretnych umiejętności, kompetencji
społecznych i wiedzy. Na końcu każdego modułu znajduje się bezpośrednie
przekierowanie do odpowiednich działów Magazynu Możliwości, tak aby ułatwić
odbiorcy prezentowanych treści odnalezienie potencjalnie interesujących i ważnych dla niego zasobów w przestrzeni wirtualnej.
Jak korzystać z prezentowanych treści?
1. Każdy prezentowany moduł stanowi integralną część Akademii
Rozwoju ale może być realizowany w wybranym zakresie z pozostałymi
modułami.
2. Prezentowane moduły mogą być realizowane jako odrębne bloki zagadnień pozwalające na nabywanie konkretnych umiejętności, kompetencji
społecznych i wiedzy.
3. Na końcu każdego modułu znajduje się informacja o regałach Magazynu
Możliwości, w których można odnaleźć potrzebne zasoby.

Zarządzanie
m
sobą i wiekie
Relacje społeczne
Jakość życia

Aktywne uczestnictwo
w rynku pracy

Ekonomia
(bezpieczeństwo finansowe)
Technologie informatyczne
Zarządzanie
wolnym czasem
Wolontariat

Kurs uczy, jak skutecznie zarządzać własną karierą, rodziną, zdrowiem, relacjami osobistymi i zawodowymi. Program ten ma pomóc uczestnikom rozpoznać
strategie zarządzania sobą, które kryją się za ich najlepszymi osiągnięciami.
Warsztaty pomogą uczestnikom w poznaniu sposobów radzenia sobie ze stresem
oraz w zbudowaniu własnego programu motywacyjnego. Wpłyną na poprawę
samopoczucia, tak by stać się bardziej szczęśliwym i pewnym siebie.

Moduł 1. Zarządzanie sobą i wiekiem
TEMATY ZAJĘĆ

PRZYKŁADOWE ZAGADNIENIA

1. Obraz własnej
osoby – poznaję
siebie

Moja osobowość, własna samoocena, akceptacja siebie, własne
potrzeby, obszary preferencji.
Posiadane umiejętności, kluczowe umiejętności w poszukiwaniu
nowych kierunków samorozwoju.
Kreatywność, współpraca, zdolność adaptacji do nowych
warunków.

2. Jak zachować
szczęście?

Wypalenie życiowe – sygnały ostrzegawcze, autodiagnoza
i możliwe kroki zaradcze.
Samopoczucie. Jak zachować dobry humor i optymizm.
Zapewnienie odporności i wydolności.
Samoświadomość i zsynchronizowanie optymalnych zadań.
Sposoby przedłużania młodości i witalności, czyli wzmacnianie
organizmu.
Osiągnięcia, triumfy i sukcesy drogą do przyszłych wyzwań
i postanowień.

3. Aktywne
starzenie się

Sprawność fizyczna i poprawa cech motorycznych, aktywność
niezbędna w dzisiejszych czasach.
Zestawy aktywności poprawiających sprawność umysłową.
Kultura i sztuka integralną częścią rozwoju.
Integracja społeczna i rozrywka jako działania aktywizujące.
Planowanie, czyli jak dobrze przygotować własny plan aktywności i rozwoju.
Sposoby pokonywania trudności w trakcie planowania i realizacji działań rozwoju osobistego.
Indywidualny dziennik aktywności, czyli od planowania do
działania.

Informacje dotyczące powyższych zagadnień będzie można będzie znaleźć
w Magazynie Możliwości, opisanym w rozdziale 3, w następujących regałach:
nowe umiejętności i kariera zawodowa, zdrowie i aktywność fizyczna, relacje
społeczne i życie towarzyskie, umiejętności życiowe.
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MODUŁ 1:
Zarządzanie sobą i wiekiem
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MODUŁ 2:
Relacje społeczne
Jednym z warunków dobrostanu emocjonalnego jest podejmowanie przez
jednostkę zaangażowania na wielu płaszczyznach życia. W celu utrzymania
pozytywnego obrazu siebie każdy z nas powinien podejmować nowe rodzaje
aktywności, utracone role zastępując nowymi. Późna dorosłość przynosi zmiany
w dotychczas pełnionych rolach społecznych, przynosi zmianę pozycji oraz
zmianę relacji społecznych. Sprostanie tej reorganizacji jest jednym z zadań
rozwojowych stawianych starości. Utrzymanie aktywności i podtrzymywanie
relacji społecznych jest ważne dla pozytywnego przeżywania tej ostatniej fazy
życia, istnieje wiele czynników mających wpływ na pozytywną reorganizację
i przygotowanie się do tego okresu.

Moduł 2. Relacje społeczne
TEMATY ZAJĘĆ

PRZYKŁADOWE ZAGADNIENIA

1. Relacje
interpersonalne

Komunikacja.
Budowanie relacji z najbliższym środowiskiem.
Budowanie i podtrzymanie relacji rówieśniczych
i międzypokoleniowych.
Dbałość o poczucie własnej tożsamości.

2. Współuczestnictwo
i współodpowiedzialność w życiu
społecznym

Aktywność społeczna, stowarzyszanie się (formalne
i nieformalne).
Pielęgnowanie tradycji (narodowej, kulturowej, rodzinnej,
religijnej etc).
Poczucie podmiotowości i wspólnotowości.

3. Samopomoc

Dzielenie się wiedzą, umiejętnościami, doświadczeniem.
Budowanie relacji sąsiedzkich, rodzinnych.
Budowanie relacji między- i wewnątrzpokoleniowych.

Informacje dotyczące powyższych zagadnień będzie można znaleźć w Magazynie Możliwości, opisanym w rozdziale 3, w następujących regałach:
zdrowie i aktywność fizyczna, relacje społeczne i życie towarzyskie, umiejętności życiowe, hobby, czas wolny, kultura.

Wiele czynników może mieć wpływ na jakość życia: zdrowie fizyczne i niezależność, zdolność do samoobsługi, zarobkowania i wykonywania codziennych
czynności, stosunki społeczne – relacje z innymi, socjalizacja i aktywność seksualna, bezpieczeństwo, mobilność, wolność i niezależność, możliwość uczenia
się, rozwijanie umiejętności, uczestnictwo w rekreacji, rozwój zainteresowań,
zatrudnienie – to tylko niektóre czynniki, które wpływają na naszą jakość życia.

Moduł 3. Jakość życia
TEMATY ZAJĘĆ
1. Zdrowie

PRZYKŁADOWE ZAGADNIENIA
Zapobieganie chorobom wieku starszego.
Profilaktyka uzależnień.
Wskazówki dotyczące utrzymania sprawności umysłu.
Budowanie pozytywnego bilansu życia.
Dobry seks w każdym wieku.
Radzenie sobie ze zmęczeniem, frustracją, bólem i izolacją.
Przyjmowanie leków.
Badania i zachowania profilaktyczne.
Zapobieganie chorobie Alzheimera i demencji.
Organizowanie życia w chorobach przewlekłych.
Umiejętność radzenia sobie z utratą.
Budowanie pozytywnej postawy wobec życia i własnej starości.
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MODUŁ 3:
Jakość życia
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TEMATY ZAJĘĆ

PRZYKŁADOWE ZAGADNIENIA

2. Zdrowe
odżywianie

Żywienie terapeutyczne.
Zdrowe odżywianie.
Jak rozciągnąć nasz budżet, by wystarczało na zdrową żywność.
Żywienie a profilaktyka chorób.
Dostosowanie diety do wieku.
Interakcja pomiędzy lekami a składnikami żywności.

3. Aktywność
fizyczna

Zalecenia dotyczące aktywności fizycznej dla zdrowia.
Sposoby na zachowanie i poprawę siły, wytrzymałości i giętkości.
Przegląd najlepszych praktyk w celu promowania aktywności
fizycznej dostosowanej do wieku.
Zapobieganie chorobom niezakaźnym w miejscu pracy za
pomocą diety i aktywności fizycznej.
Zalecany poziom aktywności fizycznej dla dorosłych i starszych
dorosłych.
Dostosowanie form aktywności do wieku.
Aktywność zespołowa, turystyka a integracja społeczna.

4. Bezpieczne
mieszkanie

Przystosowanie środowiska życia do możliwości zmieniających
się z wiekiem.
Pomaganie seniorom oraz osobom niepełnosprawnym w utrzymaniu niezależności.
Jak żyć bezpiecznie w naszych domach.
Przepisy mające na celu ułatwienie dostępu obywateli do usług
długoterminowych i pomocy społecznej.
Ograniczenia wiekowe a warunki mieszkaniowe.
Nowe technologie i techniki wspomagające życie osób starszych
i niesamodzielnych.
Pokonywanie barier architektonicznych.

5. Poprawa
Choroby cywilizacyjne.
zdrowia i opieka Choroby przewlekłe.
nad sobą
Opieka nad osobami przewlekle chorymi.
Instytucje wspierające.
Adaptacja do życia w chorobie.
Rekonwalescencja po długiej chorobie, zabiegach chirurgicznych.
Wsparcie dla opiekunów osób przewlekle chorych (instytucje,
prawo, organizacje, wiedza i umiejętności, wsparcie
psychologiczne).
6. Prawodawstwo
dla osób
starszych

Pomoc w bezpiecznym funkcjonowaniu, z dala od przemocy
i nadużyć wobec osób starszych.
Ustawodawstwo na rzecz ochrony praw osób starszych.
Prawa człowieka w życiu osób starszych.
Organizacje działające na rzecz osób starszych.

Informacje dotyczące powyższych zagadnień będzie można znaleźć w Magazynie Możliwości, opisanym w rozdziale 3, w następujących regałach: edukacja
finansowa, technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT), zdrowie i aktywność fizyczna, prawa i obowiązki, relacje społeczne i życie towarzyskie,
umiejętności życiowe.

Przekształcenia struktury ludności, które mają miejsce w Europie, będą odgrywać znaczącą rolę w kształtowaniu obecnego i przyszłego rynku pracy. Jak
wynika z dotychczasowych analiz i prognoz dotyczących procesów demograficznych, w najbliższych dekadach oczekuje się:
starzenia się ludności,
kurczenia się potencjalnych zasobów siły roboczej związanego ze starzeniem się tych zasobów,
rosnącego obciążenia osób w wieku produkcyjnym ludnością w wieku
poprodukcyjnym.
Taki stan rzeczy wymaga podniesienia poziomu aktywności zawodowej przede
wszystkim starszych grup wiekowych, czyli populacji 50+. Podstawowym
postulatem wszelkich działań mających na celu zwiększenie aktywności na
rynku pracy osób starszych jest zapewnienie im możliwości bycia jak najdłużej
produktywnymi społecznie.
Tematyka proponowanych zajęć będzie oscylować wokół zagadnień:
podnoszenia kwalifikacji, przekwalifikowania się,
kontynuowania edukacji,
podnoszenia umiejętności adaptacji i readaptacji do zmieniającego się
rynku pracy,
umiejętności aktywnego poszukiwania pracy,
działań edukacyjnych dotyczących zarządzania wiekiem, elastycznych
form zatrudnienia, optymalnego wykorzystania kapitału ludzkiego
pracowników itd.
Aktywne uczestnictwo w rynku pracy osób w starszym wieku produkcyjnym
jest koniecznością z punktu widzenia makroekonomicznego i mikroekonomicznego. Europejski rynek pracy dostrzega wiele zalet starszych pracowników,
zaliczamy do nich: doświadczenie zawodowe, dyspozycyjność czasową, duże
poczucie odpowiedzialności i obowiązkowości, cierpliwość i zrównoważenie.
Ze społecznego punktu widzenia praca stanowi ważny element mechanizmu
zapewnienia poczucia bezpieczeństwa socjalnego osób w starszym wieku.
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Aktywne uczestnictwo na rynku pracy
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Moduł 4. Aktywne uczestnictwo na rynku pracy
TEMATY ZAJĘĆ
Starsi pracownicy

PRZYKŁADOWE ZAGADNIENIA
Podnoszenie kwalifikacji.
Readaptacja do zmieniających się warunków pracy.
Przekwalifikowanie.
Jak przygotować indywidualny plan rozwoju zawodowego.
Kontynuacja edukacji w wybranych przez siebie dziedzinach.
Jak skutecznie poszukiwać zatrudnienia.
Elastyczne formy zatrudnienia.
Szkolenia miękkie, służące zdobyciu lub wzmocnieniu kompetencji ułatwiających znalezienie i utrzymanie zatrudnienia.
Nabywanie nowych kwalifikacji.
Jak pozyskać wsparcie finansowe, pożyczki/dotacje na założenie
własnej firmy.
Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu, wsparcie
psychologiczne.
Wolontariat jako forma podtrzymania aktywności zawodowej
lub jako forma powrotu na rynek pracy.

Informacje dotyczące powyższych zagadnień będzie można znaleźć w Magazynie Możliwości, opisanym w rozdziale 3, w następujących regałach: edukacja
finansowa, nowe umiejętności i kariera zawodowa, technologie informacyjne
i komunikacyjne (ICT), prawa i obowiązki, relacje społeczne i życie towarzyskie,
umiejętności życiowe.

MODUŁ 5:
Ekonomia (bezpieczeństwo finansowe)
Wiele starszych osób boryka się z rosnącymi rachunkami za mieszkanie i opiekę
zdrowotną, nieodpowiednim odżywianiem, brakiem dostępu do transportu,
topniejącymi oszczędnościami czy też utratą pracy i wysokimi kosztami leczenia

Istotnym czynnikiem stanowiącym o jakości życia osób starszych jest sfera
zabezpieczenia materialnego. Wiedza z zakresu możliwości korzystania z usług
finansowych i produktów bankowych może zachęcić do bezpiecznego lokowania
i pomnażania posiadanych zasobów finansowych. Jest to tym ważniejsze, że po
przejściu na emeryturę znaczna większość osób starszych nie posiada innych
źródeł utrzymania poza emeryturą, a to oznacza zawsze spadek dochodów.

Moduł 5. Ekonomia (bezpieczeństwo finansowe)
TEMATY ZAJĘĆ

PRZYKŁADOWE ZAGADNIENIA

1. Osoby pracujące Osobiste bezpieczeństwo ekonomiczne.
Edukacja finansowa.
Pożyczki, giełda.
Sposoby zdobywania grantów na rozwój zawodowy.
Jak zwiększyć dochody.
Ochrona konsumenta.
Racjonalizacja kosztów życia.
Finansowe plany emerytalne.
Indywidualna analiza sytuacji finansowej.
Źródła dodatkowych dochodów.
2. Emeryci

Zarządzanie pieniędzmi i unikanie oszustw.
Długi i oszczędności.
Osobiste bezpieczeństwo ekonomiczne.
Edukacja finansowa.
Korzystanie z kart przedpłaconych.
Ochrona konsumenta.
Racjonalizacja kosztów życia.
Przygotowanie finansowe do życia na emeryturze.
Indywidualna analiza sytuacji finansowej.
Źródła dodatkowych dochodów.

