POGŁĘBIONE STUDIUM USŁUG OPIEKUŃCZYCH
SKIEROWANYCH DO OSÓB STARSZYCH.
ŚRODOWISKOWA OPIEKA FORMALNA I NIEFORMALNA

Poznań 2017

Opracowanie wykonano w ramach realizacji projektu finansowanego przez Unię
Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego i Samorząd Województwa
Wielkopolskiego w ramach WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU
OPERACYJNEGO na lata 2014-2020
Autorzy:
Obserwatorium Integracji Społecznej
Wielkopolskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne
Departament Polityki Regionalnej UMWW
Karolina Czub
Sylwia Szpyrka
Marta Zaręba

3|Strona

Spis treści
1.

Wstęp ............................................................................................................................................................. 6

2.

Podsumowanie badania ................................................................................................................................. 7

3.

Metodologia badania ................................................................................................................................... 12

4.

Uregulowania prawne i definicyjne .............................................................................................................. 14

5.

6.

4.1.

Osoby niesamodzielne ......................................................................................................................... 14

4.2.

Opieka nieformalna ............................................................................................................................. 19

4.3.

Opieka formalna .................................................................................................................................. 29

4.4.

System wsparcia .................................................................................................................................. 32

4.5.

Usługi opiekuńcze ................................................................................................................................ 36

Dane statystyczne dotyczące sytuacji osób starszych oraz ich systemu wsparcia ....................................... 41
5.1.

Uwarunkowania demograficzne .......................................................................................................... 41

5.2.

Gospodarstwa domowe prowadzone przez seniorów ........................................................................ 45

5.3.

Potrzeby opiekuńcze seniorów w poszczególnych grupach wieku...................................................... 46

5.4.

Zasiłek pielęgnacyjny ........................................................................................................................... 48

5.5.

Wsparcie dla opiekuna nieformalnego ................................................................................................ 50

5.6.

Opieka formalna na terenie województwa wielkopolskiego ............................................................... 54

5.6.1.

Dzienne Domy Pomocy ............................................................................................................... 54

5.6.2.

Usługi opiekuńcze ....................................................................................................................... 56

5.6.3.

Mieszkania chronione ................................................................................................................. 61

5.6.4.

Domy pomocy społecznej ........................................................................................................... 63

Opieka sprawowana przez opiekunów nieformalnych ................................................................................ 68
6.1.

Sytuacja społeczna opiekunów nieformalnych .................................................................................... 68

6.2.

Sytuacja zdrowotna podopiecznego i poziom samodzielności ............................................................ 89

6.3.

Sposoby organizowania opieki ............................................................................................................ 95

6.3.1.

Motywy podjęcia opieki i zakres świadczonej opieki .................................................................. 95

6.3.2.

Współwystępowanie dodatkowej opieki nieformalnej ............................................................ 101

6.3.3.

Współwystępowanie opieki formalnej ..................................................................................... 104

6.4.
7.

8.

Identyfikacja trudności opiekunów nieformalnych w sprawowaniu opieki nad osobą starszą......... 112

Opieka sprawowana przez opiekunów formalnych w miejscu zamieszkania ............................................ 117
7.1.

Identyfikacja kwalifikacji zawodowych opiekunów formalnych ....................................................... 117

7.2.

Identyfikacja warunków zatrudnienia opiekunów formalnych ......................................................... 118

7.3.

Identyfikacja trudności i potrzeb opiekunów formalnych w pełnieniu funkcji opiekuna osoby starszej
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 119

Osoby starsze będące odbiorcami usług wsparcia społecznego i opieki .................................................... 121
8.1. Określenie sytuacji społeczno-zdrowotnej osoby starszej....................................................................... 121

4|Strona

8.2.

Identyfikacja potrzeb opiekuńczych osoby starszej ........................................................................... 122

8.3.

Identyfikacja sposobów organizowania opieki nad osobą starszą .................................................... 124

9.

Opieka sprawowana przez instytucje wsparcia dziennego dla osób starszych .......................................... 126
9.1. Sytuacja społeczno-zdrowotna osób starszych będących uczestnikami zajęć w Dziennych Domach
Pomocy/Dziennych Domach Senior-Wigor..................................................................................................... 127
9.2.
Identyfikacja usług świadczonych przez dzienne domy pomocy dla osób starszych na terenie
placówki oraz w miejscu zamieszkania ........................................................................................................... 130

10. Organizowanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych przez samorządy gminne .... 134
10.1. Identyfikacja sposobów organizacji usług opiekuńczych (w tym specjalistycznych) na terenie gminy . 134
10.1.1. Formalne przygotowanie opiekunów formalnych świadczących usługi opiekuńcze ..................... 137
10.1.2. Warunki zatrudnienia opiekunów formalnych świadczących usługi opiekuńcze ........................... 142
10.2.

Inne usługi podejmowane przez gminy na rzecz seniorów ............................................................... 149

10.3.

Sposoby informowania o usługach opiekuńczych ............................................................................. 149

10.4.

Ocena sposobów organizacji usług opiekuńczych (w tym specjalistycznych) na terenie gminy ....... 150

10.5.

Sytuacja społeczna oraz potrzeby osób korzystających z opieki formalnej ....................................... 152

10.6.

Sposoby szacowania skali potrzeb opieki formalnej wśród osób starszych ...................................... 157

10.7.

Koszty usług opiekuńczych organizowanych przez gminę ................................................................. 157

10.8.

Wsparcie opiekunów nieformalnych przez samorząd lokalny .......................................................... 159

10.9. Identyfikacja rozwiązań w zakresie opieki nad osobami starszymi oraz innych form wsparcia
opiekunów nieformalnych, które odpowiadałyby na ich potrzeby ................................................................ 160
10.10. Realizacja usług skierowanych do osób starszych w ramach WRPO 2014+ ...................................... 161
11. Realizowanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych przez instytucje/organizacje
bezpośrednio świadczące usługi opiekuńcze ...................................................................................................... 164
11.1.

Identyfikacja oferty usług opiekuńczych świadczonych przez dany podmiot ................................... 164

11.2.

Współpraca z lokalnym samorządem ................................................................................................ 170

11.3.

Identyfikacja barier świadczenia usług opiekuńczych z punktu widzenia danego podmiotu ............ 171

11.4.

Zidentyfikowanie sposobów prowadzenia kontroli jakości świadczonych usług .............................. 171

12. Wnioski i rekomendacje ............................................................................................................................. 173
Aneks ................................................................................................................................................................... 178
1.
Rekomendacje dla polityk publicznych w obszarze zadań opieki nad osobami starszymi –
województwo wielkopolskie (autorstwa Marioli Racław, ISNS UW) .............................................................. 178
2.

Case Study ......................................................................................................................................... 183
2.1.

Studium przypadku ................................................................................................................... 183

2.2.

Studium przypadku ................................................................................................................... 186

5|Strona

1. Wstęp
Założeniem badania „Pogłębione studium usług opiekuńczych skierowanych do osób starszych.
Środowiskowa opieka formalna i nieformalna” było pogłębienie wiedzy na temat środowiskowego
systemu wsparcia społecznego i opieki adresowanej do osób starszych, zamieszkujących
województwo wielkopolskie.
Jako główny cel badania określono charakterystykę organizacji oraz funkcjonowania poszczególnych
elementów środowiskowej opieki formalnej i nieformalnej. Cele szczegółowe uporządkowano
w ramach sześciu obszarów badawczych. W dalszej kolejności do każdego z celów szczegółowych
przyporządkowano pytania badawcze i określono techniki badawcze, które miały umożliwić
pozyskanie odpowiedzi na zadane pytania, a w konsekwencji osiągnąć założone cele badania.
Badaniu podlegały następujące obszary:







opieka sprawowana przez opiekunów nieformalnych;
opieka sprawowana przez opiekunów formalnych w miejscu zamieszkania;
osoby starsze będące odbiorcami usług wsparcia społecznego i opieki;
opieka sprawowana przez Instytucje wsparcia dziennego dla osób starszych;
organizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych przez samorządy
gminne;
realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych przez
instytucje/organizacje bezpośrednio świadczące usługi opiekuńcze.

Zgromadzony materiał empiryczny pozwolił na obszerną, pogłębioną analizę zagadnień dotyczących
sprawowania opieki nieformalnej, stąd rozdział ten w raporcie został najbardziej rozbudowany,
natomiast pozostałe obszary stanowią informację kontekstową.
Niniejsze opracowanie powstało w efekcie współpracy zespołu Obserwatorium Integracji Społecznej
działającego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego UMWW
odpowiedzialnego za koncepcję badania, analizę danych zastanych i ostateczny kształt raportu
badawczego, firmy EU-Consult wyłonionej w postępowaniu przetargowym, której zadaniem było
przeprowadzenie badania terenowego i wstępne opracowanie danych, a także eksperta
zewnętrznego dr Marioli Racław, która przeprowadziła warsztat rekomendacyjny oraz przygotowała
rekomendacje kierunkowe dla polityk publicznych w obszarze zadań opieki nad osobami starszymi
(rekomendacje zamieszczone są w Aneksie).
Badanie zostało zrealizowane na przełomie 2016 i 2017 roku.
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2. Podsumowanie badania
1. W obszarze wsparcia osób niesamodzielnych widoczne jest zjawisko feminizacji roli opiekuna
nieformalnego (67% opiekunów to kobiety). Zjawisko feminizacji opieki w Polsce zauważalne
jest również w innych analizach regionalnych i ponadregionalnych. Opiekunowie nieformalni
znajdują się najczęściej w średnim i późnym okresie dorosłości, 70% opiekunów to osoby
w wieku od 41 lat do 70 lat (74,8% kobiet, 72,9% mężczyzn).
2. Opiekunowie nieformalni są najczęściej opiekunami rodzinnymi (83,1%). Podopiecznym,
wobec którego świadczona jest opieka nieformalna, jest najczęściej rodzic (50,8%), inny członek
rodziny (16%) oraz małżonek (13,4%). W niespełna połowie przypadków (48,9%) podopieczny
zamieszkuje wraz z opiekunem, a więc najczęściej ze swoim synem/córką. Osobą najczęściej
zamieszkującą z opiekunem jest senior znacznie niesprawny (44,7%). 64,7% opiekunów
nieformalnych pełni funkcje opiekuńczą powyżej 2 lat (31,7% od 2 do 5 lat, 33% powyżej 5 lat).
3.