Informacje dotyczące powyższych zagadnień będzie można znaleźć w Magazynie Możliwości, opisanym w rozdziale 3, w następujących regałach: edukacja
finansowa, nowe umiejętności i kariera zawodowa, technologie informacyjne
i komunikacyjne (ICT), prawa i obowiązki.
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chorób przewlekłych. Kobiety w starszym wieku zazwyczaj otrzymują mniejsze
od starszych mężczyzn, świadczenia z ZUS, ze względu na niższe zarobki
podczas pracy zawodowej, czas odjęty na sprawowanie opieki nad dziećmi oraz
segregację zawodową, która umieszcza je w dolnym zakresie płac. Miliony osób
starszych boryka się z niepewnym stanem finansów, żyją na progu ubóstwa, lub
od jednego kryzysu finansowego do drugiego. Warunki materialne są bardzo
istotnym elementem sytuacji życiowej człowieka. Programy mają na celu pomóc
starszym dorosłym mądrze korzystać z zasobów kapitałowych oraz wybrać
odpowiednie szkolenia, by lepiej zarządzać pieniędzmi.
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MODUŁ 6:
Technologie informatyczne
Starsi dorośli dołączają do świata online, technologia cyfrowa często staje się
integralną częścią ich codziennego życia. Większość osób starszych twierdzi,
że potrzebuje pomocy przy nauce jak korzystać z nowych urządzeń i usług
cyfrowych. Nic dziwnego, że obawa przed samodzielnym zapoznawaniem się
z nowymi technologiami jest szczególnie dokuczliwa dla starszych, którzy mają
ograniczony kontakt z takimi urządzeniami. Portale społecznościowe mogą
stanowić dodatkowe miejsce spotkań i nawiązywania kontaktów towarzyskich.

Moduł 6. Technologie informatyczne

Akademia

Rozwoju

TEMATY ZAJĘĆ
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PRZYKŁADOWE ZAGADNIENIA

1. Obsługa
nowoczesnych
urządzeń
elektronicznych

Kursy komputerowe tematyczne, na różnych poziomach
zaawansowania.
Telefon komórkowy, smartfon w życiu codziennym.
Wybór i konfiguracja urządzeń a nasze potrzeby.
Zasady bezpiecznego użytkowania urządzeń elektronicznych.

2. Komputer
w życiu
codziennym

Bezpieczne zakupy przez internet – taniej i bez kolejek.
Bankowość internetowa – opłacaj rachunki bez wychodzenia
z domu.
Usługi społeczne i medyczne.
Procedury urzędowe online.

3. Czas wolny
a komputer

Zrelaksuj się z internetem.
Internet – kopalnia wiedzy.
Obróbka cyfrowa zdjęć.
Bądź w kontakcie – bezpieczna poczta, portale społecznościowe,
komunikatory.
Zachowaj wspomnienia.
Media cyfrowe (e-booki, audiobooki, filmy, audycje radiowe itp.).
Turystyka.

Informacje dotyczące powyższych zagadnień będzie można znaleźć w Magazynie Możliwości, opisanym w rozdziale 3, w następujących regałach: technologie
informacyjne i komunikacyjne (ICT), umiejętności życiowe, hobby, czas wolny.

Pogoń za karierą i spełnieniem w życiu zawodowym nie sprzyja nabywaniu
nawyków spędzania czasu wolnego w sposób ciekawy i efektywny. Pojęcia
odpoczynku i czasu wolnego nabierają coraz większego znaczenia w czasach
przemian społecznych i kulturowych dotyczących pracy. Zrozumiałe jest, że
„emerytura” stanowi granicę między etapem życia przeznaczonym na obowiązki
a etapem określonym brakiem obowiązków związanych z pracą oraz dużą
ilością wolnego czasu. Moduł ten będzie poświęcony zarządzaniu wolnym
czasem, którym dysponują seniorzy po przejściu na emeryturę i podczas trwania
trzeciego wieku, pokazując, jak można efektywnie zarządzać tym nowym
czasem nie rezygnując z odpoczynku. Podczas przejścia na emeryturę, a przede
wszystkim na etapie starzenia się, odpowiednie zarządzanie czasem wolnym
i odpoczynkiem jest bardzo ważne, ponieważ ten aspekt ma bezpośredni wpływ
na samopoczucie fizyczne i psychiczne.
Moduł 7 zachęca do wykorzystywania strategii i rozwiązań, które mogą sprzyjać
optymalnemu wykorzystaniu czasu wolnego przez seniorów.

Moduł 7. Zarządzanie wolnym czasem
TEMATY ZAJĘĆ

PRZYKŁADOWE ZAGADNIENIA

1. Zarządzenie
Równowaga między życiem prywatnym i zawodowym.
czasem wolnym Pielęgnowanie kontaktów międzyludzkich.
Efektywne zarządzanie swoim czasem (planowanie i realizacja
przedsięwziętych planów).
Sztuka dobrego planowania.
2. Formy i sposoby Odkrywanie i pielęgnowanie swoich zainteresowań.
spędzania czasu Rozwój osobisty.
wolnego
Ograniczenia wiekowe a formy aktywności.
3. Optymalizacja
Jak zmniejszyć koszty.
kosztów
Umiejętność wyszukiwania optymalnych ofert.
spędzania czasu
Inicjatywy społeczne.
wolnego
Możliwości organizowania się w realizacji swoich pasji.
Upowszechnianie dobrych praktyk.

Informacje dotyczące powyższych zagadnień będzie można znaleźć w Magazynie Możliwości, opisanym w rozdziale 3, w następujących regałach: zdrowie
i aktywność fizyczna, umiejętności życiowe, hobby, czas wolny, kultura.
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Zarządzanie wolnym czasem
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MODUŁ 8:
Wolontariat
Coraz większa liczba dorosłych po 50. roku życia jest zainteresowana pracą
wolontariacką, a społeczności są zainteresowane rekrutacją wolontariuszy,
zwłaszcza tych, którzy posiadają wysokie kwalifikacje zawodowe, trudno
dostępne na rynku pracy.
Znaczenie wolontariatu jako siły, która generuje prawdziwe zmiany, zarówno
w jednostkach, jak i w społeczeństwie dwudziestego pierwszego wieku jest
ogromne. Plany szkoleń obejmują pracę nad tymi rodzajami uczenia się, które
są związane z zadaniami altruistycznymi i wolontariatem oraz wspierają
zdobywanie umiejętności przez wolontariuszy, podkreślając ich dojrzałość
jako jednostek, jak również ich integrację społeczną, co sprawia, że czują się
potrzebni i doceniani przez społeczeństwo. Wolontariat daje osobom starszym
możliwość dzielenia się ze społeczeństwem swoją wiedzą, umiejętnościami
i doświadczeniem. Działalność wolontariacka sprzyja przewartościowaniu
postaw życiowych, zmianie stosunku do własnej kariery zawodowej i do swojej
roli społecznej, jest dobrą okazją do nabywania nowych umiejętności i wykorzystania już posiadanej wiedzy i mądrości życiowej.

Moduł 8. Wolontariat
TEMATY ZAJĘĆ

PRZYKŁADOWE ZAGADNIENIA

1. Wstęp

Znaczenie wolontariatu.
Wpływ wolontariatu na jakość życia wolontariusza.
Dlaczego zrozumienie wolontariatu jest ważne dla organizacji
non-profit?
Jaki typ organizacji potrzebuje starszych dorosłych jako
wolontariuszy?

2. Przygotowanie

Jak zostać dorosłym wolontariuszem.
Profile organizacji zajmujących się działalnością wolontariatu.
Wolontariat międzypokoleniowy.
Wolontariat rówieśniczy.
Wolontariat kompetencji.
Aspekty prawne wolontariatu.

3. Praktyki

Dobre praktyki – dobra zachęta.
Spotkania integracyjne z innymi wolontariuszami.

Informacje dotyczące powyższych zagadnień będzie można znaleźć w Magazynie Możliwości, opisanym w rozdziale 3, w następujących regałach: nowe
umiejętności i kariera zawodowa, technologie informacyjne i komunikacyjne
(ICT), zdrowie i aktywność fizyczna, prawa i obowiązki, relacje społeczne i życie
towarzyskie.

1. Przeciwdziałanie skutkom przemian demograficznych w obszarze singularyzacji, poprzez podniesienie poziomu szeroko rozumianej aktywności
osób dorosłych i starszych. Realizując indywidualny program rozwoju
będą one częściej wychodzić z domów, zwiększą tym samym swoją
motywację do dalszego rozwoju. Odważniejsi i pewniejsi siebie mogą
częściej angażować się w życie społeczne, brać udział w wydarzeniach
organizowanych przez instytucje publiczne, ośrodki wsparcia oraz
organizacje pożytku publicznego.
2. Podczas zajęć w Akademii Rozwoju Osobistego wypracowywane
zostaną indywidualne programy rozwoju, które zwiększą aktywność
społeczną i ruchową, poprawią koordynację wzrokowo-ruchową i akceptację własnego ciała.
3. Ukazanie wartości życia na każdym etapie rozwoju, a tym samym
przełamanie frustrującego trendu promującego kult młodości bez
względu na wiek, podniesienie samooceny, wypromowanie wartości
nadrzędnych i społecznych, jakimi są np. międzypokoleniowość oraz
starość jako źródło wiedzy i doświadczeń indywidualnych i społecznych.
4. Przeciwdziałanie różnym formom dyskryminacji, występującym
w zmieniającej się sytuacji społeczno-kulturowej w ostatnich latach,
zwłaszcza dyskryminacji ze względu na wiek. W oparciu o doświadczenie i wiedzę nabytą podczas spotkań z uczestnikami zajęć w Akademii
Rozwoju Osobistego wypracujemy i wypromujemy katalog rekomendacji.
5. Poprawa jakości życia. Wiedza i umiejętności nabyte na różnych etapach
Akademii zapewnią poprawę koncentracji uwagi i pamięci, pogłębią
wiedzę o sobie na różnych etapach życia (samoświadomość). Dzięki
podejmowanym aktywnościom osoby starsze poczują się mniej osamotnione i marginalizowane co pomoże w niwelowaniu stanów lękowych
i depresyjnych. Wzmocnione, staną się lepszymi partnerami w dialogu
międzypokoleniowym, będą niejako ambasadorami swojego środowiska,
zachęcając rówieśników do podejmowania różnorodnych aktywności.
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WSKAZÓWKI DLA PROWADZĄCYCH
Trenerzy osób dojrzałych, to rodzaj zawodu, który wymaga określonej wiedzy
i kompetencji. Osoby dorosłe, które podejmują aktywność edukacyjną, posiadają
zapał, silną motywację poznawczą, są zaangażowane w proces uczenia się.
Dorośli uczący się pragną mieć świadomość przyswajanej wiedzy i opanowywanych umiejętności, w związku z czym chcą mieć wpływ na określenie
programów kształcenia. Osoby odpowiedzialne za kreowanie edukacji seniorów,
a także nauczyciele, powinny aktualizować swoją wiedzę na temat naturalnego
przebiegu procesu starzenia się.

MOŻLIWE BARIERY
W PRACY ZE STARSZYMI DOROSŁYMI
Zawyżona samoocena – wśród seniorów zdarzają się również osoby, które posiadają bogate doświadczenie zawodowe i z tego powodu są przeświadczone, że nie
potrzebują już jakichkolwiek zmian w zakresie swoich kompetencji zawodowych
i osobowościowych. Są przekonane, że to wystarczy im do realizowania swoich
zamierzeń, przystosowania się do nowych ról społecznych, podołania nowym
wyzwaniom.
Zaniżona samoocena – osoby starsze popadają nierzadko w kompleks niższości,
spowodowany brakiem aktywności zawodowej, trudnościami ze znalezieniem
pracy i poczuciem osamotnienia. Z tego powodu tracą wiarę w swoje możliwości
i są przekonane, że podejmując naukę na pewno nie dadzą sobie rady, nie będą
w stanie przyswoić nowych wiadomości, podjąć nowych wyzwań.
Brak motywacji – seniorzy nie wiedzą czego mogą się spodziewać uczestnicząc
w szkoleniu. Wielokrotnie sami nie zdają sobie sprawy, jaka wiedza i umiejętności są im niezbędne, by rozpocząć nowy etap życia. Często też nie zależy im
w ogóle na dokonaniu jakiejkolwiek zmiany w życiu osobistym i zawodowym.
Trudno im dostrzec zyski z podjęcia nowych działań edukacyjnych. Żyją w stereotypowym przekonaniu, że edukacja jest cechą wieku młodego.

Stan zdrowia – naturalnym zjawiskiem u osób po 50. roku życia jest pojawianie
się chorób związanych z wiekiem, osłabienie ogólnej kondycji i konieczność
stałego leczenia. Coraz powszechniej występują zaburzenia wzroku, słuchu czy
choroby układu krążenia. Zły stan zdrowia może być więc jednym z powodów
rezygnacji z podejmowania zadań edukacyjnych, a wręcz przeciwwskazaniem do
niektórych szkoleń, więc ich organizacja powinna być dostosowana do ograniczeń występujących w tej grupie wiekowej.
Środowiskowe – niewłaściwie dobrane miejsce szkolenia, słabe oświetlenie,
słabe nagłośnienie, zbyt wysoka lub zbyt niska temperatura, oślepiające słońce,
hałas i inne.
Sztywność myślenia – myślenie na bazie utrwalonych schematów, zdeterminowanych nabytym doświadczeniem, dają złudne poczucie bezpieczeństwa i są
oporne na zmiany.
Bezsilność wobec zmian – wszyscy obserwujemy nieustanne zmiany zachodzące
w świecie pracy, świecie technologii, zmiany w przemyśle i gospodarce. Osoby
starsze mogą czuć się wobec tych przemian zagubione i przekonane, że cokolwiek by nie zrobiły, nie nadążą. Wobec takiego przekonania często wycofują się
i pozostają bierne.
Brak pewności siebie – osoby starsze cechuje często mała wiara w swoje
możliwości. Obawiają się, że podejmując naukę poniosą porażkę lub ośmieszą się
przed grupą lub współpracownikami.

ABC TRENERA
Właściwy dobór treści szkoleń i metodyki do potrzeb danej grupy.
Właściwa kolejność nauczanych treści oraz trzymanie się zasady „prosto
i zwięźle”, jak również częste odwoływanie się do doświadczenia.
Pozytywna motywacja i pochwały osiąganych wyników – uczeń dorosły
bardzo źle znosi publiczną krytykę, ośmieszanie, ignorowanie czy też
okazywanie zniecierpliwienia przez prowadzącego zajęcia.
Aktywne nauczanie – przewaga ćwiczeń praktycznych nad teorią,
wykonywanych z wykorzystaniem różnych form pracy.
Uwzględnienie różnic w tempie pracy i stopniu zaawansowania w nauce
poszczególnych osób.
Czas na rozmowy, konsultacje i rozwiązywanie indywidualnych problemów.
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Duma – w grupie osób starszych będą takie, które dziś nie pracują, ale w przeszłości zajmowały prestiżowe stanowiska i funkcje społeczne, cieszyły się
powszechnym szacunkiem i uznaniem. Właśnie one mogą żyć w przekonaniu
o swojej wyższości i lękać się zburzenia wizerunku osoby poważnej i statecznej.
Wielokrotnie starają się przekonywać same siebie, że osoby z ich statusem nie
muszą podejmować nauki, narażając się na ośmieszenie.

45

Osobistego
Rozwoju
Akademia
46

REKOMENDACJE DLA ORGANIZATORÓW
AKADEMII ROZWOJU OSOBISTEGO
W procesie przygotowywania, a następnie realizacji kursów i szkoleń
przygotowujących do emerytury konieczne jest wypracowanie takich
metod oddziaływania motywującego, które będą uczestników przygotowania pobudzać do podjęcia i kontynuowania działań edukacyjnych.
W procesie tym powinni uczestniczyć zarówno trenerzy, jak i wspierający ich doradcy zawodowi, psychologowie czy doradcy edukacyjni,
a niekiedy także członkowie rodziny i przyjaciele uczestników szkolenia (tzw. osoby znaczące, z których zdaniem liczy się dana osoba).
Niejednokrotnie w sytuacjach współpracy z osobami dojrzałymi
konieczna staje się interwencja ukierunkowana na zmianę przekonań, preferencji, sposobu myślenia, a niekiedy również odczuwania.
Niektóre osoby dopiero w tym momencie życia uświadamiają sobie
bowiem, iż nadszedł czas na zmiany, ponieważ, być może, jest to
ostatnia taka szansa na samorealizację i inną jakość życia.
Przygotowując działania edukacyjne dla osób dojrzałych należy
opracować założenia do procesu efektywnego rekrutowania oraz
skutecznego motywowania uczestników, zarówno na etapie
zapraszania do tych działań, jak i w trakcie ich trwania, pamiętając
przy tym o konieczności trafnego zdiagnozowania motywów, jakimi
kieruje się osoba zainteresowana udziałem w procesie kształcenia.
W tym celu do zespołu realizującego proces edukacji należy włączyć także psychologów, doradców zawodowych i edukacyjnych,
a w razie konieczności także coachów i terapeutów.
Należy proponować i propagować wiedzę z zakresu fizjologii i psychologii rozwoju człowieka, co przyczynić się może do stopniowej
zmiany percepcji potencjału osób dojrzałych i starzejących się.
Zapobiegnie to stereotypom postrzegania starzenia się i starości.
Do zagadnień poruszanych na szkoleniach należy włączać wybrane
zagadnienia z psychologii rozwojowej (rozwój człowieka w biegu
życia – ogólny zarys zmian rozwojowych).
Planując i realizując szkolenia należy pamiętać, że osoby dorosłe
reprezentują różny poziom dojrzałości, zarówno poznawczej i intelektualnej, jak i osobowościowej. Nie mogą więc być traktowane jak
jednolita grupa. Wymagają zindywidualizowanego podejścia.
W kształceniu osób dorosłych, 50+, 60+ itd. najczęściej stosuje
się formę grupową, która przynosi takie korzyści, jak możliwość
prowadzenia ćwiczeń i dyskusji, a w przypadku osób 60+ spełnia
nieocenioną rolę afiliacyjną – daje poczucie ochrony przed samotnością i pobudza kontakty społeczne. Najlepsza jest praca w małych
grupach, najlepiej 8-osobowych.

Zasadnicze znaczenie dla Akademii Rozwoju Osobistego ma przekonanie, że
niewielkie zmiany w stylu życia mogą przynieść duże efekty. Takie działania
dają osobom dorosłym możliwość i wsparcie, by kultywować zdrowie i długowieczność. Co równie ważne, program zachęca do doskonalenia rozwoju
zrównoważonych zachowań w miarę upływu czasu.
Program oparty na zaangażowaniu i zachęcie ma na celu edukowanie, zachęcanie oraz wspieranie pokolenia wyżu demograficznego (baby boomers) i starszych
dorosłych, by podejmowali działania mające na celu poprawę zdrowia, finansów
i ogólnego samopoczucia. Stymuluje również działania na rzecz lokalnej społeczności i ogółu społeczeństwa.
Aktywność edukacyjna osób dorosłych i starszych jest istotnym warunkiem
pomyślnego starzenia się. Jedynie w ten sposób można im pomóc w rozumieniu
zmieniającej się rzeczywistości i ułatwić dostosowywanie się do zachodzących
przemian. Skutkiem takich działań i przyjęcia takiej postawy życiowej wobec
edukacji będzie przejęcie i utrzymywanie odpowiedzialności za własne życie
i samodzielne jego kształtowanie.
Za wspieranie i realizację programów dostosowanych do potrzeb przyszłych
emerytów oraz ich indywidualnych możliwości są odpowiedzialne rządy, samorządy, pracodawcy i inne podmioty.
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GŁÓWNY CEL MAGAZYNU
Magazyn Możliwości ma na celu dostarczenie osobom w wieku 50+ szerokiej
i zróżnicowanej oferty możliwości, które będą dla nich pomocne w realizowaniu
planów i spełnianiu marzeń dotyczących rozwoju osobistego, z korzyścią dla
nich oraz dla społeczeństwa. Złotą zasadą jest to, że każdy sam kontroluje
szukanie i znajdowanie możliwości.

DLACZEGO MAGAZYN JEST POTRZEBNY?
Magazyn Możliwości dla Trzeciego Wieku to innowacyjna koncepcja. Ma to być
zbiornik możliwości dla osób indywidualnych, pracodawców, związków zawodowych i innych podmiotów zajmujących się w trzecim wiekiem. Koncepcja została
opracowana na bazie badań i wniosków z mapowania i ankiety, które zostały
przedstawione w raportach krajowych trzech krajów partnerskich oraz zebrane
w raportach porównawczych*. Zbiornik ten dostarczy zróżnicowaną ofertę
możliwości osobom po 50. roku życia, będą one dla nich przydatne podczas
przygotowań do trzeciego wieku, czynionych zgodnie z własnymi pragnieniami,
wyborami i umiejętnościami. Jak już napisano w niniejszych wskazówkach,
magazyn to trzeci etap przygotowywania się do trzeciego wieku, po podnoszeniu świadomości i rozwoju osobistym. W skrócie: po uświadomieniu sobie, jakie
są Twoje atuty i zainteresowania, po zidentyfikowaniu Twoich mocnych stron
i pragnień masz do dyspozycji Magazyn, z którego wybierasz interesujące cię
możliwości.
* www.ball-project.eu.
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Magazyn jest pasjonującym i innowacyjnym modelem, jak również ważnym projektem do podjęcia we wszystkich społeczeństwach, które troszczą się o dobre
samopoczucie i dobrobyt obywateli. We wskazówkach i zaleceniach zaprojektowano magazyn tak, by umożliwić osobom w trzecim wieku zaplanowanie
działań na późniejszą część życia. Jednakże następne pokolenia mogą chcieć
zacząć wcześniej. Ludzie w wieku 30-40 lat mogą inaczej patrzeć na trzeci wiek
i mogą zechcieć go zaplanować o wiele wcześniej. Ciekawym pomysłem mogłoby
być rozszerzenie magazynu na wszystkie etapy życia. Być może potrzebny jest
plan życiowy i odpowiedni magazyn dla wszystkich grup wiekowych w naszym,
wciąż zmieniającym się, świecie.

NAZWA
Nazwa Magazyn Możliwości dla Trzeciego Wieku sugeruje, że jest on zbiornikiem wszelkich środków i zasobów dostępnych dla osób w trzecim wieku, które
planują zmiany i mają ochotę podążać nowymi ścieżkami w życiu. W magazynie
znajdą wybór narzędzi, które ułatwią im realizację planów i pragnień.
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Wyniki badań projektu BALL wyraźnie wskazują, że przygotowywanie się do
emerytury stopniowo się zmienia. Tradycyjne kursy dotyczące przygotowania
koncentrowały się głównie na kwestiach praktycznych, podczas gdy obecnie
coraz częściej wykorzystywane są tzw. miękkie kwestie, skupione na aktywizowaniu ciała i umysłu oraz stymulowaniu jednostek do odkrywania własngo
ja, do ponownego zastanowienia się nad swoją sytuacją życiową, wynalezienia
siebie na nowo i spojrzenia na nieuniknione zmiany w życiu jak na nowe możliwości... Wyniki badań ankietowych wyraźnie wskazują, że osoby w trzecim
wieku chcą samodzielnie kierować swoimi przygotowaniami. Magazyn dostarczy
im narzędzi do tego, aby mogły najlepiej wykorzystać czas w trzecim wieku.

51

M o ż l i w o ś c i
M a g a z y n
52

WIZUALIZACJA WIRTUALNEGO MAGAZYNU
Budowa
Magazyn jest przestrzenią wirtualną, zawierającą regały i półki na różne zasoby
i środki, gdzie każdy będzie mógł poszukiwać tych, które są mu potrzebne.
Niektórzy zjawią się z listą zakupów, przygotowaną na ćwiczeniach z rozwoju
osobistego, inni będą wiedzieli czego potrzebują bez żadnej pomocy, a jeszcze
inni nigdy nie będą niczego z półek potrzebować.
Koncepcja magazynu jako platformy internetowej w formie portalu zawierającego strony internetowe, wciąż serwisowane i uaktualniane, dominowała
w procesie opracowań. Jednakże wyrażono życzenie, by była również możliwość
fizycznego wejścia do tego Magazynu. Byłoby to małe biuro, gdzie można by
uzyskać pomoc i doradztwo w sprawie korzystania z Magazynu. W miejscu tym
mogłaby się znaleźć również mała kawiarnia, gdzie byłaby możliwość wymiany
poglądów z rówieśnikami, którzy także przyszli szukać pomocy w Magazynie.
Takie miejsce spotkań spełniałoby podwójną rolę. Pozwoliłoby uzyskać pomoc
osobom, które nie ufają swoim umiejętnościom komputerowym. Odgrywałoby
również ważną rolę integracyjną, stwarzając możliwość wymiany myśli, opinii
i tworzenia nowych relacji.
Założenie i działanie takiej fizycznej formy usług powinno jednakże być oddzielone od założenia i prowadzenia wirtualnego magazynu. Byłoby to działanie
opcjonalne dla każdego kraju, miasta, organizacji obsługującej magazyn i finansowane przez ten podmiot.

Zawartość
Magazyn Możliwości online został zaprojektowany na wzór fizycznego magazynu, zawierającego wiele regałów z pólkami zawierającymi różne oferty. Każdy
regał i półka miałyby nazwę i numer. Zanim zainteresowana osoba przejdzie do
analizowania regałów i półek, zostanie jej przedstawiony przegląd możliwości/
produktów razem z metodologią jak z nich skorzystać. Propozycję dotyczącą
głównych regałów przedstawiono w tabeli Regały poniżej. Są to grupy zagadnień, które były najczęściej wymieniane w wynikach ankiety BALL oraz podczas
dyskusji i burzy mózgów na spotkaniach zorganizowanych w fazie przygotowawczej Magazynu. Zawartość regałów została skoordynowana z treścią modułów
proponowanych przez Akademię Rozwoju Osobistego.

Edukacja finansowa

Nowe umiejętności i kariera zawodowa

Techniki informacyjne i komunikacyjne

Zdrowie i aktywność fizyczna

Prawa i obowiązki

Relacje społeczne i życie towarzyskie

Hobby

Umiejętności życiowe

Czas wolny

Kultura

Sugerowana zawartość półek w każdym regale została przedstawiona na końcu
rozdziału.
Zawartość (produkty) półek w magazynie nie jest przeznaczona do użycia
w samym Magazynie. Magazyn sam niczego nie produkuje, jest to jedynie
źródło informacji, a regały i półki są wypełnione ofertami innych podmiotów,
takich jak firmy, instytucje edukacyjne zajmujące się doradztwem i coachingiem,
firmy oferujące usługi job huntingowe itp. Oferty przyjmowane do magazynu
będą musiały być kontrolowane pod względem jakości. Przy prowadzeniu magazynu powinno się uwzględniać monitorowanie zgłaszanych potrzeb, na które
nie ma oferty w magazynie i jak najszybsze zdobycie kontaktu z możliwymi
dostarczycielami pożądanych usług.
Zawartość magazynu będzie się różnić między krajami, zarówno pod względem języka, jak również oferowanych możliwości. Rozpoczynanie budowy od
wielkiego, międzynarodowego magazynu nie jest realne. Zaleca się, by osobne
magazyny powstały w różnych krajach, jednakże zachowując podobną strukturę
i tworząc powiązania między nimi, tak, by w danym magazynie pojawiały się
linki do działań innych magazynów. Przyszłą konstrukcję można zobrazować
jako parasol lub ramę przez którą są oceniane wszystkie oferty w magazynie.
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Utrzymanie i hosting
Magazyn byłby realizowany na platformie internetowej, w formie portalu zawierającego strony internetowe, ciągle serwisowane i aktualizowane.
Możliwości oferowane w Magazynie mogą być dostępne w kraju lub za granicą,
niektóre lokalnie, inne mogą być oferowane przez związki zawodowe lub
stowarzyszenia, niektóre tylko poprzez jednego pracodawcę, inne będą ogólnie
dostępne. Część potencjalnych możliwości do zaoferowania można znaleźć
w raporcie z mappingu, który został przygotowany dla każdego kraju partnerskiego*, ale ważne jest by szukać nowych rozwiązań, na przykład w technologii,
podczas projektowania, rozwijania i zaopatrywania Magazynu.
Magazyn mógłby działać pod auspicjami odpowiednich władz, z możliwym zabezpieczeniem jakości poprzez stowarzyszenia rządowe lub lokalne.
Prowadzącym magazyn mógłby być również partner społeczny, związki lub
stowarzyszenia, które są zainteresowane samopoczuciem swoich pracowników
i członków, z korzyścią zarówno dla tych jednostek, jak i całego społeczeństwa.
Jeśli chodzi o hosting, to najlepsze opcje mogą się różnić między krajami. Jeśli
hosting będzie centralny i Magazyn będzie działał pod szyldem władz krajowych
lub lokalnych, jego działanie może być wolniejsze i mniej reagujące na zmiany,
z kolei scentralizowany dostęp może zadziałać na większą skalę. W niektórych
krajach lepszą opcją hostingu mogłoby być działanie za pośrednictwem partnerów społecznych lub działów HR w urzędach miejskich i gminnych oraz firmach.
Definicja zasięgu i grupy docelowej magazynu może być różna.
Model testowy Magazynu Możliwości mógłby skorzystać z hostingu stron internetowych uniwersytetów trzeciego wieku w krajach partnerskich, w Europie
i na świecie.
* www.ball-project.eu/content/final-materials.