Stosunkowo najczęściej wskazywane przez respondentów były 3 motywy podjęcia opieki nad
seniorem. W pierwszym – „jest bardzo bliską mi osobą”, wskazywanym najczęściej (69,3%),
respondenci podkreślali związek emocjonalny z podopiecznym, w drugim motywie – „to mój
obowiązek” (47,7%), zaakcentowany został aspekt moralno-etycznego zobowiązania do opieki,
natomiast w trzecim – „lubię pomagać innym” (20,4%), pojawia się motyw altruistycznej chęci
niesienia pomocy innym. Wśród przedstawicieli opiekunów rodzinnych, opiekujących się
rodzicem i małżonkiem/partnerem życiowym motyw emocjonalny przeważa nad moralnoetycznym (średnio od 80% do 60% wskazań), tym samym, widoczna jest duża chęć
podejmowania opieki nieformalnej w ramach rodziny, dlatego też forma ta powinna być
szczególnie wspierana.

4.

W badanej grupie opiekunów nieformalnych podjęcie opieki nad osobą starszą, w opinii 74%
z nich, na ogół nie wpływa negatywnie na sytuację materialną rodziny. Być może taka sytuacja
wynika z tego, że 52% opiekunów jest aktywnych zawodowo, natomiast wśród 337 osób
niepracujących, aż 66% pobiera emeryturę lub rentę. Ponadto, stosunkowo nieduży odsetek
badanych korzysta z pomocy opiekuna formalnego (14,9% - 104 os.), a więc i koszty takiej usługi
nie obciążają domowego budżetu (dodatkowo 47,1% – 49 opiekunów nieformalnych
korzystających również z opieki formalnej twierdzi, że nie ponosi z tego tytułu żadnych kosztów).
Niezależnie od wieku, opiekunowie wskazywali na konsekwencje natury psychicznej
wynikające z nadmiernego obciążenia obowiązkami. W relacji opiekuńczej nad osobą
spokrewnioną zaangażowanie osobiste powiązane jest z zaangażowaniem opiekuńczym,
relacja opiekuńcza jest częścią relacji osobistej i na odwrót. Opiekun nieformalny może być
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narażony na doświadczanie negatywnych zjawisk, do których można zaliczyć, np. wypalenie
opiekuńcze, czy syndrom opiekuna, co w konsekwencji może doprowadzić do pogorszenia
jego stanu zdrowia.
5. Opieka nad seniorem często powoduje zmiany w życiu prywatnym – konieczność całkowitego
poświęcenia się opiece, rezygnacja z czasu dla siebie i pozostałych członków rodziny była jedną
z najczęściej wskazywanych trudności związanych z pełnieniem roli opiekuna. Należy jednak
zaznaczyć, że średnio 59,8% opiekunów nieformalnych deklaruje, że sytuacja ta nie wpływa
na inne sfery ich życia, a ponad 1/3 nie dostrzega żadnych barier w zakresie opieki nad osobą
starszą. Najczęściej takie odpowiedzi padały ze strony opiekunów osób sprawnych,
zaś najrzadziej, opiekunów osób zupełnie niesprawnych, wymagających kompleksowej,
całodniowej opieki.
6. Większość seniorów będących pod opieką opiekunów nieformalnych jest w stanie
samodzielnie wykonywać podstawowe codzienne czynności (odmienny profil społecznozdrowotny, zdaniem przedstawicieli samorządów, posiadają osoby korzystające z opieki
formalnej). Najmniejsze trudności mają z samodzielnym jedzeniem (86,6% seniorów wykonuje ją
samodzielnie), natomiast pomocy potrzebują głównie podczas ubierania i rozbierania (67,4% os.
wykonuje tę czynność samodzielnie) oraz kąpieli (55,4% os. wykonuje tę czynność samodzielnie).
Cierpią jednak z powodu dolegliwości chorobowych, które znacznie utrudniają funkcjonowanie
oraz wpływają na sprawność. Seniorzy niezależnie od wieku (90%) doświadczają
wielochorobowości (cierpią na dolegliwości przewlekłe). Stąd, najczęstszą formą pomocy
w ramach opieki nieformalnej (poza dotrzymywaniem towarzystwa) jest robienie zakupów,
utrzymanie czystości w mieszkaniu oraz załatwianie bieżących spraw (a więc czynności
wymagające wysiłku fizycznego i wyjścia z domu).
7. W niespełna połowie przypadków (44,1%) badany opiekun nieformalny nie jest jedyną osobą
świadczącą nieformalną pomoc seniorowi, przy czym najczęściej ma to miejsce w przypadku
seniorów zupełnie niesprawnych, a najrzadziej w sytuacji, gdy senior jest sprawny.
W odniesieniu do poszczególnych grup podopiecznych, najczęściej dodatkową opiekę sprawują
dzieci (np. rodzeństwo opiekuna uczestniczącego w badaniu), zaś najrzadziej jego
małżonek/partner (z dużym prawdopodobieństwem możemy założyć, że dzieje się tak,
ponieważ senior jest wdowcem/wdową). Widoczny jest podział ról pomiędzy kolejnymi
opiekunami nieformalnymi – pierwszy najczęściej pomaga przy zabiegach medycznych,
utrzymaniu porządku w mieszkaniu i innych czynnościach, natomiast rolą kolejnych osób jest
głównie dotrzymywanie seniorowi towarzystwa. Taka strategia opieki pozwala na zaspokojenie
wszystkich potrzeb podopiecznego – uważają tak zarówno opiekunowie nieformalni (przede
wszystkim zajmujący się osobą sprawną), jak i same osoby starsze. Osoby świadczące
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nieformalne usługi opiekuńcze (w szczególności seniorom zupełnie niesprawnym) wyrażają
jednak obawy co do przyszłości (66,7%) – pogarszający się stan zdrowia będzie prawdopodobnie
wymagał rozszerzenia zakresu opieki.
8. Skala korzystania z pomocy formalnej jest stosunkowo mała – dotyczy zaledwie 14,9%
badanych przypadków, najczęściej seniorów zupełnie niesprawnych (63,5%), a najrzadziej
sprawnych (16,3%). Najczęstszą przyczyną niekorzystania z tej formy pomocy jest brak takiej
potrzeby – 67,1% wskazań, deklarowany głównie przez opiekunów nieformalnych osób
sprawnych. Postawa rodzinnych opiekunów nieformalnych jak najbardziej wpisuje się
w obowiązujący dyskurs – opiekunowie uważają, że nakaz rodzinnej opieki jest sprawą
naturalną, opartą na długu wdzięczności, i nie problematyzują kwestii wkładu innych podmiotów
w opiekę nad osobami starszymi. W badaniu dotarliśmy do kręgów opiekuńczych składających
się najczęściej z osoby starszej (podopiecznego) i członków rodziny (opiekunów nieformalnych).
Warto wspomnieć, że podopieczni w 44,1% byli wspierani przez więcej niż 1 opiekuna
nieformalnego.
9. Opiekunem formalnym najczęściej jest pracownik służby zdrowia, dużo rzadziej osoba
prywatna zatrudniona przez opiekuna nieformalnego lub opiekun/ka OPS. Najistotniejszą rolą
opiekuna formalnego (oraz głównym motywem nawiązania współpracy z nim) jest realizacja
usług specjalistycznych – zabiegów medycznych oraz pielęgnacyjnych. W przypadku 13 na 18
opiekunów prywatnych pracują oni bez umowy.
10. Zainteresowanie działalnością instytucji świadczących usługi opiekuńcze na terenie danej
gminy jest stosunkowo małe – zaledwie co piąty z badanych opiekunów nieformalnych
podejmował próby dotarcia do informacji na ten temat, co najprawdopodobniej wynika z tego,
że obecnie opieka świadczona przez niego samego jest wystarczająca. Wniosek ten potwierdzają
wyniki badania z udziałem przedstawicieli samorządów – podopieczni trafiają do odpowiednich
podmiotów głównie poprzez samodzielne zgłoszenia (a zatem gdy sami dostrzegą taką
potrzebę).
11. Co trzeci respondent (240 os.) deklaruje znajomość instytucji, do których mógłby się zgłosić
w razie potrzeby skorzystania z dodatkowej pomocy w zakresie opieki nad osobą starszą.
Najczęściej wskazywano na ośrodki pomocy społecznej (ok. 77% wskazań), służbę zdrowia,
w tym: zakłady opiekuńczo-lecznicze, zakłady opieki zdrowotnej, szpitale, pielęgniarkę
środowiskową (ok. 11% wskazań). Niezależnie od miejsca zamieszkania opiekunów
nieformalnych, katalog instytucji wskazywany przez nich jest raczej ubogi, schematyczny
i powtarzalny. Taki rozkład odpowiedzi respondentów świadczy raczej o ubogiej infrastrukturze
instytucjonalno-usługowej w gminach.
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12. Mniej więcej co trzeci opiekun nieformalny oczekuje wsparcia usługowego, pomocy przy
sprawowaniu opieki nad seniorem (najczęściej opiekunowie osób zupełnie niesprawnych) oraz
wsparcia finansowego (najczęściej opiekunowie osób sprawnych). Obecnie, zaledwie 4,7%
z nich otrzymuje wsparcie ze strony jakiejkolwiek instytucji. Badanie z udziałem
przedstawicieli samorządów wykazało, że zaledwie 8 ze 188 JST zapewniało jakiekolwiek
formy wsparcia opiekunów nieformalnych. Dodatkowo, wskazywane przez opiekunów formy
tej pomocy, w rzeczywistości są bardzo często bezpośrednią pomocą dedykowaną
podopiecznym. Natomiast pośrednio wpływają pozytywnie na sytuację opiekunów. Można
stwierdzić, że wsparcie udzielone podopiecznym jest w opinii opiekunów pomocą dedykowaną
im samym.
13. Brak możliwości zapewnienia opieki nad osobą starszą był zdecydowanie częściej wskazywaną
przyczyną niepodejmowania pracy wśród opiekunów osób znacznie niesprawnych (36,8%),
niż wśród osób, których podopieczni są umiarkowanie sprawni (17,4%) lub sprawni (4,8%).
Częściej przez kobiety (35%) niż mężczyzn (12,2%).
14. Dostępność usług opiekuńczych świadczonych przez dzienne domy pomocy w miejscu
zamieszkania osoby starszej jest bardzo niska – oferuje je zaledwie jedna z trzynastu badanych
placówek. Usługami najczęściej oferowanymi przez DDP są: socjalne, kulturalno-oświatowe,
sportowo-rekreacyjne, aktywizujące społecznie oraz terapia zajęciowa. Najrzadziej podopieczni
mogą skorzystać z usług wspierających ich codzienne funkcjonowanie. W każdym z dziennych
domów pomocy, korzystanie z usług wiąże się z odpłatnością ze strony osoby starszej, choć
może ona zostać zwolniona z jej ponoszenia.
15. Gminy realizują usługi opiekuńcze głównie poprzez samorządową jednostkę organizacyjną (OPS).
Te, które decydują się na zlecenie realizacji usług opiekuńczych podmiotom zewnętrznym,
najczęściej korzystają z trybu „wolnej ręki”. Przy wyborze realizatorów usług kierują się przede
wszystkim doświadczeniem podmiotu i kwalifikacjami jego pracowników.