Magazyn powinien być zarządzany przez grupę sterującą odpowiedzialną za
działanie, zadania operacyjne i finansowe, marketing, stały nadzór i ocenę
zasobów, przyjmowanie od użytkowników uwag dotyczących zawartości i funkcjonowania magazynu itp. Przewodniczący grupy sterującej pełni rolę wydawcy.
Strażnik zasobów, jednocześnie technik, pilnuje stanu zasobów i zapełnia półki
na żądanie, dba o bezpieczeństwo i aktualizację strony/portalu.
Finansowanie magazynu powinno być bezpieczne, a jego bieżące operacje
gwarantowane. Odpowiedni model może się różnić między krajami i regionami. Zaleca się ustanowienie ceny za wynajem miejsca na półce, by stworzyć
źródło dochodu, mając jednakże świadomość możliwego konfliktu interesów
– nieuczciwych i nierzetelnych ofert. Najbezpieczniejszym modelem, byłoby
stabilne źródło finansowania ze strony podmiotów publicznych lub partnerów
socjalnych, które zabezpieczałoby, między innymi, wynagrodzenie dla jednego
lub więcej operatorów. Można rozważyć wprowadzenie minimalnej opłaty rejestracyjnej dla użytkowników Magazynu Możliwości.
Sugerujemy, by magazyn był finansowany przez pracodawców, związki zawodowe, władze lokalne, fundusze innowacyjne czy też banki. Podczas budowania
i uruchamiania magazynu można aplikować o granty z funduszy innowacyjnych,
jak również z europejskiego programu Erasmus+.
Jeśli zostaną stworzone fizyczne wersje magazynów, potrzebne będzie dodatkowe wsparcie, a odpowiedzialność za to spadnie na tych, którzy je utworzą.

Marketing
Koncepcja Magazynu Możliwości jest nowa na rynku i dlatego kampania marketingowa powinna zostać starannie zaplanowana. Można to zrobić poprzez
zorganizowanie specjalnego eventu, na którym magazyn zostałby zaprezentowany wraz ze wszystkimi dostępnymi możliwościami. Należałoby wysłać
zaproszenia do różnych stowarzyszeń i organizacji działających na rzecz osób
w trzecim wieku. Można by również zrobić badanie opinii publicznej, by dowiedzieć się, jakie inni mają pomysły na zawartość regałów, a jednoczesnie, by
rozpowszechnić informacje o magazynie.
Kampania społeczna, która została zarekomendowana w rezultatach projektu
BALL, mogłaby być dobrym narzędziem do promowania i marketingu koncepcji
magazynu. Również koncepcja Akademii Rozwoju Osobistego, zaprezentowana
w rozdziale 2, byłaby dobrą okazją, by kierować szkolące się w niej osoby do
poszukiwania możliwości poprzez magazyn.

w w w . b a l l - p r o j e c t . e u

Zarządzanie i finansowanie

55

M o ż l i w o ś c i
M a g a z y n
56

Realizacja
Magazyn musi zostać szczegółowo zaplanowany. Pierwsze kroki przy jego realizacji powinny wyglądać następująco:
W planowaniu należy uwzględnić sposób dostępu do magazynu, wybór
produktów, podstawę działania, ramę do prezentowania ofert.
Należy zebrać oferty możliwości do zaproponowania w magazynie; kilka
przykładów można znaleźć w raportach BALL*.
Należy ocenić przyszłe trendy i uwzględnić je w zbiorze dostępnych
ofert, w szczególności biorąc pod uwagę rozwój technologiczny.
Ważną sprawą jest zapewnienie skoordynowanego działania oraz łatwego
linkowania pomiędzy magazynami ustanowionymi w różnych krajach, by zasugerować spójny model ich struktury i działania.
Schematy powinny być możliwe do dostosowania do każdego środowiska. Model
powinien być na tyle uniwersalny, by z równą łatwością mógł być stosowany
przez gminy, organizacje pozarządowe, ministerstwa, organizacje lokalne,
regionalne i krajowe.

PRZYSZŁOŚĆ
Magazyn został zaprojektowany dla osób w trzecim wieku, tak zwanego pokolenia baby boomers, osób urodzonych między 1946 a 1964 rokiem. Niektórzy
z nich mogą być jeszcze czynni zawodowo, inni już na emeryturze. Pokolenie to
przeciętnie cieszy się lepszym stanem zdrowia i otrzymało lepsze wykształcenie
od poprzednich pokoleń. Uznano, że koncepcja magazynu jest im potrzebna,
by pomóc im jak najlepiej wykorzystać ten okres w życiu. Następne pokolenie,
osoby mające teraz po 30-40 lat, mogą patrzeć inaczej na trzeci wiek i mogą
chcieć go zaplanować o wiele wcześniej.
W rekomendacjach przedstawionych poniżej znajduje się krótkie podsumowanie,
jak najlepiej zrealizować Magazyn Możliwości.
* www.ball-project.eu/content/final-materials.

Zgodnie z wynikami badań i prac projektowych BALL, ustalono, że ważną cechą
ułatwiającą przygotowanie się do aktywnej i przyjemnej późniejszej części życia
jest stworzenie łatwo dostępnego punktu informacyjnego, gdzie poszczególne
osoby mogłyby zdobywać wiedzę na temat dostępnych możliwości i pomocy,
która ułatwiłaby im wybór odpowiednich środków potrzebnych do osiągnięcia
celów, które sobie postawili jako potrzebne dla dobrego samopoczucia w nadchodzących etapach życia.
Główne cechy takiego punktu informacyjnego, które zostały zaplanowane
i zarekomendowane jako Magazyn Możliwości, przedstawiają się następująco:
Magazyn Możliwości jest przede wszystkim wirtualnym zbiornikiem,
portalem internetowym, gdzie poszczególne osoby mogą szukać informacji na temat dostępnych możliwości i wsparcia w znalezieniu porad,
narzędzi i odpowiednich środków, by osiągnąć wybrane cele i spełnić
ich ambicje dotyczące dynamicznego trzeciego wieku.
Magazyn Możliwości powinien składać się z regałów i półek – jak
prawdziwy magazyn – gdzie regały reprezentowałyby główne dziedziny
dostępnych możliwości, a na półkach znajdowałby się wybór ofert – produkty z określonej poddziedziny.
Magazyn Możliwości powinien zostać zrealizowany z położeniem
nacisku na grupę docelową osób powyżej 50 lat, oferując produkty,
które mają na celu doradztwo dotyczące zmiany kariery, jak również
możliwości przygotowania się do dobrej emerytury.
Magazyn Możliwości powinien zawierać jedynie istotne informacje,
jak i gdzie dotrzeć do poszczególnych produktów, nie mogą one jednak
być aktywne w samym magazynie. Np., nie będzie można uczestniczyć
w kursach online poprzez magazyn. Magazyn sam niczego nie zawiera,
jest jedynie źródłem informacji.
Magazyn Możliwości z pewnością będzie zawierać różne produkty
w różnych krajach, a nawet w poszczególnych regionach danego
kraju. Najlepiej, jeśli zostałby stworzony na poziomie regionalnym lub
krajowym. Jednakże jest wskazane, by były w nim zawarte również
możliwości dostępne za granicą. Przykładem takiej oferty mogą być
możliwości oferowane poprzez programy Unii Europejskiej. Powinno się
ustanawiać linki pomiędzy poszczególnymi magazynami, by umożliwić
dostęp do zasobów ponad granicami. Ostatecznie można opracować
Europejski Magazyn Możliwości jako parasol bądź ramę dla istniejących
magazynów.
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Magazyn Możliwości musi zostać zaprojektowany z użyciem przyjaznego i atrakcyjnego dla użytkowników interfejsu, uwzględniając fakt,
że wielu z nich może nie być biegłymi użytkownikami komputera.
Zaleca się, by tam gdzie to będzie konieczne zostało zorganizowane
wsparcie osoby fizycznej, która pomagałaby potencjalnym użytkownikom w korzystaniu z magazynu.
Magazyn Możliwości powinien oferować w miarę pełny wybór wszelkich dostępnych możliwości. Należy zaprojektować również właściwy
system kontroli jakości produktów przyjętych na półki, dostosowany do
każdego magazynu oraz dziedzin, z których pochodzą oferty.
Magazyn Możliwości powinien zostać zaplanowany w przemyślany
sposób. Baza danych oraz struktura zebranych informacji powinna być
jak najłatwiej dostępna. Powinno być zagwarantowane także wsparcie
finansowe oraz zapewniona obsługa do wykonywania potrzebnych aktualizacji. Podstawą działania mogłaby być opieka odpowiednich władz,
w miarę możliwości z kontrolą jakości wykonywaną przez stowarzyszenia rządowe i regionalne. Operatorem mogliby być również partnerzy
społeczni, związki i stowarzyszenia, które są zainteresowane dobrym
samopoczuciem swoich pracowników i członków. Będzie to z korzyścią
zarówno dla jednostek jak i dla całego społeczeństwa.
Magazyn Możliwości powinien mieć zapewnione bezpieczne finansowanie, aby zagwarantować jego bieżące działanie. Model szyty na
miarę będzie się, oczywiście, różnił pomiędzy krajami i regionami.
Możliwym rozwiązaniem mogłoby być ustanowienie ceny wynajmu
miejsca na półce, tak, by powstało źródło stałego dochodu. Należy przy
tym, jednak, mieć świadomość możliwego konfliktu interesów oraz
pojawiania się nierzetelnych i nieuczciwych ofert. Można również ustalić symboliczna opłatę za korzystanie z magazynu. Jednakże najbardziej
pewnym modelem byłaby stabilna pomoc uzyskana od podmiotów
publicznych lub partnerów socjalnych, którzy zabezpieczaliby między
innymi wynagrodzenie dla operatorów. Należy się spodziewać, że koszty
dziennego prowadzenia magazynu nie byłyby wysokie.
Magazyn Możliwości jest magazynem wirtualnym, jedynie z dostępem
online. Jednakże można stworzyć fizyczną pomoc dla potencjalnych
użytkowników magazynu – wsparcie przy korzystaniu z niego. Takie
fizyczne wejścia można połączyć z popularnymi forami, jak np. kawiarnie czy miejsca, gdzie ludzie się najczęściej spotykają. Koszty działania
i dostarczania takich usług powinny zostać oddzielone od ogólnych
kosztów operacyjnych wirtualnego magazynu.

Istnieje kilka możliwych opcji organizacji i działania magazynu. Nie zaleca się
żadnych konkretnych rozwiązań, gdyż w tym celu należałoby wnikliwie zbadać
środowisko, w którym przyszły magazyn ma działać. Poniżej przedstawione
zostały dwa pomysły dotyczące schematu działania.
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SUGEROWANA ZAWARTOŚĆ REGAŁÓW
I PÓŁEK W MAGAZYNIE MOŻLIWOŚCI
Zamieszczona niżej tabela jest próbą przedstawienia kluczowych zagadnień
i pojęć związanych z możliwościami, które mogą być dostępne na poszczególnych regałach i półkach magazynu. Organizacja dziedzin, ich ilość, nazwa
i ułożenie w regałach zawsze będzie kwestią do przedyskutowania przy zakładaniu i opracowywaniu szczegółów magazynu. Magazyn oferuje listy, gdzie można
znaleźć możliwości i ich adresy (linki), ale nie same możliwości.
Lista i klasyfikacja przedstawiona poniżej została wykonana na podstawie badań
i pomysłów opracowanych w projekcie BALL. W żadnym wypadku nie jest to
lista ostateczna. Opisy na regałach i półkach są ściśle powiązane z zagadnieniami przedstawionymi w modułach Akademii Rozwoju Osobistego. Powtórzono
je także na schematy na str. 64–67.

Sugerowana zawartość regałów i półek
Magazynu Możliwości

REGAŁY

Edukacja
finansowa

PÓŁKI
Informacja
Kredyty, inwestycje w akcje i udziały.
Podatki a emerytura, pożyczki, kredyty hipoteczne i dochody.
Granty na studia.
Płatne urlopy i urlopy naukowe.
Projekty z zakresu przedsiębiorczości.
Konsultacje
Konsultacje dotyczące planów emerytalnych i jak sobie radzić, by
utrzymać się z emerytury.
Konsultacje z nieruchomości (dom powinno się zmienić przed czy
po przejściu na emeryturę, czy przeprowadzić się ewentualnie do
mniejszego domu), co się dzieje z zyskiem, jeśli takowy jest.
Konsultacje prawne i finansowe.
Kursy
Kursy z edukacji finansowej.
Kursy z ekonomii i nauka rozumienia zagadnień ekonomicznych.
Kursy z zagadnień finansowych związanych z emeryturą oraz
prawami emeryta.
Kursy z bankowości.
Kursy na temat aktualizowania wiedzy ekonomicznej.