16. Co prawda, w województwie wielkopolskim wzrastają wydatki na usługi opiekuńcze, wzrasta
liczba objętych nimi osób oraz liczba udzielonych świadczeń, jednak średnia liczba godzin
przypadająca na jednego korzystającego w okresie 2014-2015 zmniejszyła się o ponad 14 godzin
(w skali roku).
17. Jak wynika z badania CAWI z przedstawicielami samorządów, niestety w większości przypadków
usługi opiekuńcze interpretowane są w bardzo wąski i jednoznaczny sposób – jako pomoc dla
osób samotnych, wymagających wsparcia. Nie zauważa się szerokiego potencjału tego rodzaju
wsparcia, jako jednego z możliwych sposobów odciążenia rodzin opiekujących się swoimi
bliskimi i umożliwienia im odpoczynku.
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18. Jak wynika z deklaracji przedstawicieli samorządów uczestniczących w niniejszym badaniu,
dostępność specjalistycznych usług opiekuńczych jest niewielka – świadczy je co czwarta
wielkopolska gmina.
19. W ponad połowie przebadanych gmin, wszystkie osoby świadczące usługi opiekuńcze posiadają
przygotowanie formalne. Odnotowano jednak przypadki, w których takiego wykształcenia nie
ma żaden z pracowników.
20. Zdecydowana większość JST dobrze ocenia zarówno funkcjonujący w gminie system społecznego
wsparcia i opieki nad osobami starszymi, jak i same realizowane usługi opiekuńcze oraz ich skalę.
Skala zapotrzebowania szacowana jest na dwa główne sposoby: wywiad środowiskowy
przeprowadzany przez pracownika socjalnego oraz analizę danych i sprawozdań za lata
poprzednie. W niewielu wielkopolskich gminach aktywnie szacuje się realne (aktualne i przyszłe)
zapotrzebowanie na usługi. Większość gmin raczej ogranicza się do oczekiwania na zgłoszenie
potrzeb opiekuńczych, które wymagają natychmiastowej realizacji. W wywiadach z seniorami,
wyraźnie zaznaczyły się ich oczekiwania, aby to sami przedstawiciele gminy zainteresowali się
losem swoich starszych mieszkańców i co jakiś czas odwiedzali ich w domach, przedstawiając
ofertę dostępnej pomocy. Większość samorządów nie dostrzega potrzeb związanych
ze zmianami, bądź rozwiązaniami, które należałoby wdrożyć na poziomie lokalnym w zakresie
wsparcia opiekunów rodzinnych osób starszych.
21. Zainteresowanie samorządów realizacją projektów z zakresu usług opiekuńczych adresowanych
do osób starszych, w ramach WRPO 2014, nie jest duże. Ok. 2/3 ich przedstawicieli nie było
w stanie udzielić konkretnej odpowiedzi na pytanie o bariery, które utrudniałyby, bądź
uniemożliwiały ubieganie się o te środki, co może wskazywać na mały zakres wiedzy w obszarze
aplikowania o unijne dofinansowanie.
22. Ponad połowa z 23 badanych instytucji (15), które świadczą swoje usług na terenie placówki
deklaruje, że osoby starsze korzystające z ich oferty, wnoszą z tego tytułu opłatę, są to głównie
placówki całodobowe (12), a 3 pozostałe placówki prowadzone są w formule dziennego ośrodka
wsparcia.
23. Z 30 instytucji realizujących usługi opiekuńcze, 18 podejmuje współpracę z samorządem,
w zakresie świadczenia opieki dla osób starszych. Ponad połowa podmiotów potrzebuje
wsparcia ze strony środowiska lokalnego, samorządu (przede wszystkim o charakterze
finansowym).
24. Niespełna połowa instytucji realizujących usługi przeprowadza kontrolę jakości i zadowolenia
osób starszych, a połowa sama jest poddawana kontrolom prowadzonym przez samorząd.
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3. Metodologia badania
Badanie dotyczące środowiskowej opieki formalnej i nieformalnej przeprowadzone zostało
z wykorzystaniem analizy danych zastanych oraz badań ilościowych i jakościowych.
Analiza danych zastanych
Analiza danych zastanych swoim zakresem objęła przede wszystkim informacje na temat przemian
demograficznych związanych z procesem starzenia się populacji, a związku z tym wyzwań
opiekuńczych stojących przed systemem wsparcia społecznego i opieki nad osobami starszymi. W tej
części pokrótce scharakteryzowano również system wsparcia społecznego adresowanego do osób
starszych i ich opiekunów.
Badania ilościowe
Telefoniczny wywiad kwestionariuszowy wspomagany komputerowo (CATI) polega
na telefonicznym przeprowadzeniu wywiadu kwestionariuszowego z wykorzystaniem komputera.
Ankieterzy kontaktują się telefonicznie z respondentami, zadają pytania z kwestionariusza wywiadu i
wprowadzają uzyskane odpowiedzi respondentów przy pomocy specjalistycznego oprogramowania
komputerowego.
Badanie CATI zostało przeprowadzone z dwoma grupami respondentów, tj.:
1. opiekunami nieformalnymi osób starszych świadczącymi usługi na terenie województwa
wielkopolskiego.
2. realizatorami usług opiekuńczych, tj. podmiotami prywatnymi i pozarządowymi świadczącymi
usługi opiekuńcze.
Badanie CATI przeprowadzone wśród opiekunów nieformalnych objęło 700 osób. W strukturze
respondentów uwzględniono podział na poszczególne podregiony województwa wielkopolskiego
(ponad 16% respondentów w każdym podregionie), stopień sprawności podopiecznego (każdy
ze stopni określony w skali ADL był reprezentowany w ponad 33%) oraz miejsce zamieszkania
respondenta (42,9% miasto, 57,1% wieś).
Z kolei, badanie ilościowe CATI z realizatorami usług opiekuńczych przeprowadzono
z przedstawicielami 30 placówek/instytucji działających na terenie województwa wielkopolskiego:
 Organizacje pozarządowe – 17 podmiotów,
 Podmioty prywatne świadczące usługi opiekuńcze – 10 podmiotów,
 Przedsiębiorstwa ekonomii społecznej – 3 podmioty.
Wspomagany komputerowo wywiad z wykorzystaniem Internetu (CAWI) skierowany był do dwóch
grup respondentów:
1. przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, a dokładnie przedstawicieli gmin
odpowiedzianych za realizację usług opiekuńczych kierowanych m.in. do osób starszych. Badaniem
objęto 188 z 226 gmin województwa wielkopolskiego (przy założonym poziomie zwrotu 80%).
2. przedstawicieli dziennych domów pomocy (DDP) – próba całkowita wynosiła 26 dziennych
domów pomocy, przy czym otrzymano zwrot z 13 DDP, a zatem na minimalnym założonym
poziomie 50%.
W tej technice kwestionariusz wywiadu udostępniono za pośrednictwem Internetu. Respondenci
wypełniali ankietę w Internacie w odpowiedzi na wysłane do nich zaproszenie. Wybór tej techniki był
uwarunkowany specyfiką odbiorców i informacjami, które chciano pozyskać w tej części badania.
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Dotyczyły one między innymi sposobów organizacji usług opiekuńczych, sytuacji społecznej i potrzeb
korzystających z opieki formalnej oraz kosztów świadczenia usług. Osoby biorące udział w badaniu tą
techniką mogły w dowolnym momencie przerwać i powrócić do wypełniania ankiety. Jest to
szczególnie ważne w przypadku, gdy konieczne jest pozyskanie dodatkowych danych przez
respondenta, aby udzielić właściwej odpowiedzi na zadane pytanie.
Badania jakościowo-ilościowe
Pogłębione wywiady indywidualne (IDI) przeprowadzono z osobami starszymi oraz głównymi
opiekunami formalnymi (np. członkami rodziny, sąsiadami lub znajomymi udzielającymi wsparcia).
Celem wywiadów indywidualnych było uzyskanie pogłębionych informacji na temat sytuacji
społecznej i zdrowotnej osób starszych oraz ich opiekunów nieformalnych, potrzeb opiekuńczych,
sposobów organizowania opieki oraz jej kosztów. Ponadto zamierzeniem było zidentyfikowanie
trudności w sprawowaniu opieki nad osobą starszą oraz czynników utrudniających opiekunom
powrót do aktywności zawodowej, jeśli powodem dezaktywizacji jest konieczność sprawowania
opieki. Przeprowadzono po 72 wywiady z osobami starszymi i ich opiekunami nieformalnymi,
po 12 w każdym podregionie województwa, z czego 37 w miastach i 35 na wsiach. Struktura
wywiadów ze względu na sprawność seniorów wyglądała następująco: 29 odbyło się z osobami
sprawnymi, 24 z osobami umiarkowanie sprawnymi i 19 z osobami znacznie niesprawnymi.
Sprawność osób starszych określano na podstawie skali ADL.
Uzupełniająco do zbadania 13 opiekunów formalnych współdzielących opiekę w powyższych kręgach
wykorzystano technikę bezpośredniego wywiadu z wykorzystaniem papierowej wersji
kwestionariusza (PAPI).
Badania jakościowe
Wywiady pogłębione przeprowadzono z 3 organizacjami, które otrzymały dofinansowanie
na realizację projektów mających na celu poprawę dostępu do usług opiekuńczych dla osób starszych
lub/i osób z niepełnosprawnościami w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2014-2020. Celem prowadzonych wywiadów było uzyskanie wiedzy na temat
doświadczenia danego podmiotu w realizacji usług skierowanych do osób starszych, profilu
działalności, oferty usług opiekuńczych świadczonych przez dany podmiot oraz barier w ich
świadczeniu. Ponadto istotnym elementem było pozyskanie opinii na temat warunków udziału
w konkursie dotacyjnym i informacji o zakresie samego projektu.
Studium przypadku (case study) dokonano z dwoma, wytypowanymi na podstawie wyników
wywiadów pogłębionych organizacjami, realizującymi usługi opiekuńcze skierowane do osób
starszych i jednocześnie finansowanymi ze środków finansowych Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Wykorzystanie tej techniki umożliwiło przeprowadzenie
głębszej analizy jakościowej działalności organizacji.
Celem warsztatu rekomendacyjnego było wypracowanie rekomendacji pobadawczych. Udział
w panelu wzięli przedstawiciele wszystkich grup podlegających badaniu wcześniej wymienionymi
technikami, a zatem opiekunowie formalni i nieformalni, osoby w podeszłym wieku, przedstawiciele
JST, realizatorzy usług oraz przedstawicie dziennych domów pomocy i organizacji pozarządowych.
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4. Uregulowania prawne i definicyjne
4.1.