Nowe
umiejętności
i kariera
zawodowa

PÓŁKI
Zdobywanie nowych umiejętności i rozpoczęcie nowej kariery
Kursy dotyczące przekwalifikowania się lub kontynuowanie
edukacji we własnym zawodzie.
Platformy do dzielenia się wiedzą i prowadzenia dyskusji.
Szkolenia zawodowe.
Kursy z umiejętności uczenia się.
Kursy, jak przystosować się i rozwijać w nowym środowisku.
Kursy, jak rozpocząć nową karierę zawodową.
Możliwości uczenia się od aktywnych emerytów.
Kursy na przewodników turystycznych.
Zarządzanie
Kursy z zarządzania czasem.
Kursy z zarządzania zmianami.
Kursy z planowania życia.
Kursy z budowania nowych możliwości.
Kursy z negocjacji.
Jak zmienić pracę i zakres obowiązków.
Możliwości zatrudnienia
Szkolenia zawodowe i centra zatrudnienia.
Agencje doradztwa personalnego i pracy.
Agencje konsultingowe pomagające znaleźć pracę.
Ogłoszenia rekrutacyjne.
Biznes
Kursy, jak przekształcić pomysł w plan biznesowy.
Kursy, jak przygotować plan biznesowy.
Kursy, jak rozpocząć działalność gospodarczą.
Wolontariat
Możliwości pracy w wolontariacie.
Kursy tematyczne dla przyszłych wolontariuszy.
Odkrywanie siebie na nowo
Możliwości edukacji online dla osób 50+.
Otwarte szkoły/uniwersytety dla osób 50+/60+.
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REGAŁY

PÓŁKI

Kursy z nowych i zaawansowanych technologii komputerowych.
Kursy, jak zdobyć nowe umiejętności komputerowe bądź doskonalić już posiadane.
Kursy z nowinek technicznych.
Techniki
Kursy tworzenia stron internetowych.
Informacyjne
Bazy danych dotyczące nowych zawodów dla przyszłych seniorów
i komunikacyjne
i wakatów.
Strony internetowe dla osób w wieku 50+ i 60+.
Bazy danych na temat działalności stowarzyszeń dla osób
w wieku 50+.

Zdrowie
i aktywność
fizyczna

Jak znaleźć łatwy dostęp do doradztwa i konsultacji medycznych.
Konsultacje psychologiczne.
Konsultacje na temat zdrowia fizycznego i choroby.
Konsultacje i kursy na temat znaczenia ćwiczeń fizycznych i żywienia.
Konsultacje dotyczące treningu fizycznego i mentalnego.
Konsultacje, jak zachować dobrą kondycję.
Konsultacje dotyczące profilaktyki.
Bazy danych dotyczące zdrowia i aktywności fizycznej.
Bazy danych usług medycznych.
Promocja zdrowego stylu życia.

Prawa
i obowiązki

Kursy na temat praw i obowiązków.
Informacje na temat praw udzielane przez rówieśników.
Wsparcie związków zawodowych przed i po przejściu na
emeryturę.
Informacje dotyczące ubezpieczenia społecznego.
Rozwój prawodawstwa.

Relacje
Kursy, jak utrzymać i kultywować relacje rodzinne.
Kursy jak stworzyć i utrzymać relacje międzypokoleniowe w rodzinie.
Kursy, jak stworzyć i utrzymać relacje międzypokoleniowe w środowisku społecznym, ze wzajemną wymianą wiedzy, umiejętności
i kompetencji.
Kursy z animacji społecznej i kulturalnej.
Kursy z komunikacji.
Trzeci sektor – organizacje działające na rzecz seniorów jako
forma integracji społecznej i możliwości samorealizacji dla siebie
Relacje
społeczne i życie i rówieśników.
towarzyskie
Życie towarzyskie
Lokalne uniwersytety trzeciego wieku.
Możliwości spotykania się z innymi osobami w trzecim wieku.
Partnerzy zainteresowani wspólną podróżą.
Partnerzy zainteresowani wspólnym wyjściem na lunch/kolację.
Partnerzy zainteresowani wspólnym wyjściem do kina/teatru.
Partnerzy zainteresowani wspólną grą w golfa.
Możliwości interakcji z aktywnymi emerytami.
Partnerzy zainteresowani pójściem na tańce.
Serwisy randkowe dla osób 50+.

PÓŁKI

Umiejętności
życiowe

Ustanawianie celów i coaching
Kursy z ustanawiania celów.
Kursy z planowania życia.
Kursy z life coachingu.
Rozmowy z wykwalifikowanymi life coachami.
Kursy z uważności (mindfulness).
Kursy z ustanawiania celów przy przejściu na emeryturę.
Kursy z rozwoju duchowego.
Psychologia i zainteresowania
Konsultacje dotyczące pomocy przy mapowaniu własnych
zainteresowań.
Kursy dotyczące ewaluacji umiejętności i zainteresowań.
Konsultacje z psychologii.
Warsztaty i kursy
Warsztaty na temat przeciwdziałania negatywnemu obrazowi
osób starszych.
Kursy z pozytywnej psychologii.

Hobby

Kursy teatralne.
Kursy z nauki o muzyce.
Kursy rękodzieła.
Kursy gry w brydża.
Kursy i warsztaty z kreatywnego pisania.
Kursy i warsztaty malarskie.

Czas wolny

Kursy narciarstwa biegowego.
Kursy pływania.
Kursy jogi.
Kursy humoru.
Kluby turystyczne – wycieczki piesze dla osób 50+.
Obiekty do ćwiczeń fizycznych i uprawiania sportów.
Informacja podróżna dla trzeciego wieku.

Kultura

Stowarzyszenia i organizacje związane z rekreacją dla trzeciego
wieku, 50+, 60+ i 70+.
Kursy językowe.
Kursy z historii i wyprawy badawcze do historycznych miejsc.
Kursy dotyczące różnych krajów i ich języków.
Kursy z historii cywilizacji, kółka czytelnicze i wykłady.
Kursy ze spraw międzynarodowych.
Wykłady i grupy dyskusyjne z historii sztuki.
Kluby książki i kółka czytelnicze.
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REGAŁY
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M a g a z y n

M o ż l i w o ś c i
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Propozycje przedstawione w poprzednich rozdziałach Wskazówek i zaleceń
projektu BALL są wynikiem intensywnych prac partnerów projektu. Są zgodne
z celami i założeniami tego projektu, nakierowanego na opracowanie najlepszych praktyk, jak skutecznie przygotować obywateli Europy do późniejszej
części życia. Głównymi grupami docelowymi dla tych zaleceń są władze oraz
podmioty publiczne i prywatne, które mają obowiązek bądź są zainteresowane
oferowaniem porad i możliwości dla osób starszych, które chcą uczestniczyć
w takich przygotowaniach. Ostateczną grupą docelową rekomendowanych działań są, jednak oczywiście, wszyscy obywatele powyżej średniego wieku.
Konsorcjum projektu z trzech krajów partnerskich, Islandii, Hiszpanii i Polski,
reprezentuje trzy regiony Europy, z odrębnymi tradycjami i środowiskami
społecznymi. Zaobserwowane podczas prac projektowych różnice zostały przedyskutowane i w miarę możliwości uwzględnione w rezultatach. Główne
założenia zaleceń zostały przedstawione w sposób ogólny, aby pozostawić
szerokie możliwości dostosowania ich do konkretnych warunków każdego kraju
lub regionu w Europie.
Wskazówki i zalecenia oparte są na pracy badawczej, zbieraniu i przetwarzaniu informacji, mapowaniu obecnej sytuacji w krajach partnerskich,
badaniach ankietowych na temat oczekiwań i opiniach osób indywidualnych,
a wreszcie, na ćwiczeniach pilotażowych i częstych spotkaniach z ekspertami,

Wyniki badań i spostrzeżenia z ćwiczeń przeprowadzanych w krajach partnerskich okazały się zaskakująco podobne, zważywszy na różnice między
społeczeństwami. Zaobserwowano podobne postawy wobec trzeciego wieku
i emerytury. Ukazały one w przeważającej mierze pozytywne oczekiwanie na
aktywne i przyjemne życie. Pokazano, że obecne działania, nakierowane na
przygotowanie do emerytury, były podobne we wszystkich krajach i obejmowały
głównie praktyczne porady krótko przed przejściem na emeryturę. Okazało się,
że prawie wszyscy respondenci ankiet uznali przygotowania do emerytury za
niezbędne i chcieli przejąć odpowiedzialność za działania podejmowane w tej
sprawie. Jednak bardzo niewiele osób przyznało, że się przygotowały bądź
przygotują. Podobieństwa te ułatwiły przeprowadzenie badań porównawczych,
proponowane zalecenia mogą być więc postrzegane jako dające się zastosować
w całej Europie. Bardziej szczegółowy opis znajduje się w raportach porównawczych z mapowania i badań ankietowych, opublikowanych i dostępnych na
stronie internetowej projektu*.
Głównym przesłaniem projektu jest to, że powinniśmy aktywnie korzystać
z późniejszej części życia, oraz że każdy powinien wcześnie zacząć myśleć
o wyzwaniach i możliwościach, które przed nim stoją i rozpocząć do nich odpowiednie przygotowania. Ważne jest, by zastanowić się nad sobą, podobnie, jak
to miało miejsce we wcześniejszych latach, zbadać swoje mocne i słabe strony,
zidentyfikować marzenia i pragnienia, określić niezrealizowane pomysły. Samo
społeczeństwo, władze, partnerzy społeczni, w tym młodsze pokolenia, także
muszą być świadome potencjału pokoleń powyżej średniego wieku.
Wskazówki i zalecenia skierowane są do wszystkich zainteresowanych podmiotów z bezpośredniej grupy docelowej. Sugerują one szereg zadań, które
mogą być podejmowane niezależnie od siebie, jednakże zaleca się, aby były one
realizowane w spójny i interaktywny sposób, jako kompletny system wzajemnie
powiązanych działań.
Konsorcjum zespołu projektowego – U3A Reykjavik, LUTW Lublin, UPUA
Alicante oraz Evris Reykjavik – pragnie podziękować wszystkim, którzy nas
z entuzjazmem wspierali lub brali udział w działaniach projektowych i przyczynili się do sukcesu projektu. Serdeczne podziękowania należą się również
programowi Unii Europejskiej Erasmus+ za sfinansowanie projektu. Zachęcamy
Czytelnika do wzięcia pod uwagę wskazówek i zaleceń zawartych w raporcie,
przekazywania przesłania dalej i wspierania wdrażania tych idei, z korzyścią dla
społeczeństwa i jego obywateli.

w w w . b a l l - p r o j e c t . e u

przedstawicielami władz, organizacji i stowarzyszeń pracowniczych. Konsorcjum
podmiotów i rady sondażowe zorganizowane w każdym kraju stanowiły nieocenione źródło pomocy. Bardzo ważne było tu krytyczne spojrzenie na wyniki
badań, udział w dyskusji na temat podstawowych zagadnień oraz skierowanie
badań na kluczowe kwestie dotyczące przygotowania się do trzeciego wieku.

* www.ball-project.eu.
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Aneksy

Aneks 1.a
Prezentacja
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Aneks 1
Kampania społeczna
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PROCES
STTARZENIA SIĘ
W EUROPIE

SYTUACJA DEMOGRAFICZNA

Eurostat (2015)

EUROPEJSKA PIRAMIDA DEMOGRAFICZNA
WIEK, ROZWÓJ I PROGNOZY
Istotne
znaczenie w
nadchodzących
dekadach!

Kluczowe czynniki:
Niski wskaźnik urodzeń
Wyższa średnia długość życia
Wiek pierwszej ciąży
Poziom społeczno-kulturowy kobiet

PRZECIĘTNE TRWANIE ŻYCIA
Przewaga kobiet

Różnica wieku między
płciami:
5.5 lat w 2013
3.7 w Wielkiej Brytanii
3.6 w Szwecji
65  3.4

Eurostat (2015)

Prognoza rozwoju populacji w poszczególnych grupach wiekowych w UE – co 25 lat,
okres: 1950-2050
2050

13.3

2025

14.4

2000

9.7

28.2

10.5

17.1

18.5

31.1

23.7

1950

24.9

36.9

15.5

16.2

12.3

32.7

15.8
0-14

25-49

50-64

6.5

17.2

15.4

35

15-24

11.8

21.3

13

1975

18.5

3.4

10.7

15.2

7.9

>80

65-79

źródło: World Population Estimates (UN; Revised 2002)

ROZWÓJ POPULACJI
BALL i UE
Prognozowana ogólna liczba ludności, wybrane lata do 2080 roku
Kraj/rok

2015

2025

2045

2065

2080

Unia Europejska
(28 krajów)

508.223.624

515.754.662

525.171.079

521.223.629

520.035.469

2,32%

Hiszpania

46.390.269

45.030.505

45.067.118

46.259.476

47.599.370

2,61%

Polska

38.499.953

38.062.232

35.556.692

32.419.992

29.582.117

-23,16%

328.574

354.586

398.777

437.867

467.187

42.19%

Islandia

2

1.2

w w w . b a l l - p r o j e c t . e u

PODZIAŁ WG PŁCI:

73

Wiek uzależnienia od innych?
70+
???

80+
???

60+
???
50+
???

‘Życie zaczyna się po 70.’. Madge uśmiechnęła
się, oszałamiając go blaskiem kosztownego
dzieła stomatologów. ’Siedemdziesiątka to
nowa czterdziestka, nie wiedziałeś?’

Wyższy
poziom
edukacji
mężmężczyźni
czyźni

s p o ł e c z n a

NOWY SENIOR

kobiety

Deborah Moggach
The Best Exotic Marigold Hotel

NIEBEZPIECZEŃSTWA I ZAGROŻENIA
ALIENACJA

EMERYTURA
EMERY
RY
YTURA

WYKLUCZENIE
Z PRACY

K a m p a n i a

POTRZEBY
EKONOMICZNE
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WYKLUCZENIE
SPOŁECZNE

UZALEŻNIENIE
UZA
ALEŻNIENIE OD
INNYCH

POCZUCIE BYCIA
NIEPOTRZEBNYM

ZŁY
STAN
ZŁY
ZŁ
ŁY STA
TAN
TA
A
ZDROWIA

POTRZEBA
by być przygotowanym?

ANALIZA POTRZEB I WYNIKÓW
PRZYGOTOWANIE DO EMERYTURY
Projekt BALL ocenił bieżące potrzeby starszych dorosłych w UE: osób, które zbliżają
się do wieku emerytalnego, jak również tych, które są już na emeryturze. Było to
możliwe poprzez zastosowanie metod badawczych z nauk społecznych: procesu
mapowania i badań naukowych.
 Mapowanie
Final Reports
 Badania ankietowe
 Grupy fokusowe
 Bibliografia
 Badania i analiza dobrych praktyk, mająca
na celu wyjaśnienie, jak kształtuje się
bieżącą sytuacja w UE, a w szczególności w
krajach partnerskich projektu. Zostały
wykonane na podstawie wnikliwych badań
przeprowadzonych w każdym kraju.