Osoby niesamodzielne

Polityka senioralna jest to ogół celowych działań organów administracji publicznej wszystkich szczebli
oraz innych organizacji i instytucji, które realizują zadania i inicjatywy kształtujące warunki godnego
i zdrowego starzenia się.1 Taką definicję działań prowadzonych przez państwo i inne podmioty
(sektora pozarządowego i prywatnego) na rzecz osób starszych przyjmuje się w Założeniach
Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014-2020. Działania państwa, w tym na rzecz osób
starszych (w zakresie zabezpieczenia społecznego, rynku pracy, zdrowia, edukacji czy pomocy
społecznej) regulowane są przepisami prawa, zapisami strategii oraz innych dokumentów
programowych. Analiza owych uregulowań w zakresie opieki nad osobami starszymi skłania
do ogólnych refleksji.
Osoby starsze korzystają z rozwiązań prawnych, podobnie jak inni obywatele. Według Konstytucji RP
wszyscy są równi wobec prawa i tak też powinni być równo traktowani przez władze publiczne.
Co prawda osobom w podeszłym wieku (obok dzieci, kobiet ciężarnych, osób niepełnosprawnych)
przysługuje, zgodnie z zapisami Konstytucji, szczególna opieka zdrowotna, jednak nie oznacza to,
iż osoby starsze mają prawo do każdego oczekiwanego świadczenia zdrowotnego, ponieważ zarówno
tę grupę oraz innych obywateli obowiązują określone zasady w zakresie dostępności świadczeń
i korzystania z nich. Niemniej jednak, w przypadku dostępności świadczenia, nie można odmówić go
osobie ze względu na wiek. Warto jednak podkreślić, że w związku z przemianami demograficznymi,
tj. powiększającą się liczbą osób starszych i zwiększeniem się liczby osób dożywających późnej
starości, powstaje coraz więcej programów i działań dedykowanych osobom w podeszłym wieku.
Starość, a w zasadzie niedołęstwo2 związane z procesem starzenia, w polskim prawodawstwie
postrzegana jest raczej jako czynnik ryzyka socjalnego. Oznacza to, że dożycie podeszłego wieku
może, ale nie musi prowadzić do pogorszenia sytuacji zdrowotnej, społecznej i materialnej. Osoby
starsze stają się podmiotem zainteresowania instytucji publicznych lub organizacji szczególnie
wówczas, gdy pogarszający się stan zdrowia oraz ograniczenie lub utrata sprawności i samodzielności,
a więc kwestie powiązane z procesem starzenia, prowadzą do obniżenia jakości ich życia. To właśnie
troska o jakość życia seniorów oraz ich otoczenia jest w dokumentach strategicznych punktem
wyjścia do planowania wszelkich działań na rzecz tej grupy społecznej.
Sposób organizacji efektywnego systemu usług opiekuńczych skierowanych dla osób starszych
z założenia powinien być elastyczny i odpowiadać na pojawiające się zapotrzebowanie na opiekę oraz
uwarunkowania rodzinne. W ostatnich latach możliwości zaspokojenia potrzeb opiekuńczych osób
starszych oraz sytuacja ich rodzin ulegają pewnym przeobrażeniom, wynikającym ze zmieniającej się
sytuacji demograficzno-społecznej. Aby lepiej zrozumieć złożoność problematyki organizacji usług
opiekuńczych należy odnieść się do kontekstu społecznego, stanowiącego kombinację następujących
1

Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014-2020, s. 4.
Ewa Szwałkiewicz, Barbara Więckowska Usługi społeczne w opiece długoterminowej [w:] Mirosław Grewiński,
Barbara Więckowska (red.), Przeobrażenia sfery usług w systemie zabezpieczenia społecznego w Polsce,
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie, Warszawa 2011, s. 118-119.
2
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czynników: demografii, warunków życia seniorów, ich sprawności, sytuacji rodzinnej, systemowych
oraz rodzinnych strategii opiekuńczych występujących na terenie kraju, samorządowych sposobów
organizowania i finansowania usług opiekuńczych oraz stanu infrastruktury opiekuńczej.
Współczesną subpopulację osób starszych, wskazując za P. Błędowskim3 wyróżniają na tle innych
grup społecznych następujące cechy: feminizacja starości, singularyzacja, spadek dochodów oraz
pogorszenie stanu zdrowia.
Współczynnik feminizacji, określający liczbę kobiet przypadającą na 100 mężczyzn w skali
ogólnopolskiej populacji w 2015 roku wyniósł – 107, w tym dla osób w wieku 60 lat i więcej – 142.
Wartość współczynnika wzrasta wraz z wiekiem, dla osób w wieku 60-64-latków wynosił 125,
dla 70-74-latków – 142, dla 80-84-latków – 199, a dla grupy wiekowej 85 lat i więcej – 267. Rosnący
udział kobiet w starszych kohortach wieku jest konsekwencją nadumieralności mężczyzn
i zróżnicowanych współczynników trwania życia seniorów i seniorek, z tych właśnie powodów
sędziwa starość w Polsce częściej ma twarz kobiety4.
Singularyzacja, czyli pozostawanie w jednoosobowych gospodarstwach domowych dotyczy 16,5%
populacji osób w wieku 60 lat i więcej. Według Narodowego Spisu Powszechnego przeprowadzonego
w 2011 roku, 107 861 osób starszych zamieszkujących województwo wielkopolskie prowadziło
jednoosobowe gospodarstwa domowe, które stanowiły 46,7% wszystkich takich gospodarstw
w województwie. W jednoosobowych gospodarstwach prowadzonych przez seniorów najczęściej
zamieszkiwały samotne kobiety. Zagadnienie jednoosobowych gospodarstw wiąże się
np. z problemem osamotnienia seniorów w nich zamieszkujących.
Spadek dochodów związany z przejściem na emeryturę bardzo często implikuje konieczność
znacznego ograniczenia konsumpcji oraz zmiany stylu życia. W 2015 roku wysokość przeciętnej
emerytury z systemu ZUS5 wynosiła 2 016,81 zł, natomiast z KRUS6 1 070,28 zł. W 2015 roku w skali
kraju 4 998 600 osób pobierało emeryturę z ZUS, natomiast 941 993 osoby z KRUS. Chociaż wysokość
przeciętnej miesięcznej emerytury ZUS w ostatnich latach wzrastała, jednak jej relacja
do przeciętnego wynagrodzenia w tych latach pogorszyła się, a w 2015 roku kształtowała się
na poziomie 54%. Wynika to przede wszystkim z szybkiego wzrostu płac i niskiej waloryzacji
świadczeń emerytalnych. W 2015 roku przeciętna emerytura mężczyzn była wyższa o ok. 804 zł.
Wysokość najczęściej (dominanta) pobieranego świadczenia emerytalnego przez mężczyzn wynosiła
2 013,89 zł, natomiast przez kobiety 1 453,64 zł. W literaturze przedmiotu ubóstwo emerytalne
często opisywane jest przez pryzmat perspektywy płciowej. Ubóstwo emerytalne kobiet stało się
przedmiotem analizy „Sytuacja kobiet w systemie emerytalnym”, przeprowadzonej przez Instytut
Spraw Publicznych. Autorki raportu wśród przyczyn różnic w systemie emerytalnym pomiędzy
kobietami i mężczyznami, wymieniają przede wszystkim:

3

Piotr Błędowski Gospodarstwa domowe i sytuacja mieszkaniowa ludzi starych, [w:] Synak B. (red.) Polska
starość, Wydawnictwo UG, Gdańsk 2002.
4
Informacja o sytuacji osób starszych na podstawie badań Głównego Urzędu Statystycznego, Warszawa 2016,
s. 4 http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/osoby-starsze/osoby-starsze/informacja-o-sytuacji-osob-starszychna-podstawie-badan-glownego-urzedu-statystycznego,1,1.html [Dostęp: 23.02.2017 r.]
5
http://www.zus.pl/default.asp?p=5&id=3507 [Dostęp: 18.02.2017 r.]
6
http://www.krus.gov.pl/niezbednik/statystyki/ [Dostęp: 18.02.2017 r.]
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1. Przyczyny historyczne – kształtowanie systemów opierających się na męskim żywicielu
rodziny, pracującym bez przerw w karierze na podstawie umowy o pracę.
2. Sytuację kobiet na rynku pracy – dysproporcje w dochodach kobiet i mężczyzn wynikające
z pracy kobiet na mniej prestiżowych stanowiskach o mniejszych możliwościach awansu,
w sektorach, w których pensje są niższe, z innym zakresem powierzonych im obowiązków;
częstsza w przypadku kobiet praca w niepełnym wymiarze czasu pracy; utrzymująca się
niższa aktywność zawodowa kobiet oraz wyższa stopa bezrobocia.
3. Obciążenie kobiet obowiązkami opiekuńczymi wobec dzieci i osób starszych – zmniejszające
ich aktywność zawodową i pozycję na rynku pracy, niedorozwinięty model partnerski,
niedorozwinięta sieć opieki instytucjonalnej;
4. Regulacje prawne skutkujące gorszą sytuacją kobiet w systemie emerytalnym – nie wszystkie
okresy opieki nad dzieckiem traktowane są jako okresy ubezpieczenia, czyli okresy
składkowe. Częste korzystanie z przerw w zatrudnieniu w celu świadczenia opieki może
przełożyć się na prawo do emerytury lub jej wysokość7.