BADANIA ANKIETOWE: METODOLOGIA
• Badania ankietowe rozpoczęto w lutym, a zamknięto 3 maja 2015.
• Ogółem ankietę wysłano do 20.384 osób; z 16 384 skontaktowano się
drogą mailową, reszta otrzymała ankiety w wersji papierowej.
• Współczynnik zwrotności wyniósł 20,58% , ogółem odpowiedziało
4.196 osób – 2.790 kobiet i 1.406 mężczyzn.
• Założeniem badań było równomierne rozdzielenie ankiety pomiędzy
osobami obu płci, jednakże wyniki odzwierciedlają bieżący stan
populacji, gdyż większa długość życia u kobiet przechyla szalę
badanych na stronę tej grupy populacji.
• Biorąc pod uwagę stosunek do emerytury, odpowiedziało 2.655 osób
pracujących, oraz 1.541 emerytów.
• Tak liczny udział kobiet w ankiecie jest kolejnym potwierdzeniem ich
większej aktywności społecznej, która jest szczególnie widoczna w
grupie emerytów.

CZY ZMIANA NASZEGO NASTAWIENIA DO
STARZENIA SIĘ JEST KONIECZNA?
0,49

tak, poprzez wyeksponowanie kompetencji i doświadczenia emerytów dając im zatrudnienie

0,55

0,21

Tak, poprzez kampanie marketingowe

0,35

0,36

Tak, poprzez prawodawstwo państwowe

0,28

0,2

Tak, w inny sposób

Nie

EMERYCI

PRACUJĄCY

0,18

0,05
0,08
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CZY PRZYGOTOWANIE JEST POTRZEBNE?
0,81
0,77

0,23

0,12
0,07

Tak

Nie
EMERYCI

Nie wiem

PRACUJĄCY

PRZYGOTOWANIE ZNACZY…
0,39

• Poznać DOSTĘPNE OPCJE DO WYBORU

0,22

0,18
0,030,03

0,09

0,07
0,02

WIEK PRZEDEMERYTALNY
EMERYTURA CAŁKOWITA
EMERYTURA CZĘŚCIOWA

0,39

0,35

0,09

0,09
0,010,03

EMERYCI

PRACUJĄCY
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Wiek przygotowywania się do emerytury

76

• Sprawić, by przejście przebiegało GŁADKO
• Wiedzieć jak ZAINWESTOWAĆ w trzecia część życia
• Pokazać sposoby bycia PRODUKTYWNYM:
SPOŁECZNIE, a nawet EKONOMICZNIE
• Wykorzystać MOŻLIWOŚCI

KTO POWINIEN ZA TO ODPOWIADAĆ?
0,26

Pracodawca

0,33
0,49

Każdy powinien się sam przygotowywać

Organizacje pozarządowe

0,63
0,1
0,11
0,28
0,27

Aadministracja publiczna (opieka społeczna, służba zdrowia,…)

0,18

Związek zawodowy

Nie wiem

Żadne z wymienionych

EMERYCI

0,39
0,12
0,09
0,06
0,04
PRACUJĄCY

0,1

Roczne sprawozdanie na temat planu emerytalnego

0,26

0
0

Blogi lub forum sponsorowane przez pracodawcę

0,01
0,01

Kursy internetowe dotyczące planowania emerytury

0,04
0,03

Spotkania indywidualne ze specjalistą by omówić plan emertury

0,01
0,02

Seminaria o tym, jak zaoszczędzić na emeryturę

0,01
0,01

Wirtualne spotkania dotyczące świadczeń emerytalnych

0,02
0,04

Materiały szkoleniowe

0,04
0,05

Strona internetowa pracodawcy bądź instytucji zarządzającej planem emerytur

0,13
0,09

Żadne z wymienionych
0,02

Nie wiem

0,06

Nie zaproponowano mi żadnej pomocy ani usługi

0,56

EMERYCI

0,71

PRACUJĄCY

STOSUNEK DO EMERYTURY I JEJ PERCEPCJA
0,79 0,8

0,57

0,53
0,48

0,45

0,46

0,46

0,27

0,55
0,45

0,43

0,29 0,29

0,11 0,12
0,03 0,03 0,03

EMERYCI

0,07 0,09 0,07

0,12
0,05

0,02 0

0,01

0,03

PRACUJĄCY

PRZYGOTOWANIE:
NOWE POTRZEBY – NOWE WYMAGANIA
0,18

Zmieniełem zakres obowiązków i podjąłem łatwiejszą pracę

Uczestniczyłem w kursie samoświadomości/doradztwie indywidualnym

Negocjowałem z pracodawcą, by pracować dłużej niż ustawowy wiek emerytalny

Uczestniczyłem w kursie dotyczącym przygotowania do emerytury

0,31
0,13
0,23
0,13
0,19
0,16
0,28
0,26

Pracowałem w niepełnym wymiarze godzin

Żadne z wymienionych

EMERYCI

PRACUJĄCY

0,59
0,46
0,17
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OBSZAR DZIAŁANIA
OBSZARY ZAINTERESOWANIA PRZY TWOIM WŁASNYM
PRZYGOTOWANIU DO EMERYTURY?
EMERYCI

PRACUJĄCY

1st

CZAS WOLNY I KULTURA

1st

ZDROWIE / EKONOMIA

2nd

ZARZĄDZANIE CZASEM

2nd

EKONOMIA / ZDROWIE

3

RODZINNE / SPOŁECZNE

RODZINNE I SPOŁECZNE/ ZDROWIE

3

4th

ZDROWIE RODZINNE I SPOŁECZNE

4th

CZAS WOLNY I KULTURA

5

PRAWA I OBOWIĄZKI

rd

rd

EKONOMIA

5

6th

INTELIGENCJA EMOCJONALNA

6th

INTELIGENCJA EMOCJONALNA

7

ICT (TECHNOLOGIE INFORMACYJNE…)

7

ICT (TECHNOLOGIE INFORMACYJNE…)

PRAWA I OBOWIĄZKI

8th

th

th

8th

th

th

ZARZĄDZANIE CZASEM

WYRAŹNIE ZRÓŻNICOWANE GRUPY

DZIAŁANIA
SĄ WYNIKIEM BADAŃ PORÓWNAWCZYCH, SPRAWOZDAŃ,
GRUP FOKUSOWYCH, ORAZ WNIOSKÓW, KTÓRE MAJĄ NA
CELU Z JEDNEJ STRONY OPRACOWANIE EUROPEJSKICH
WYTYCZNYCH I WSKAZÓWEK DO PRACY W PRZYSZŁOŚCI,
A Z DRUGIEJ STRONY, PRZYGOTOWANIE PLANU DZIAŁANIA DLA
PROJEKTU BALL. PROPOZYCJE TE ZOSTAŁY PRZETESTOWANE ZA
POMOCĄ DZIAŁAŃ PILOTAŻOWYCH WYNIKI ZOSTANĄ
UWZGLĘDNIONE
PRZY
WSTĘPNYM
OPRACOWANIU
SZCZEGÓŁOWYCH WSKAZÓWEK I REKOMENDACJI NA
PRZYSZŁOŚĆ.

MISJA I WSPARCIE

PODMIOTY

ZAANGA
ZA
AANGAŻOWANIE
AA
OWA
WA
ANIE
SPOŁECZNE

ROZPOWSZECHNIANIE
INFORMACJI
EDUKACJA
EDUKA
KA
ACJA

BADANIA I DZIAŁANIE
DZIAŁ
AŁA
AŁ
ANIE

NOWI SENIORZY
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NIETYPOWA EDUKACJA
PEDAGOGICZNA (PEDAGOGIKA)



PRZYGOTOWANIE DO
EMERYTURY
NOWE KWALIFIKACJE
AKTYWNE STARZENIE SIĘ
ADAPTACJA DO STALE
ZMIENIAJĄCEGO SIĘ
ŚWIATA
DODANIE SIŁY STARSZYM
DOROSŁYM

NIETYPOWA EDUKACJA DOROSŁYCH
(ANDRAGOGIKA)

PLAN DZIAŁANIA
KAMPANIA SPOŁECZNA skierowana do całego społeczeństwa, a w
szczególności do starszych dorosłych, w wieku powyżej 55 lat, by
zastanowili się nad bieżącą sytuacją społeczno-demograficzną, nad
zmianami, które przynosi emerytura i trzeci wiek, oraz nad możliwościami i
kompetencjami, które są również związane z tym etapem życia.
POMOC W ROZWOJU OSOBISTYM konieczna, by dokonać samo-oceny oraz
by rozwijać programy edukacyjne w szczególności nakierowane na ten
nowy etap w życiu, gdy starsi dorośli musza zadbać o własny rozwój
osobisty (korzystając ze strategii coachingowych) indywidualnie, w
grupach, lub też stosując inne środki i metodologie, w ramach:

1.

2.

A.
B.
C.

specjalnych programów treningowych
kursów
warsztatów

MAGAZYN MOŻLIWOŚCI, wirtualny portal, gdzie osoby indywidualne oraz
instytucje mogą znaleźć wsparcie i zasoby.

3.

WNIOSKI









PRACA w 3 kierunkach: informacja, edukacja i zaangażowanie
społeczne (indywidualne/przedsiębiorcze).
Starsi dorośli potrzebują udoskonalić lub nabyć nowe
szczegółowe kompetencje dla swojego nowego kontekstu
życiowego.
Społeczeństwo (administracja publiczna, przedsiębiorstwa lub
organizacje) muszą dbać o dobrobyt starszych dorosłych: ich
potrzeby, oczekiwania i pragnienia.
Społeczeństwo jest odpowiedzialne za ułatwienie dostępu do
środków i spełnienie tych założeń. Jednostka jest odpowiedzialna
za kierowanie własnym życiem, za bycie osobą aktywnie
zaangażowaną na tym etapie życia.
Społeczeństwo musi wzmocnić pozycje starszych dorosłych by
stali się społecznymi aktorami i by ich ponownie zintegrować, by
stali się aktywnymi członkami społeczeństwa.
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ROLA SPOŁECZEŃSTWA
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Prace prowadzone w ramach projektu polegały na przygotowaniu analiz porównawczych
i raportów, a także na wyciągnięciu wniosków,
które pozwoliły na opracowanie struktury rekomendacji dotyczących przygotowywania się do
trzeciego wieku. Po przeprowadzeniu serii testów
pilotażowych, powstał plan działań dla projektu BALL, model postępowania, który pozwoli
zainteresowanym podmiotom na wprowadzanie
w życie wskazówek i zaleceń w przyszłości.

REZULTATY

W projekcie BALL dokonano oceny bieżących
potrzeb starszych dorosłych, zbliżających się do
emerytury i do trzeciego wieku w kontekście
europejskim. Było to możliwe dzięki zastosowaniu metod badawczych z dziedziny nauk społecznych, przeprowadzono mapowanie i inne
zadania badawcze (ankieta, grupy fokusowe,
bibliografia, badania i analizy na temat najlepszych praktyk...), mające na celu rzucenie światła na obecną sytuację w Unii Europejskiej jako
całości, a zwłaszcza w krajach partnerskich, przy
zastosowaniu szczegółowych badań na temat
każdego z nich.

ANALIZA POTRZEB

METODOLOGIA

www.ball-project.eu

Wszelkie informacje dotyczące projektu BALL
są dostępne na stronie:

3. Magazyn Możliwości utworzony w wirtualnej
przestrzeni, gdzie zarówno instytucje, jak i poszczególne osoby będą mogły znaleźć wszelkie
potrzebne zasoby.

2. Profesjonalne wsparcie nakierowane na dokonanie samooceny oraz na przygotowanie
planów dotyczących rodzaju nauki potrzebnej
na tym nowym etapie w życiu, jak również na
rozwoju osobistym, zarówno w formie indywidualnego coachingu, jak i w grupach, z zastosowaniem szerokiej gamy modułów i metodologii przy pomocy których można je wdrażać:
• szczegółowe programy,
• kursy,
• warsztaty.

1. Kampania Społeczna zorientowana na zachęcanie społeczeństwa jako całości, a w szczególności osób po pięćdziesiątce do zastanowienia się nad obecną sytuacją demograficzną
oraz nad zmianami związanymi z przejściem
na emeryturę i wejściem w trzeci wiek, jak
również nad możliwościami i umiejętnościami,
dostępnymi dla osób w tym okresie życia.

PLAN DZIAŁANIA

www.ball-project.eu
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Aneks 1.b

• Stworzenie strategii, jak również rozwój praktyk i wskazówek, których przestrzeganie może
sprawić, że przejście do tego nowego etapu
w życiu – okresu emerytury i trzeciego wieku –
będzie łatwiejsze dla każdego, kto zechce z nich
skorzystać. Nacisk zostanie położony na takie
aspekty, jak uczenie się różnych dziedzin (radzenie sobie, zarządzanie czasem, zdrowie, relacje
społeczne i rodzinne, ekonomia, czas wolny
i kultura, dzielenie się wiedzą, komunikacja).

Celem projektu BALL jest zwiększenie świadomości na temat tak ważnego wyzwania, oraz
rozpowszechnianie opracowanych zaleceń
i wskazówek w ramach Europejskiego Obszaru
Szkolnictwa Wyższego (EOSW) oraz Uniwersytetów Trzeciego Wieku (U3A).

Projekt BALL udostępnił swoje wnioski i zasoby
wszystkim zainteresowanym, zarówno obywatelom,
jak i podmiotom, którzy chcą szkolić i zachęcać
swoich pracowników lub użytkowników, aby przygotowywali się do tego nowego etapu w życiu.

B. Emerytów i osób pracujących, które chcą
przygotować się do tego ciekawego, kolejnego okresu życia, pełnego nowych możliwości i wyzwań.

A. Podmiotów i organów, takich jak komitety
pracownicze, związki zawodowe, stowarzyszenia, ośrodki kształcenia ustawicznego, uniwersytety, władze lokalne, regionalne i krajowe, a także instytucje rządowe, które mają
potrzebę oraz chęć wspierać ludzi, by pod ich
auspicjami przygotowywali się do kolejnego
etapu w życiu po przejściu na emeryturę.