Obok aktualnych dyskusji na temat systemu emerytalnego, tematem, który w ostatnim czasie pojawił
się w dyskursie publicznym jest problem zadłużenia seniorów. Jak wynika z Krajowego Rejestru
Długów (KRD) problem ten w skali kraju dotyczył 233 171 emerytów, których zadłużenie w styczniu
2017 wynosiło 2,87 mld8. W Wielkopolsce takich osób było 19 771 (8,5% wszystkich zadłużonych
emerytów) z zadłużeniem na kwotę 238,5 mln (8,3% ogólnej kwoty zadłużenia). Seniorzy najczęściej
zalegali ze spłatą pożyczek, kredytów oraz rat za zakupione dobra, np. sprzęty RTV/AGD.
Niepokojącym zjawiskiem są zaległości w opłatach za czynsz, rachunki za wodę, prąd i gaz, które
stanowiły 16% ogólnego zadłużenia emerytów. 13% ogólnego zadłużenia seniorów pochodziło
z tytułu braku płatności za abonament telewizyjny, internetowy i telefoniczny. 62% zadłużonych
emerytów stanowiły seniorki. Ten problem wymaga monitoringu i pogłębionej analizy.
Różnice w wieku metrykalnym wpływają na prawdopodobieństwo wystąpienia niepełnosprawności
czy niedołężności. Zróżnicowanie stanu zdrowia wpływa na stopień samodzielności osób starszych
w zakresie wykonywania czynności niezbędnych w codziennej egzystencji. W konsekwencji stan
zdrowia determinuje rodzaj i formę pomocy udzielanej osobie starszej. Osoby w młodszych grupach
„wieku starszego” – „młodzi starzy” – to osoby stosunkowo zdrowe i niepotrzebujące asysty
przy wykonywaniu prac domowych9. W województwie wielkopolskim odsetek osób
z niepełnosprawnością wśród osób w wieku poprodukcyjnym wynosił 34,8%.
Wyobrażenia Polaków dotyczące ich przyszłej starości zdeterminowane są przede wszystkim lękiem
o zdrowie, sprawność oraz sytuację materialną. Tę tezę potwierdzają m.in. badania CBOS „Polacy
wobec własnej starości” z 2012 roku - „Niezależnie od wieku i własnej sytuacji życiowej, respondenci
myśląc o swojej starości niezmiennie najbardziej obawiają się chorób, niedołężności, utraty pamięci
(73%). Ponad połowa (56%) boi się utraty samodzielności, bycia ciężarem dla innych, uzależnienia
7

Janina Petelczyc, Paulina Roicka Sytuacja kobiet w systemie emerytalnym, Instytut Spraw Publicznych
Warszawa 2015, s. 5-6
8
https://krd.pl/Centrum-prasowe/Informacje-prasowe/2017/Zadluzone-jest-zycie-staruszka---emeryci-tona-wdlugach [Dostęp: 21.02.2017 r.]
9
Piotr Błędowski, Barbara Szatur-Jaworska, Zofia Szweda-Lewandowska, Paweł Kubicki Raport na temat
sytuacji osób starszych w Polsce, Warszawa 2012 r., s. 30
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od innych ludzi. Jedna trzecia ankietowanych obawia się złych warunków życia, trudności
z utrzymaniem się (32%), a także samotności i utraty osób bliskich (32%)”. Obawy związane
ze starością są zróżnicowane społecznie. Osoby starsze bardziej obawiają się cierpienia, natomiast
młodsze – złych warunków życia, trudności z utrzymaniem się oraz samotności, utraty bliskich. Lęk
przed cierpieniem częściej też towarzyszy osobom gorzej wykształconym, a obawy związane ze złymi
warunkami życia – badanym lepiej wykształconym oraz respondentom znajdującym się w trudniejszej
sytuacji materialnej10.
Kluczowym pojęciem, wokół którego koncentruje się zagadnienie podejmowania opieki nad osobą
tego potrzebującą jest jej „niesamodzielność”. W polskim ustawodawstwie brakuje jednoznacznej
definicji tego pojęcia, jednak przygotowywany projekt ustawy o pomocy osobom niesamodzielnym
odnosi się do podziału tej kategorii na trzy stopnie. W ostatniej wersji projektu (z 21.11.2014 r.),
w art. 2 czytamy: „Ilekroć w ustawie jest mowa o osobie niesamodzielnej – oznacza to osobę,
w stosunku do której wydano orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności,
ze wskazaniem na stopień niesamodzielności, w rozumieniu ustawy z dnia 27.08.1997 r.”
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r.
Nr 127, poz. 721 z późn. zm.). Niesamodzielność została tu ściśle powiązana z niepełnosprawnością,
proponuje się zapis, aby stopień niesamodzielności ustalany był wobec osoby o znacznym stopniu
niepełnosprawności oraz wobec osoby, która nie ukończyła 16 roku życia (art. 105, ust.2).
Według tej propozycji, ustalanie stopnia niesamodzielności miałoby się odbywać w oparciu
o następujące kryteria:
1) niesamodzielność pierwszego stopnia – wobec osób, u których ze względu na niezdolność
do samodzielnej egzystencji oznaczającą całkowitą zależność osoby od otoczenia zachodzi
konieczność sprawowania opieki, codziennie przez całą dobę, w wymiarze minimum 6 godz.;
2) niesamodzielność drugiego stopnia – wobec osób, u których ze względu na niezdolność
do samodzielnej egzystencji oznaczającą znaczną zależność osoby od otoczenia zachodzi
konieczność sprawowania opieki w wymiarze minimum 4 godz.;
3) niesamodzielność trzeciego stopnia – wobec osób, u których ze względu na niezdolność
do samodzielnej egzystencji zachodzi konieczność sprawowania opieki, przynajmniej raz
dziennie w dwóch rodzajach czynności w wymiarze minimum 1,5 godz.11
Wprowadzenie powyższej ustawy miałoby na celu zwiększenie dostępności oraz poprawę
kompleksowości i ciągłości usług opiekuńczych dla osób zależnych od pomocy innych. Podstawą do
tego jest ustanowienie katalogu świadczeń adresowanych precyzyjnie zarówno do osób
niesamodzielnych, jak i do ich bliskich. Byłyby one przeznaczone, w formie czeku opiekuńczego lub
refundacji kwalifikowanych kosztów opieki, na zakup dóbr i usług wspomagających wysiłki rodzin
i gmin w opiece nad osobami niezdolnymi do samodzielnej egzystencji. Zasadniczymi
rozstrzygnięciami projektu są: system ustalania stopnia niesamodzielności (orzekanie – trzy stopnie),
wzbogacenie form usług (teleopieka, opieka wytchnieniowa, urlop opiekuńczy), asystent osoby
niesamodzielnej jako nowy zawód, otwarty, konkurencyjny rynek usług, uspołeczniony system
kontroli jakości i przeciwdziałania nadużyciom oraz realistycznie zbudowany system finansowania12.
Uchwalenie tej ustawy z pewnością przyniosłoby osobom niesamodzielnym oraz ich opiekunom
10

Komunikat CBOS Polacy wobec własnej starości, Warszawa 2012, s. 6-7.
http://mieczyslawaugustyn.pl/wp-content/uploads/2014/12/projekt-21-11-2014.pdf, [dostęp: 27.10.2016 r.]
12
http://mieczyslawaugustyn.pl/projekty/upon/, [dostęp: 27.10.2016 r.]
11
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korzyści, chociażby w postaci zagwarantowania im podstawowych uprawnień oraz umocowania ich
sytuacji w systemie zabezpieczeń społecznych.
Wskazywaną przesłanką do podjęcia opieki długoterminowej jest zazwyczaj niezdolność
do samodzielnego wykonywania codziennych czynności życiowych, co możemy uznać właśnie
za istotę niesamodzielności. Jednocześnie w literaturze przedmiotu można nieraz do świadczeń
opieki długoterminowej zaliczyć także te, które wykraczają poza podstawową samoobsługę
(przemieszczanie się, pielęgnacja, odżywianie), a dotyczą także tzw. instrumentalnych czynności życia
codziennego. Można więc powiedzieć, że na gruncie owych definicji możliwy zakres opieki
długoterminowej jest szerszy niż pomoc w podstawowych czynnościach życiowych13.
Wg WHO opieka długoterminowa (LTC, Long term-care) to system działań podejmowanych przez
opiekunów nieformalnych (rodzina, przyjaciele, sąsiedzi) i/lub profesjonalistów (medycznych,
społecznych, innych), mających na celu zapewnienie osobie, która nie jest w stanie samodzielnie
wykonywać czynności samoobsługowych, możliwie najwyższej jakości życia, zgodnej z osobistymi
preferencjami i wymaganiami, przy zachowaniu najwyższego możliwego poziomu niezależności,
autonomii, uczestnictwa oraz godności osobistej. Około 80% beneficjentów opieki środowiskowej
oraz 90% mieszkańców placówek opiekuńczych to osoby w wieku powyżej 65 lat, dlatego LTC zwykło
się traktować jako opiekę nad seniorami14. Za osoby starsze w niniejszym badaniu uznano osoby
w wieku poprodukcyjnym, które zakończyły aktywność zawodową. Stopień ich niesamodzielności
oceniony został przy pomocy skali ADL (skala Katza). Określa ona takie parametry, jak: zdolność
utrzymywania higieny, umiejętność samodzielnego ubierania się i rozbierania, mobilność chorego
(w najbardziej podstawowym zakresie, tj. sprawdzenie czy pacjent jest w stanie wstać z łóżka
i przesiąść się na fotel) oraz kontrolowanie podstawowych czynności fizjologicznych (oddawanie
moczu i stolca). Niska punktacja w tej skali świadczy o niezdolności do samodzielnego
funkcjonowania, a w konsekwencji o potrzebie świadczenia stałej opieki przez inne osoby.
Czynności

TAK - 1

NIE - 0

Kąpanie się
Ubieranie się i rozbieranie
Korzystanie z toalety
Wstawanie z łóżka i przemieszczanie się na fotel
Samodzielne jedzenie
Kontrolowane wydalanie moczu i stolca
Punktacja TAK – 1, NIE - 0:
5-6 odpowiedzi „TAK” osoby sprawne,
3-4 odpowiedzi „TAK” osoby umiarkowanie niesprawne,
=<2 odpowiedzi „TAK” osoby znacznie niesprawne.

Określenie poziomu sprawności osób starszych w badaniu miało na celu identyfikację
zróżnicowanych potrzeb opiekuńczych, które zaspokajane są przez formalne i nieformalne podmioty
opieki środowiskowej.
13

Rafał Bakalarczyk Zagrożenie ubóstwem osób niesamodzielnych i ich opiekunów oraz sposoby
przeciwdziałania, Ekspertyza przygotowana w ramach projektu EAPN Polska – wspólnie budujemy Europę
Socjalną, s. 7
14
Łukasz Jurek Sektory opieki długoterminowej— analiza kosztów w: Gerontologia polska, tom 15, nr 4,
Wrocław 2007, s. 111-112
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4.2.

Opieka nieformalna

W badaniu przyjęto, iż opiekunem nieformalnym jest osoba, która dostarcza regularnego, trwałego,
fizycznego i (lub) emocjonalnego wsparcia oraz asysty przy czynnościach dnia codziennego komuś,
kto jest fizycznie lub intelektualnie niepełnosprawny, psychicznie chory i jest osobą starszą, której
psychofizyczną kondycję można określić jako słabą. Pojęcie opiekuna nieformalnego jest szersze niż
pojęcie opiekuna rodzinnego, bowiem obejmuje ono zarówno rodzinę osoby starszej, jak i sąsiadów
czy przyjaciół, którzy również mogą sprawować opiekę nad osobami starszymi15.
Podkreślić przy tym należy, że na poziomie ustaw i rozporządzeń nie funkcjonuje pojęcie opieki
formalnej i nieformalnej. Termin ten pojawia się w Założeniach Długofalowej Polityki Senioralnej
w Polsce na lata 2014-2020 w kontekście opiekunów sprawujących opiekę nad osobami starszymi
o ograniczonej samodzielności. Opiekuna nieformalnego definiuje się tam jako osobę niebędącą
opiekunem medycznym, opiekującą się osobą o ograniczonej samodzielności, np. członek rodziny.16
Z kolei w Wytycznych Ministerstwa Rozwoju opiekun nieformalny nazywany jest również faktycznym
i jest nim osoba pełnoletnia opiekująca się osobą niesamodzielną, niebędąca opiekunem zawodowym
i niepobierająca wynagrodzenia z tytułu opieki nad osobą niesamodzielną, najczęściej członek
rodziny17. Wydaje się, że definicja ta jest pełniejsza z uwagi na fakt, iż po pierwsze zawęża krąg
opiekunów nieformalnych o wszystkie osoby, które mają przygotowanie i zawodowo zajmują się
opieką nad osobami niesamodzielnym, ale niekoniecznie są opiekunami medycznymi (np. asystenci
osób niepełnosprawnych lub opiekunowie środowiskowi). Po drugie, definicja ta nie daje możliwości
nazwania opiekunami nieformalnymi osób, które świadczą usługi opiekuńcze prywatnie, tzn.
najczęściej w miejscu zamieszkania osoby niesamodzielnej, za wynagrodzeniem, czasem bez
formalnej umowy. Co istotne, opieka prywatna (komercyjna) świadczona w miejscu zamieszkania
osób niesamodzielnych wydaje się być poza zainteresowaniem organów państwa, ponieważ jej
zakresu oraz warunków wykonywania nie regulują żadne przepisy prawa. W związku z tym brakuje
rzetelnych informacji o rzeczywistej liczbie podmiotów i osób świadczących usługi opiekuńcze
komercyjnie oraz liczbie osób niesamodzielnych, objętych tymi usługami.
W Polsce w dużej mierze to sieć krewniacza osoby starszej stawia czoła ryzyku niedołężności
w starości i wynikającym z tego potrzebom opiekuńczym niesamodzielnych seniorów. Postrzeganie
rodziny, jej etosu, ról członków rodziny jest bardzo tradycyjne, a system opieki długoterminowej
opiera się w głównej mierze właśnie na opiece domowej. Funkcja opiekuńcza rodziny polega
na materialnym i fizycznym zabezpieczeniu jej członków w niezbędne do życia środki oraz
wspomaganiu osób niesprawnych i innych wymagających czasowej lub stałej opieki. Członkowie
rodziny zaspokajają więc potrzeby bytowe i opiekuńcze jej członków, a poprzez to zaspokojona
zostaje zarówno potrzeba „opiekowania się”, jak i „doznawania opieki”. Prawidłowo realizowana
funkcja opiekuńcza ma w konsekwencji wpływ na psychiczne i emocjonalne zaspokojenie tych
potrzeb i znacząco wpływa na kondycję psycho-fizyczną człowieka.

15

M. Rosochacka-Gmitrzak Wsparcie opiekunów nieformalnych – w stronę równowagi społecznych oczekiwań
i opiekuńczych możliwości rodzin, [w:] Racław M., red., Publiczna troska, prywatna opieka. Społeczności lokalne
wobec osób starszych, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2011, s. 140
16
Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014-2020, s. 21.
17
Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczani ubóstwa
z wykorzystaniem środków Europejskiej Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
na lata 2014-2020 z 24 października 2015r., s. 8.
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Pełnienie funkcji opiekuna nieformalnego może stanowić o przerwach w zarobkowaniu i braku
bezpieczeństwa socjalnego, z kolei pozostanie w tej sytuacji na rynku pracy generuje deficyty opieki
i przeciążenie tą rolą, zwłaszcza w sytuacji zawężania sieci krewniaczych. Jednak, jak zauważa
M. Racław „Obowiązki moralne mogą się okazać słabym regulatorem zachowań w sytuacji
występowania konfliktu czasu, presji i preferencji wartości u pracujących dorosłych. Nikłe wsparcie
materialne i niedostateczna pomoc usługowa może prowadzić do wycofywania się z obowiązków
rodzinnych wobec seniorów” 18.
Przemiany cywilizacyjne oraz modernizacja społeczeństwa, w szczególności zmiany dotyczące życia
rodzinnego, wpływają na sposób organizacji i świadczenia usług opiekuńczych przez nieformalne sieci
wsparcia. Zofia Szweda-Lewandowska zmiany zachodzące w rodzinie podsumowała w następujący
sposób: „Rodzina przestała być trwałą, stabilną, wielodzietną i wielofunkcyjną instytucją społeczną,
zmieniła się stopniowo w małą nuklearną, małodzietną, demokratyczną, niestabilną z ograniczonymi
funkcjami”19.
Politycy społeczni, demografowie, pedagodzy i socjolodzy wśród najważniejszych przemian w obrębie
życia rodzinnego wymieniają m.in.20:
1. Ograniczenie rozmiarów rodziny;
2. Spadek potencjału opiekuńczego rodziny, spowodowany zmniejszeniem się liczby żyjących
krewnych stanowiących potencjalne źródło pomocy;
3. Przekształcenie struktury rodziny z horyzontalnej w wertykalną (wielopokoleniową).
Wertykalizacja sieci rodzinnej powoduje zwiększenie prawdopodobieństwa tego, że będą
żyli członkowie kilku pokoleń, którzy mogą wymagać wsparcia opiekuńczego np.
w przypadku rodziny nuklearnej - małżeństwa jedynaków wychowujących jedno małoletnie
dziecko, które łącznie posiada 4 rodziców (również jedynaków) i 4 dziadków, może dojść
do skrajnej sytuacji w której zajdzie konieczność organizacji opieki dla kilku
niesamodzielnych osób dorosłych w tym samym czasie. W przytoczonym przykładzie,
rodzina nie jest w stanie zaspokoić potrzeb opiekuńczych tych osób w ramach opieki
nieformalnej;
4. Mniejszą trwałość małżeństw, wzrost liczby rozwodów i separacji;
5. Zwiększenie roli związków partnerskich, rodzin zrekonstruowanych, w których trudno
określić prawa i obowiązki ich członków względem siebie. Taki stan rzeczy wynika z braku
regulacji prawnych dotyczących związków partnerskich, które sankcjonowałyby kwestie
alimentacji na rzecz partnera, czy kwestie wzajemnych zobowiązań opiekuńczych;
6. Zwiększenie liczby par/małżeństw decydujących się na „bezdzietność z wyboru”;

18

Mariola Racław „Zarządzanie” osobami starszymi – przyczynek do dyskusji o lokalnej polityce społecznej,
[w:] Racław M. (red.), „Publiczna troska…” op. cit., s. 30-31
19
Zofia Szweda-Lewandowska Zapotrzebowanie na instytucjonalne formy pomocy osobom starszym
w perspektywie dwudziestu pięciu lat w świetle aktualnych determinant w mikro- i makroskali, [w:] J.T.
Kowalewski (red.), Przestrzenne zróżnicowanie starzenia się ludności Polski. Przyczyny, etapy, następstwa, Łódź
2011, s. 184
20
Stanisław Kawula Pedagogika rodziny: obszary i panorama problematyk, Wydawnictwo Adam Marszałek,
Toruń 2006, Anna Kwak Rodzina w dobie przemian. Małżeństwo i kohabitacja, Wydawnictwo Akademickie Żak,
Warszawa 2005, Maria Nowak - Rodzina w kryzysie. Studium resocjalizacyjne, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2012
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7. Preferowanie „intymności na dystans”, co oznacza np. zamieszkiwanie dzieci i rodziców
w tej samej miejscowości, ale nie we wspólnym mieszkaniu;
8. Częstsze migracje w poszukiwaniu pracy, których konsekwencją może być wzrost
osamotnienia ludzi starszych oraz wzmożone zapotrzebowanie na opiekę formalną –
środowiskową w miejscu zamieszkania oraz instytucjonalną;