Materiały opracowane w projekcie BALL mają
na celu zapewnienie szkoleń i strategii dla:

ODBIORCY
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Przygotowanie do zmiany, jaką jest przejście na
emeryturę, ułatwia przystosowanie się do tego
do nowego etapu, który nie może się charakteryzować wykluczeniem, lecz powinien być okresem
całkowitego samozadowolenia i uczestniczenia
w życiu społecznym.

• Świadomość istnienia dużej i stale rosnącej
populacji osób w trzecim wieku, ich wiedzy
i doświadczenia, ich znaczenia dla innych ludzi,
a także ich znaczący wkład w życie społeczeństwa.

Zmiana, która następuje w tym okresie życia
wymaga przystosowania się do nowych ról, nowego rytmu życia, przebudowania relacji rodzinnych
i społecznych, zarządzania poczuciem bycia niepotrzebnym itd. Chcemy pomóc obywatelom, którzy zbliżają się do tego etapu w życiu i muszą nie
tylko ukształtować na nowo swoje życie zawodowe
i społeczne, ale również pozbyć się negatywnych
konotacji związanych z tą zmianą. Wymaga to
zarówno zrozumienia interakcji różnych czynników,
jak i uczenia się, jak sobie z nimi radzić. Dlatego
zamierzamy promować:

Średnia długość naszego życia wzrasta, co sprawia, że liczba ludności wchodzącej w trzeci wiek
w doskonałej kondycji fizycznej jest coraz większa,
a procent mieszkańców, cieszących się dłuższym
życiem na emeryturze w krajach uprzemysłowionych jest coraz wyższy.

Wyniki badań przeprowadzonych w ramach projektu BALL pokazują, że wczesne i systematyczne
planowanie emerytury, połączone ze specjalnym
szkoleniem dla osób w trzecim wieku, są kluczowymi czynnikami przy odkrywaniu tego nowego
etapu w życiu.

CELE

PROJEKT
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Aneks 1.c Harmonogram kampanii
Poziom krajowy
Data

11 stycznia 2016 r.

Miejsce

Uniwersytet w Burgos, Burgos, region Kastylia i Leon, Hiszpania.

Grupa docelowa

Krajowy komitet ekspertów oraz przedstawiciele Programów
Uniwersyteckich dla Starszych Dorosłych.
Regionalne władze ds. edukacji, opieki zdrowotnej I społecznej.

Liczba
uczestników

48 osób.

Instytucje
współpracujące

Hiszpańskie Narodowe Stowarzyszenie ds. Programów
Uniwersyteckich dla Starszych Dorosłych, skrót AEPUM.
Ministerstwo Edukacji regionu Kastylia i Leon.
Uniwersytet w Burgos.
Ministerstwo zdrowia i opieki społecznej.

Kontakt
z uczestnikami

E-mail.

Dokumenty

Zdjęcia, informacje, program, ogłoszenia.

Ocena

Sprawozdanie z przeprowadzonej dyskusji.

Rozpowszechnianie

Środki komunikacji i sieci społecznościowe oraz mailing
bezpośredni.

Data

9 marca 2016 r.

Miejsce

Walencja, region Walencja, Hiszpania.

Grupy docelowe

Decydenci do spraw edukacji.
Rada do spraw Kształcenia Dorosłych we Wspólnocie
Autonomicznej Walencja.
Politycy odpowiedzialni za edukacje, zatrudnienie i kulturę.
Reprezentanci nauczycieli z prywatnych i publicznych ośrodków
kształcenia dorosłych.
Przedstawiciele związków zawodowych.
Przedstawiciele Programów Uniwersyteckich dla Starszych
Dorosłych z uniwersytetów publicznych w Walencji, dyrektorzy
i koordynatorzy szkół dla dorosłych.

Liczba
uczestników

27 osób.

Instytucje
współpracujące

Minister badań, edukacji, kultury i sportu.
Federacja Gmin i Prowincji Walencja.
Instytut Młodzieży Walencji.
Federacja Stowarzyszeń Studentów Szkół dla Dorosłych
w Walencji.
Przedstawiciele związków zawodowych.
Stowarzyszenia biznesowe edukacji prywatnej.
Generalna Dyrekcja Instytutu dla Kobiet w Walencji.
Przedstawiciele Programów Uniwersyteckich dla Starszych
Dorosłych z Uniwersytetów z Walencji.
Dyrektorzy i koordynatorzy szkół dla dorosłych.

Kontakt
z uczestnikami

E-mail.

Dokumenty

Zdjęcia, informacje, program, ogłoszenia.

Ocena

Sprawozdanie z przeprowadzonej dyskusji.

Rozpowszechnianie

Mass Media i sieci społecznościowe.
Strony internetowe Regionalnego Departamentu Edukacji, Badań,
Kultury i Sportu (Region Walencja).
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Poziom regionalny
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Poziom lokalny
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Data

28 stycznia 2016 r.

Miejsce

Uniwersytet w Alicante, Region Walencja, Hiszpania.

Grupy docelowe

Profesorowie.
Eksperci.
Personel administracyjny.
Technicy.
Menadżer.
Dyrektor personelu.
Przedstawiciele związków zawodowych.

Liczba
uczestników

15 osób.

Instytucje
współpracujące

Uniwersytet w Alicante.
Związki zawodowe.
SEP.
CCOO.
UGT.

Kontakt
z uczestnikami

E-mail.

Dokumentacja

Zdjęcia, informacje, program, ogłoszenia.

Ocena

Sprawozdanie z przeprowadzonej dyskusji.

Rozpowszechnianie

Środki komunikacji, sieci społecznościowe, e-mail.

5 lutego 2016 r.

Miejsce

Ośrodek Kultury San Juan, Alicante, Region Walencja, Hiszpania.

Grupy docelowe

Starsi dorośli i obywatele zaproszeni do wzięcia udziału.
Władze lokalne z Alicante, Rada ds. Edukacji i Działań
Społecznych.
Koordynatorzy organizacji pozarządowych.
Przewodniczący głównych stowarzyszeń.

Liczba
uczestników

24 osoby.

Instytucje
współpracujące

Samorząd Alicante, rada ds. Edukacji i Działań Społecznych.
Obserwatorium Seniorów i Mass Mediów.
Departament Działań Społecznych.
Rada miejska Alicante.
Stowarzyszenie Mieszkańców „El Cabo”.
Czerwony Krzyż.

Kontakt
z uczestnikami

E-mail.

Dokumenty

Zdjęcia, informacje, program, ogłoszenia.

Ocena

Sprawozdanie z przeprowadzonej dyskusji.

Rozpowszechnianie

Środki komunikacji i sieci społecznościowe, mailing bezpośredni.

Data

26 lutego 2016 r.

Miejsce

Uniwersytet w Alicante, Alicante, Region Walencja, Hiszpania.

Grupy docelowe

Młodzi ludzie w trakcie kształcenia.
Aktywni (wciąż pracujący) oraz emerytowani seniorzy.
Seniorzy wolontariusze z różnych stowarzyszeń.
Wykładowcy z katedry Ekonomii i Biznesu, Pracy i Usług
Społecznych z Uniwersytetu w Alicante.
Koordynator Uniwersytetu Permanentnego w Alicante.

Liczba
uczestników

175 osób.

Instytucje
współpracujące

Wydział Ekonomii i Biznesu.
Wydział Pracy Społecznej i Usług Społecznych na Uniwersytecie
w Alicante.
Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów UPUA.
Obserwatorium Seniorów i Mass Mediów Uniwersytetu
w Alicante.

KOntakt
z uczestnikami

E-mail.

Dokumenty

Zdjęcia, informacje, program, ogłoszenia.

Ocena

Sprawozdanie z przeprowadzonej dyskusji.

Rozpowszechnianie

Środki komunikacji i sieci społecznościowe, mailing bezpośredni.
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Aneks 2.a Kursy
Warsztaty „Od motywacji do integracji”
Warsztaty „Od motywacji do integracji” odbywały się
w okresie od 2 października 2015 r. do 7 listopada 2015 r.
Brało w nich udział 77 uczestników w wieku 58+.
Kolejne warsztaty pilotażowe poświęcone tematyce
zarządzania sobą i czasem zostały przeprowadzone
w styczniu 2016 r. dla grupy 15 osób w wieku 50+,
przygotowujących się do emerytury.
Poniżej przedstawiono cele i tematykę warsztatów
oraz refleksje uczestników.

Cele:
poznasz sposoby radzenia sobie
ze stresem,
nauczysz się gromadzić
i pielęgnować motywację,
zbudujesz własny program
motywacyjny,
poprawisz samopoczucie,
szczęście,
nabierzesz
pewności siebie,
nawiążesz nowe
znajomości.

Ja czyli kto?
Obraz siebie jako wgląd w samego siebie poprzez pryzmat własnych
doświadczeń.
Schematy myślowe postrzegania samego siebie – konstrukcja
i stereotypy.
Budowanie motywacji wewnętrznej.
Grupa tworzy bezpieczne dla seniorów środowisko, umożliwiając wspólne
przeżywanie podobnych trudności. Spotkania z osobami doświadczającymi
podobnych problemów dają oparcie i poczucie, że nie jesteśmy sami z naszymi
kłopotami, uczuciami, lękami i cierpieniem. Wsparcie, które uzyskują seniorzy
w trakcie spotkań, pozwala na wyzbycie się ciężaru, a informacje dotyczące
zrozumienia jego genezy ułatwiają mierzenie się z problemami. Zajęcia umożliwiają przyjrzenie się sobie w kontaktach z innymi osobami, co podnosi poczucie
własnej wartości i godności.

Life coaching
– analiza kompetencji, zainteresowań i wartości osobistych
Ustanowienie celów – co chciałbym/chciałabym zrobić najbardziej ze
wszystkiego? (uczenie się, doświadczenie i komunikacja).
Opracowanie planu działania. Umiejętność planowania i zarządzania
sobą w czasie.
Opracowanie planu osobistego rozwoju.
Budowanie dobrego samopoczucia.
Budowanie konstruktywnych przekonań na temat własnej osoby.
Przekonania mobilizujące i motywujące do realizacji celów.
Techniki pracy z nieużytecznymi przekonaniami.
Wizualizacja i afirmacja wizerunku aktywnego seniora.
Warsztaty rozwojowe, to pogłębienie samoświadomości i umiejętności dalszego rozwoju. Kierując się ideą, iż uczymy się przez całe życie, stworzyliśmy
warsztat ukierunkowany na rozwój wewnętrzny oraz pogłębianie samoświadomości w oparciu o zbudowanie dobrego samopoczucia, wzmacnianie
i rozwijanie własnej wartości. Jest to proces zwiększania możliwości oraz doskonalenia umiejętności w celu usprawnienia i podniesienia własnych kompetencji.
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Przykładowe obszary tematyczne szkoleń
nakierowanych na przygotowanie do emerytury
– program ramowy
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Kreowanie wizerunku
Jak zachować młodość?
Sposoby osiągania lepszego samopoczucia.
Najzdrowiej starzeją się ci, którzy…
Praktyczne przeciwdziałanie stereotypowym rozwiązaniom.
Seniorski wiek nie powinien oznaczać siedzenia na kanapie w ulubionym
szlafroku. Najzdrowiej (zarówno w aspekcie fizycznym, jak i psychicznym)
starzeją się ci, którzy nie stronią od aktywności fizycznej i wyzwań dla umysłu.
Określone aktywności, które mogą opóźnić, lub przynajmniej spowolnić, proces
starzenia się ciała i umysłu, wdrażamy poprzez prowadzone zajęcia. Jeśli chce
się czegoś więcej, warto ćwiczyć umysł, ponieważ stymuluje to koncentrację,
zdolność rozumowania i wyobraźnię.

Budowanie trwałych relacji
Budowanie nowoczesnych relacji międzypokoleniowych.
Pokonywanie uprzedzeń społecznych.
Komunikacja oparta na wzajemności.
Zajęcia wychodzą naprzeciw izolacji starszych i niezrozumieniu młodszych.
Pomagają odnaleźć się w kompleksowych i zmieniających się relacjach
rodzinnych oraz ogólnospołecznych. Dają szanse postrzegać osoby starsze
w kategoriach potencjału, a nie obciążenia. Łączą pokolenia, doceniając i wykorzystując ich unikalne możliwości. Zajęcia międzypokoleniowe łączą intencje
czerpania obustronnych korzyści i wzajemnego ubogacania się, a w szerszym
znaczeniu służą wzmacnianiu rodzin i całych społeczności.

Aktywne starzenie się
Od planowania do działania rozwojowego.
Motywatory i sposoby pokonywania trudności.
Harmonia życia w środowisku lokalnym.
Indywidualny harmonogram rozwoju.
Niewielka liczba osób starszych korzystających z nowoczesnych technologii, zła
sytuacja materialna oraz bierne sposoby spędzania wolnego czasu, wpływają na
osłabienie ogólnego stanu psychofizycznego seniorów. Poprzez zajęcia zwiększamy zaangażowanie w planowanie swojego wolnego czasu, a tym samym
aktywizujemy do rozwoju fizycznego. Niezależnie od wybranej formy rozwoju, w każdym przypadku o powodzeniu przedsięwzięcia będzie decydowało
odpowiednie podejście, uwzględniające potrzeby i możliwości indywidualne
osób starszych. Stąd też, poprzez warsztaty wypracowujemy obszerny katalog

Metamorfoza Życia
Filozofia dobrego zdrowia i samopoczucia.
Kreowanie innowacyjnych pomysłów.
Wdrażanie rozwiązań, inspiracja i wsparcie.
„Metamorfozy dla Seniora” są inspirowaniem i wspieraniem seniorów
w spełnianiu ich marzeń i przypomnieniem im znaczenia powyższych zajęć.
Wszyscy uczestnicy programu otrzymają certyfikat uczestnictwa w programie.
„Metamorfoza” ma na celu zaktywizowanie osób starszych, zwiększenie ich
świadomości dotyczącej zdrowego odżywiania, uprawiania sportu i ogólnie
narzędzi mających na celu rozwój osobisty. Efektem tych działań będzie polepszenie standardu życia, a także wsparcie międzypokoleniowe.
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wskazówek przydatnych w planowaniu aktywności z udziałem tej właśnie
grupy. Szczególną uwagę poświęciliśmy zasadzie wspólnego tworzenia oferty
aktywności z samymi seniorami.
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Aneks 2.b
Ewaluacja kursów pilotażowych
Refleksje uczestników i trenerów
kursu pilotażowego
Kurs pilotażowy przeprowadzony został w 5 grupach, w okresie od października do listopada 2015 r. oraz w styczniu 2016 r. i zakończył się ankietą
ewaluacyjną. Uczestnikami warsztatów były osoby między 55. a 70. rokiem
życia. Tematyka kursu koncentrowała się na trzech zasadniczych obszarach,
kluczowych z punktu widzenia wytycznych założonych przez zespół projektowy
BALL, a odnoszących się do takich zagadnień, jak: sposoby produktywnego
zaangażowania się w życie społeczności oraz uczenie się przez całe życie, stymulujące intelektualny i kulturalny obszar życia. Ankieta ewaluacyjna składała
się z czterech pytań zamkniętych ze skalą oraz czterech pytań otwartych.
Blok pytań zamkniętych odnosił się do oceny kursu w trzech newralgicznych
obszarach:
wiedzy – efekt dydaktyczny,
umiejętności praktycznych – praktyczna przydatność kursu,
komunikatywności wykładowcy.
Uczestników kursu proszono również o sformułowanie ogólnej oceny kursu.
Pytania otwarte odnosiły się do następujących zagadnień:
Który z tematów poruszonych podczas kursu był Twoim zdaniem najbardziej interesujący?
Który z tematów poruszonych podczas kursu był Twoim zdaniem najmniej interesujący?
O jakie zagadnienia, Twoim zdaniem, należałoby poszerzyć zakres
takiego kursu?
Jak możesz wykorzystać to czego nauczyłeś się podczas kursu? Co
zmienisz po powrocie do codziennego życia?