Pomimo tak intensywnych przemian zachodzących w obrębie rodziny w ostatnich latach, Polacy
nadal bardzo tradycyjnie postrzegają rolę rodziny w sprawowaniu opieki nad przedstawicielami
starszej generacji, jednocześnie traktując instytucjonalną formę opieki taką jak, np. dom pomocy
społecznej jako awaryjną i przymusową dla rodziny niewydolnej opiekuńczo, która jest zmuszona
„oddać” seniora do DPS.
Jak wynika z badania „To idzie starość”21 przeprowadzonego w 2008 roku przez Instytut Spraw
Publicznych, większość respondentów traktuje DPS jako ostateczne ogniwo wsparcia (wręcz sytuację
przymusową, „podbramkową” dla rodziny) – 70% stwierdziło, że osoby starsze powinny zamieszkać
w DPS tylko wtedy, kiedy nikt z rodziny nie może się o nie zatroszczyć. DPS jako forma wsparcia
instytucjonalnego nie znalazły uznania wśród respondentów, tylko 36% z nich uważało, że są one
dobrym rozwiązaniem opieki nad starszymi. 58% osób twierdziło, iż opieka nad starszymi to
obowiązek dzieci. Respondenci docenili trud rodziny sprawującej opiekę nad seniorem – 55%
twierdziło, że dla opiekunów nieformalnych powinna być zapewniona pomoc publiczna (np. usługi
opiekuńcze). Co ciekawe, 56% respondentów zgodziło się z pomysłem wynagradzania krewnych
za opiekę sprawowaną nad osobą starszą. Respondenci postrzegali rodzinę jako najbardziej
kompetentną instytucję do opieki nad osobą starszą. 64,6% badanych zgodziło się z twierdzeniem, że
opieka nad seniorami należy również do kompetencji lokalnego samorządu – gminy (27,3% badanych
zdecydowanie się zgodziła z tym stwierdzeniem, a częstość wyrażania takiego poglądu wzrastała wraz
z wiekiem respondentów, 22,1% respondentów w wieku 45-49 lat, 32,5% – w wieku 55-59 lat).
70% badanych uważało, że jest to obowiązek całego społeczeństwa22.
Intensywnym przemianom demograficznym towarzyszą również zmiany w układach rodzinnych oraz
obowiązujących w społeczeństwie stosunkach panujących pomiędzy starszą i młodszą generacją.
Podjęcie decyzji o zaopiekowaniu się osobą niesamodzielną jest zdeterminowane społecznymi
tradycjami, normami i oczekiwaniami odnoszącymi się do pozycji, ról rodzinnych, a także do roli
rodziny w systemie nieformalnego oparcia społecznego. Potwierdza to Zofia Szweda-Lewandowska,
pisząc, że wzrastające zapotrzebowanie na różnorodne rodzaje wsparcia (zarówno w środowisku, jak
i w instytucjach specjalizujących się w sprawowaniu opieki) należy rozważyć w kontekście istniejących
uwarunkowań społeczno-ekonomiczno-kulturowo-demograficznych23.
Ta sama autorka przedstawia 5 modeli opiekuńczych, które opisują zależności pomiędzy pomocą
nieformalną (świadczoną w ramach sieci krewniaczej oraz nierodzinnej sieci wsparcia) oraz formalną:
hierarchiczny model kompensacyjny, zakłada hierarchię podmiotów udzielających wsparcia,
21

Respondentami w badaniu były osoby w wieku 45-65 lat.
Elżbieta Bojanowska Opieka nad ludźmi starszymi, [w:] Piotr Szukalski (red.) To idzie starość – polityka
społeczna a przygotowanie do starzenia się ludności Polski, Warszawa 2008, s. 142-145.
23
Zofia Szweda-Lewandowska, „Modele opieki nad osobami niesamodzielnymi”, [w:] W. Koczur, A. Rączaszek
(red.) Polityka społeczna wobec problemu bezpieczeństwa socjalnego w dobie przeobrażeń społecznogospodarczych, „Zeszyty Naukowe Wydziałowe”, nr 179, Katowice 2014, s. 215.
22
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począwszy od małżonków, jako pierwsze źródło wsparcia, następnie dzieci, dalsi krewni, przyjaciele,
sąsiedzi, skończywszy na wsparciu formalnym. Ważne w tym modelu jest to, aby nie pominąć
poszczególnych ogniw pomocy (jeśli oczywiście istnieją i mogą sprawować opiekę nad osobą starszą).
W modelu substytucyjnym, pomoc formalna jest substytucyjna w stosunku do pomocy nieformalnej
(tzn. zastępuje ją). W tym modelu może jednak dojść do sytuacji zachwiania w hierarchii podmiotów
udzielających pomocy, w taki sposób, że zwiększenie obciążenia instytucji pomocowych powoduje
przejęcie funkcji opiekuńczej, dawniej przypisywanej rodzinie tradycyjnej. Model szczególności to
wzajemne dopełnianie się opieki formalnej i nieformalnej. Rodzina udziela wsparcia emocjonalnego
oraz niewymagającego fachowej wiedzy, specjalistyczne usługi dostarczane są przez wsparcie
formalne. W tym modelu nawet gdy osoba starsza zostaje umieszczona w instytucji opieki
całodobowej rodzina nadal pozostaje zaangażowana w opiekę. W modelu uzupełnienia zakłada się,
że najbliżsi są głównym źródłem pomocy dla osoby starszej i to oni sprawują opiekę, gdy osoba
niesamodzielna tego wymaga. Pomoc formalna jest dodatkiem do pomocy nieformalnej i polega
np. na przejęciu opieki nad seniorem na krótki okres czasu, podczas wyjazdu opiekuna
nieformalnego. Ważnym założeniem w modelu uzupełnienia, aktualnie podkreślanym w kontekście
deinstytucjonalizacji usług, jest koncepcja ageing in place (starzenie się w środowisku/miejscu
zamieszkania). Model komplementarności łączy elementy modelu kompensacyjnego i uzupełnienia.
Model zakłada że świadczenie usług opiekuńczych przez instytucje nie odbywa się w izolacji
od dotychczasowego wsparcia ze strony rodziny i znajomych24.
Zofia Szweda-Lewandowska po analizie sytuacji świadczenia wsparcia osobom niesamodzielnym
w Polsce sformułowała tezę, iż władze publiczne dążą do wprowadzenia hierarchicznego modelu
kompensacyjnego zakładającego hierarchię podmiotów udzielających wsparcia, począwszy
od małżonków, jako pierwszego źródła wsparcia, poprzez dzieci, dalszych krewnych, przyjaciół,
sąsiadów, skończywszy na wsparciu formalnym25.
Analizując takie kwestie, jak:






prognozy demograficzne,
aktualną sytuację gospodarstw domowych prowadzonych przez osoby w wieku 60 lat
i więcej,
malejący potencjał opiekuńczy rodzin,
brak oferty usług opieki wytchnieniowej oraz usług wspomagających opiekunów
nieformalnych,
sytuację kurczących się zasobów krewniaczych będących na tyle sprawnych, aby zaopiekować
się seniorem/seniorką 85+,

należy rozważyć, czy hierarchiczny model sprawowania opieki nad niesamodzielną osobą starszą
będzie w przyszłości nadal adekwatny.
Rozpatrując
mianowicie:
w starzeniu
społeczność

założenia modelu uzupełnienia można zastanowić się nad kilkoma kwestiami,
czy tylko rodzina może odgrywać kluczową rolę w zakresie wspierania seniora
się w jego dotychczasowym otoczeniu? Czy taką rolę może odgrywać również
lokalna, czy też samorząd, realizujący usługi opiekuńcze, poprzez innowacyjne formy

24

Zofia Szweda-Lewandowska Modele opieki nad osobami niesamodzielnymi, [w:] W. Koczur, A. Rączaszek
(red.) Polityka społeczna wobec problemu bezpieczeństwa socjalnego w dobie przeobrażeń społecznogospodarczych, „Zeszyty Naukowe Wydziałowe”, nr 179, Katowice 2014, s. 218-220.
25
Tamże, s. 222.
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implementacji koncepcji starzenia się w środowisku, np. wsparcia seniorów w mieszkaniach
wspomaganych?
W proces opieki nad osobami starszymi o ograniczonej samodzielności zaangażowani są różni
członkowie rodziny, choć największy ciężar spoczywa na kobietach należących do pokolenia
tworzonego przez dojrzałe dzieci osób sędziwych. Rodzinni opiekunowie (a właściwie – opiekunki)
zajmują się nie tylko osobami starszymi, z którymi dzielą mieszkanie, lecz otaczają troską także tych
członków rodziny, którzy mieszkają samotnie26. Powyższą tezę potwierdzają wyniki regionalnego
badania „Społeczno-ekonomiczne aspekty wsparcia funkcji opiekuńczej rodzin na terenie
województwa wielkopolskiego”, w których to najczęściej kobiety (75%) pełniły funkcję głównego
opiekuna dorosłej osoby niesamodzielnej. Można zatem stwierdzić, że opieka nad osobą
niesamodzielną, obok opieki nad dziećmi i prac domowych, to kolejny obowiązek kobiet. Badania
potwierdzają tezę o silnej feminizacji funkcji opiekuńczej. Wpływ na taki stan rzeczy ma wiele
czynników, m.in. płciowe różnice w sposobach wychowania i socjalizacji chłopców i dziewczynek do
pełnienia przyszłych ról społecznych i zawodowych. Wychowanie, socjalizacja, a także wzory i normy
kulturowe wpływają na utrwalanie tradycyjnego podziału ról pełnionych w rodzinie. Dodatkowo
mniej korzystna sytuacja kobiet na rynku pracy powoduje reprodukowanie wzorców opiekuńczych,
w których to kobieta jest głównym podmiotem świadczącym usługi opiekuńcze. Kobiety dominują
również wśród zatrudnionych w takich sektorach, jak: opieka zdrowotna, pomoc społeczna, edukacja,
zakwaterowanie i gastronomia, w których zarobki są relatywnie mniejsze w stosunku do zarobków
w innych branżach27.
Kobiety statystycznie częściej podejmują decyzję o zmniejszeniu wymiaru zatrudnienia lub całkowitej
rezygnacji z pracy zawodowej w przypadku zapotrzebowania bliskich na długoterminową opiekę.
Potwierdzają to dane z Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności28, w których odnotowany poziom
aktywności zawodowej kobiet jest niższy niż mężczyzn. W 2015 r. na 1 000 aktywnych zawodowo
mężczyzn przypadało – 538 mężczyzn biernych zawodowo, podczas gdy na 1 000 aktywnych
zawodowo kobiet – przypadało 1 056 kobiet biernych zawodowo (dla 50% z nich przyczyną bierności
było pobieranie świadczenia emerytalnego). W IV kwartale 2015 roku wśród ludności biernej
zawodowo29 w Polsce dominowały kobiety, ponieważ stanowiły 61,6% tej populacji (8 326 os.).
Kobiety bierne zawodowo w wieku 25-54 lata, częściej niż mężczyźni jako przyczynę dezaktywizacji
zawodowej wskazują pełnienie opieki nad osobami małoletnimi (dziećmi, wnukami) oraz osobami
starszymi. (Patrz poniższy wykres)