Blok pytań zamkniętych – wyniki
Ankieta ewaluacyjna składała się z czterech pytań odnoszących się do trzech
obszarów kompetencji: wiedzy, umiejętności i komunikatywności wykładowcy
oraz pytania odnoszącego się do ogólnej oceny kursu. Uczestnicy warsztatów
wysoko ocenili efekty z zakresu wiedzy nabytej podczas kursu. W skali od 1
do 6, gdzie 1 oznaczało bardzo nisko (zajęcia nie zawierały nowych dla mnie
treści) a 6 – bardzo wysoko (nauczyłem się wiele nowego) ocenili nabytą wiedzę

Blisko 70% uczestników warsztatów oceniło bardzo wysoko efekt dydaktyczny
kursu w postaci zdobycia nowej dla nich wiedzy. 28% osób uczestniczących
w kursie oceniło ten aspekt zajęć wysoko a blisko 2% raczej wysoko. Taka ocena
zajęć przekonuje o koniczności tworzenia oferty podnoszącej kompetencje, umiejętności i wiedzę osób w każdym wieku. Wbrew potocznej opinii, osoby starsze
chcą się uczyć, chcą zmieniać swoje życie na lepsze, wykorzystując do tego celu
nowe wiadomości i umiejętności.
Praktyczną przydatność kursu w życiu codziennym 64% uczestników oceniło
bardzo wysoko, a 34% wysoko. Taki poziom oceny wskazuje na potrzebę stworzenia oferty zajęć, kursów i warsztatów, podnoszących umiejętności praktyczne
związane np. z planowaniem i gospodarowaniem czasem oraz technikami
panowania nad stresem i poprawy nastroju.
Kurs spełnił oczekiwania uczestników – dla ponad połowy spełnił je całkowicie,
dla blisko 40% spełnił je w przeważającej części. Brak negatywnych ocen
sugeruje potrzebę realizacji takich zajęć dla tej grupy wiekowej. Kompetencje
miękkie, które między innymi był przedmiotem prowadzonych warsztatów, są
potrzebne w każdym wieku a zdolność ich nabywania nie jest przypisana do
konkretnej grupy wiekowej. Oznacza to, że należy zwiększyć, a być może stworzyć systemowy blok rozwiązań pozwalający na nabywanie takich umiejętności
przez osoby starsze. Rozszerzenie kultury spędzania czasu wolnego przez osoby
starsze o możliwość pogłębiania wiedzy o sobie oraz o szczęściu i technikach
zachowania go niezależnie od wieku, może stać się formą profilaktyki i promowania pozytywnych zachowań podnoszących jakość życia osób starszych.
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średnio na poziomie 5,6, a więc bardzo wysoko (podobnie wysoko oceniane były
pozostałe elementy warsztatów).
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Blok pytań otwartych – wyniki
Na podstawie przeprowadzonej analizy pytań otwartych, a zwłaszcza pytania:
Jak możesz wykorzystać to czego nauczyłeś się podczas kursu? Co zmienisz
po powrocie do codziennego życia? – wyróżniono pięć zasadniczych obszarów
zagadnień ważnych z punktu widzenia podniesienia poziomu aktywności osób
starszych.
A. Samoocena, wiara w siebie.
B. Aktywność fizyczna.
C. Aktywność w wielu obszarach życia: fizyczna, społeczna, umysłowa.
D. Rozwój umysłowy.
E. Pragmatyczne działania, planowanie czasu.
Z wypowiedzi uczestników warsztatów wynika, iż kurs uświadomił im potrzebę
zmiany w zakresie poziomu swojej aktywności. 41% uczestników warsztatów
pragnie zwiększyć swoją aktywność w ogóle, a 7% zamierza zwiększyć poziom
swojej aktywności umysłowej.
Jak wynika z wypowiedzi uczestników warsztatów, aktywność nabiera szczególnego znaczenia wraz z upływem lat i często łączy się z dobrą samooceną
i wiarą w siebie. Z analiz wypowiedzi wynika, że w przypadku 11% uczestników
podniesienie poziomu aktywności ogólnej łączone jest z koniecznością dokonania zmian w obszarze samooceny i wiary w siebie. Przykładowe wypowiedzi
uczestników warsztatów bardzo wyraźnie na to wskazują, stąd postulaty typu:
„Wzmacniać wiarę we własne możliwości. Zachęta do aktywności w różnych
dziedzinach życia”; „Spełniać swoje marzenia i wychodzić z domu”; „Postarać się
spełniać swoje marzenia”; „Kultywować aktywność fizyczną i umysłową. Więcej
dobrego myślenia o sobie”.
Wypowiedzi uczestników warsztatów pośrednio wskazują na problem niskiej
samooceny osób w wieku emerytalnym. Blisko 36% osób, które wypełniły
ankiety, wskazuje na samoocenę i wiarę w siebie jako na obszary wymagające
zmian w ich życiu. Jeśli wziąć pod uwagę fakt, że podobnie jak wydłuża się
trwanie życia ludzkiego, a starość ulega wydłużeniu, to satysfakcja z życia ale
i z siebie samego, jest wypadkową zdarzeń i decyzji podejmowanych na wcześniejszych etapach życia. Zależnie od przebiegu dotychczasowego życia, w fazie
tej może dominować poczucie spełnienia i zadowolenia z jakości własnego
życia lub przeciwnie – frustracja, żal i niezadowolenie z powodu źle przeżytego
życia. Starość jest tym etapem, w którym akceptacja i satysfakcja z życia zależy
w znacznej mierze od wcześniejszych decyzji, od przeszłości człowieka i sposobu
życia w minionych latach.
Blisko 34% osób wypowiadających się w ankiecie ewaluacyjnej wskazało na
blok zagadnień Jak zachować szczęście jako na temat najbardziej interesujący

Starość, to dla jednostki rodzaj wyzwania – etap ten bywa nazywany „okresem
strat” lub „kryzysem starości”. Wśród wielu zdarzeń krytycznych wpisanych
w tę fazę życia najczęściej wymienia się: utratę zdrowia i witalności, atrakcyjności, najbliższych osób, pracy (przejście na emeryturę), niekiedy prestiżu
zawodowego, wreszcie perspektywę własnej śmierci.
Uczestnicy kursu wskazują jednak, że w każdym wieku ważne są umiejętności
pozwalające zachować szczęście, np.: samoświadomość, optymizm i dobry
humor, umiejętność poprawy nastroju i zdolność podejmowania kroków zaradczych, jeśli pojawią się sygnały wypalenia życiowego.
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podczas kursu. Nikt nie wątpi w fakt, że starość może być dla człowieka okresem traumatycznym. Psychologowie podkreślają, że człowiek lepiej znosi trudne
sytuacje wówczas, kiedy istnieje perspektywa korzystnych zmian. W okresie
starości trudno zachować taką perspektywę, dlatego wiele zdarzeń krytycznych
wpływa na osobę w starszym wieku wyjątkowo stresogennie. Jednak z wypowiedzi uczestników kursu wynika, że potrzeba szczęścia i pragnienie bycia
szczęśliwym nie jest związane z wiekiem.
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Warsztaty wyodrębniły pięć istotnych obszarów z punktu widzenia przygotowania do emerytury:
Obszar samooceny i wiary w siebie.
Obszar aktywności fizycznej.
Obszar aktywności w takich sferach życia, jak kultura fizyczna, społeczna, umysłowa.
Obszar rozwoju umysłowego.
Obszar umiejętności pragmatycznego działania i planowania czasu.

Rozwoju

Uczestnicy warsztatów najczęściej podkreślali konieczność dokonania zmian
w swoim życiu w dwóch obszarach: obszarze aktywności rozumianej w sposób
ogólny – fizycznej, społecznej, umysłowej (41% wskazań) oraz w obszarze samooceny i wiary w siebie (36% wskazań).
Warsztaty wskazały na występowanie pewnych wzajemnych powiązań pomiędzy następującymi obszarami aktywności:
Umiejętności pragmatycznego działania i planowania czasu. /
Aktywność w wielu obszarach.
Samoocena, wiara w siebie. / Aktywność w wielu obszarach.
Aktywność w wielu obszarach. / Rozwój umysłowy.
Samoocena, wiara w siebie. / Umiejętności pragmatycznego działania,
planowanie czasu.
Samoocena, wiara w siebie. / Rozwój umysłowy.

Akademia

Osobistego

Wnioski

Warsztaty spotkały się z dużym zainteresowaniem i wielu uczestników podkreślało konieczność zwiększenia liczby ich godzin.
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Zagadnieniem, które w sposób szczególny zainteresowało uczestników warsztatów, był blok zagadnień poświęcony tematyce szczęścia i sposobów jego
zachowania.

Refleksje i rekomendacje trenera
W ramach ćwiczeń pilotażowych przeprowadziliśmy cykl trzech warsztatów,
nazwanych Akademią Aktywnego Seniora, mających na celu zdobycie nowych
potrzebnych umiejętności społecznych i interpersonalnych, zwiększenie aktywności fizycznej i intelektualnej oraz pogłębienie relacji wśród uczestników
kursu. Łącząc nowe umiejętności z rozwojem motywacji uczestników, stworzyliśmy „dzienniki aktywności”. Indywidualny Dziennik Aktywności uczestników
posiada nową, lepszą, bogatszą ofertę aktywizacji i rozwoju osobistego. Kursanci
na koniec warsztatów docenili lepsze samopoczucie psychospołeczne, pewność siebie i motywację do działania. Nabyli umiejętności rozplanowania

Refleksje i zalecenia
W wyniku przeprowadzonych warsztatów, dyskusji panelowych, rozmów z ekspertami i wyników ankiet wyodrębniono cztery istotne elementy warsztatów:
Samoświadomość – wiem kim jestem.
Motywacja – magnes rozwoju.
Katalog możliwości.
Doradztwo/coaching.

Samoświadomość
Świadomość samego siebie, swoich mocnych stron, umiejętności i możliwości,
często bywa zaniżona i nieadekwatna. Jest to wynikiem braku wiary w siebie
i w swoje możliwości. Osoby uczące się, wychowujące i pracujące w powojennej
Polsce były często narażone na tzw. „wszechstronną krytykę”. U osób kształcących się i pracujących w kraju o systemie komunistycznym częściej zauważa
się niższą samoocenę, brak zaufania do drugiej osoby czy lęk przez zmianami.
Dlatego do pilotażowego warsztatu włączymy moduł szkolenia „Obraz własnej
osoby, samoocena i sposoby podnoszenia akceptacji siebie”.

Motywacja – magnes rozwoju
Analiza sytuacji, możliwości i potencjału to krok do dobrego planowania. Aby
nasze plany się realizowały, potrzebujemy niejednokrotnie wewnętrznej siły,
żeby pokonać słabości, niedogodności, lęk czy zniechęcenie. Do tego potrzebna
jest nam stała motywacja – to paliwo do realizacji naszych planów i marzeń.
Wyznaczanie celów, wizualizacja, pozytywne nastawienie, oczekiwanie rezultatu – to narzędzia służące odpowiedniej motywacji, które włączymy do modułu
warsztatów.

Katalog możliwości
Osoby starsze posiadają własne aspiracje edukacyjne i życiowe, realizują dawne
i nowe plany. Rozwój i uczenie się zwykle ma charakter indywidualny, ponieważ wyrasta ze złożoności doświadczeń danej jednostki. Abyśmy zaspokoili
potrzebę poznania ciekawej oferty, potrzebne jest zapoznanie się uczestników
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nowych czynności (zainteresowania, hobby, sport, rozwój kulturalny, edukacja,
integracja), planowania z kalendarzem (tydzień, miesiąc, trzy miesiące) oraz
zrównoważenia planów z obecnymi możliwościami.
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z katalogiem możliwości. Podczas warsztatów wyodrębnimy najważniejsze podkatalogi, obejmujące ofertę edukacyjną, kulturalną, prozdrowotną i integracyjną
oraz rozrywkę. Dając tym samym odpowiedź na często zadawane pytanie: „A co
ja mogę robić na emeryturze?”.

Doradztwo z elementami coachingu
W celu lepszego przygotowania osoby dorosłej do realizacji nowych wyzwań
i komplementarnego procesu wdrożenia zmian, warto ubogacić ofertę warsztatów o zajęcia indywidualne zwane doradztwem. Często słuchacze kursu przy
opanowywaniu nowego zagadnienia nie dysponują jeszcze zasobami spostrzeżeń
i wyobrażeń, jakie są niezbędne dla pełnego zrozumienia omawianego tematu.
Dlatego doradztwo będzie pomocne w bardziej holistycznym spojrzeniu na konkretne zamierzenia, zadania czy nowy plan. Pomoże przezwyciężyć strach i opór
przed zmianami, wzmocnić motywację.

Zachęcamy do poszukiwania własnych ciekaw ych dróg i odkr y wania
Dynamicznego Trzeciego Wieku.
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