26

Piotr Błędowski, Barbara Szatur-Jaworska, Zofia Szweda-Lewandowska, Paweł Kubicki Raport na temat
sytuacji osób starszych w Polsce, Warszawa 2012, s. 64
27
Analiza Instytutu Obywatelskiego 2014/2, Marzena Haponiuk Sytuacja kobiet na rynku pracy w Polsce, s. 7
28
Główny Urząd Statystyczny Kobiety i mężczyźni na rynku pracy, Warszawa 2016, s. 3,14,
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/opracowania/kobiety-i-mezczyzni-na-rynku-pracy2016,1,6.html
29
Nieaktywni zawodowo – osoby niepracujące i nieposzukujące pracy. W grupie osób nieaktywnych zawodowo
znajdują się: osoby niewykazujące chęci do zatrudnienia mimo posiadania zdolności do podjęcia pracy, osoby
starsze (w wieku emerytalnym) lub takie, które są w wieku produkcyjnym, ale uzyskały uprawnienia rentowe
i nie zamierzają powrócić na rynek pracy. Stan bierności zawodowej dotyczy także osób niepełnosprawnych
oraz młodzieży, która nie rozpoczęła jeszcze kariery zawodowej lub czasowo wycofała się z rynku pracy
z powodu kontynuowania edukacji lub konieczności opieki nad dzieckiem, rodziną.
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Wykres 1. Kobiety bierne zawodowo według przyczyn bierności i wieku – IV kwartał 2015 r. GUS

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, „Kobiety i mężczyźni na rynku pracy”, Warszawa 2016, s. 14.

Prawie połowa kobiet bierna zawodowo jako powód wskazywała „pozostawanie na emeryturze”,
następnie „obowiązki rodzinne” (ok. 19%), „naukę” (ok. 17,9%), „chorobę” (ok. 10,1%)
i „zniechęcenie” (ok. 4%). Analizując rozkład procentowy przyczyn bierności w poszczególnych
grupach wieku, dominującą przyczyną dla grupy wieku 15-24 była „nauka”, dla grup 25-34, 35-44
i 45-54 – „obowiązki rodzinne”, przy czym w dwóch pierwszych, „obowiązki rodzinne” były przyczyną
bierności ponad 70% kobiet. W kategorii wiekowej 55-64 oraz 65 lat i więcej dominującą przyczyną
bierności było „pozostawanie na emeryturze”.
Szczegółowy rozkład przyczyn bierności zawodowej wśród mężczyzn prezentuje poniższy wykres.
Wykres 2. Mężczyźni bierni zawodowo według przyczyn bierności i wieku – IV kwartał 2015 r. GUS

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, „Kobiety i mężczyźni na rynku pracy”, Warszawa 2016, s. 15.

W ogólnym rozkładzie procentowym przyczyn bierności zawodowej mężczyzn dominowały powody
takie jak: „emerytura” (ok. 49%), „nauka” (ok. 25%), „choroba” (ok. 19%), niewielkie odsetki
stanowiły „obowiązki rodzinne” i „zniechęcenie”. Analizując rozkład procentowy w poszczególnych
grupach wieku, tylko w dwóch: 15-24 (główną przyczyną „nauka”) i 65 lat i więcej (główną przyczyną
„emerytura”) nie dominowała „choroba”, jako główna przyczyna pozostawania bez pracy.
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Podsumowując, zarówno w przypadku kobiet, jak i mężczyzn głównym powodem bierności
zawodowej była „emerytura”. W przypadku natężenia innych przyczyn widać wyraźne różnice między
kobietami i mężczyznami. Kobiety znacznie częściej niż mężczyźni nie pracują z powodu „obowiązków
rodzinnych”, a rzadziej z powodu „kontynuowania nauki” i „choroby”30.
Według badania EUROFAMCARE w Polsce najczęściej opiekunami osób starszych są kobiety w wieku
od pięćdziesięciu do sześćdziesięciu dziewięciu lat, zajmujące się rodzicami lub teściami. Powoduje to
ich niemożność radzenia sobie z innymi obowiązkami, a w konsekwencji wcześniejsze odchodzenie
z rynku pracy, bądź w przypadku młodych kobiet – odkładanie macierzyństwa lub mniejszą liczbę
dzieci31.
Podając za Zofią Szwedą-Lewandowską, opiekę nad osobami starszymi w ramach rodziny sprawują
najczęściej osoby w wieku 45-64 lat. W literaturze przedmiotu ta generacja opiekunów nazywana jest
sandwich generation. Określenie to nawiązuje do sytuacji społecznej osób, znajdujących się
pomiędzy dwoma generacjami32:



swoich dzieci, które mogą potrzebować pomocy przy swoich dzieciach,
swoich rodziców, którzy wymagają pomocy i wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

Zatem kobiety i mężczyźni pokolenia środka muszą stawić czoła symultaniczności zobowiązań wobec
zstępnych i wstępnych pokoleń. Wśród zagadnień i problemów z którymi borykają się przedstawiciele
sandwich generation są m.in. zagadnienia dotyczące: 1) starzejących się rodziców – pomoc i wsparcie
w rozwiązaniu problemów prawnych, finansowych czy emocjonalnych, przeszłe relacje z rodzicami,
które rzutują na uczucia wobec obecnie świadczonej opieki, rozwiązywanie kryzysów opiekuńczych;
2) dorosłych dzieci – stopień wsparcia dorosłych dzieci, przyczyny powrotu dorosłych dzieci do domu
rodzinnego, jakość relacji z dorosłym dzieckiem; 3) żony lub męża (partnerki lub partnera) –
oczekiwanie usamodzielnienia się dorosłych dzieci, jakości relacji małżeńskiej/partnerskiej.
Opiekunowie nieformalni niekiedy muszą przedefiniować odgrywane wcześniej role (dziecka,
małżonka, rodzica), ponownie określić priorytety i wartości, czy przeorganizować przestrzeń i plan
życia. Szczególnie rodzinni opiekunowie nierzadko stają w obliczu „zapętlenia ról”, rozumianego jako
wielowarstwowość zobowiązań czy zadań realizowanych wobec własnych dzieci, współmałżonków
(partnerów życiowych) i potrzebujących, starzejących się rodziców33.
Mariola Racław w swoich rozważaniach badawczych porusza tematykę ryzyka starości i ryzyka bycia
opiekunem osoby niesamodzielnej. Podkreślając jednocześnie, iż starość jako zdarzenie zrównane
z ryzykiem socjalnym nie jest typowym ryzykiem socjalnym, gdyż istotę tego drugiego stanowi zajście
zdarzenia losowego – nieprzewidywalnego i nagłego. Nadejście starości jest przewidywalne
30

Główny Urząd Statystyczny Kobiety i mężczyźni na rynku pracy, Warszawa 2016, s. 15
Mariola Racław Opiekunowie nieformalni. Krótkookresowa funkcjonalność nieopłacanej pracy, [w:]
Hrynkiewicz J., O sytuacji ludzi starszych, tom 2., Rządowa Rada Ludnościowa, Zakład Wydawnictw
Statystycznych, Warszawa 2012, s. 71-82.
32
Zofia Szweda-Lewandowska Zapotrzebowanie na instytucjonalne formy pomocy osobom starszym
w perspektywie dwudziestu pięciu lat w świetle aktualnych determinant w mikro- i makroskali, [w:] J.T.
Kowalewski (red.) Przestrzenne zróżnicowanie starzenia się ludności Polski. Przyczyny, etapy, następstwa, Łódź
2011, s. 173.
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Magdalena Rosochacka-Gmitrzak, Wsparcie opiekunów nieformalnych – w stronę równowagi społecznych
oczekiwań i opiekuńczych możliwości rodzin, [w:] Racław M. (red.), „Publiczna troska…” op. cit., s. 145
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i jak na razie nieuniknione, dlatego też została ona objęta powszechnym ubezpieczeniem
społecznym34. Podobnie jest z ryzykiem niesamodzielności i niedołężności w starości, jak zauważa
Mariola Racław, wydłużające się przeciętne trwanie życia w krajach rozwiniętych gospodarczo
zmusza państwa do reorientacji swoich systemów zabezpieczenia społecznego35. Ponadto wiek
i związany z nim pogarszający się stan zdrowia lub postępująca niepełnosprawność, stanowią źródło
deficytów relacji społecznych i wymagają określonych interwencji. W wymiarze lokalnym zadaniem
samorządów staje się zatem na przykład diagnozowanie potrzeb seniorów i monitorowanie stopnia
ich zaspokojenia, organizowanie usług opiekuńczych, wsparcie materialne (eliminacja deficytów
dochodowych) osób starszych, wsparcie rodzin z niepełnosprawnymi osobami starszymi, tworzenie
warunków do aktywności i samoorganizacji seniorów36.
Sprawowanie opieki nad osobami starszymi w Polsce przede wszystkim przez rodzinę wynika
zarówno z uwarunkowań społecznych, kulturowych, jak i istniejących uregulowań prawnych.
Na przykład zapisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego zobowiązują małżonków, rodziców i dzieci
do wzajemnej pomocy i wsparcia37. Ponadto brak pomocy i odmawianie wsparcia najbliższej rodzinie
(np. rodzicom, dziadkom lub małżonkowi) np. w trakcie choroby, może rodzić różne konsekwencje
prawne38. Przepisy prawa nie określają jednak, w jaki sposób rodzina powinna sprawować opiekę nad
członkiem rodziny, tym bardziej nad starszymi osobami niesamodzielnymi. Wydaje się, że zadaniem
rodziny jest objęcie wsparciem wszystkich aspektów życia osoby niesamodzielnej przy wykorzystaniu
własnych zasobów oraz usług publicznych (np. z zakresu ochrony zdrowia, edukacji czy pomocy
społecznej), o ile są one dla niej dostępne. Zakres, sposób organizacji i czas sprawowania opieki nad
członkiem rodziny wymagającym wsparcia pozostaje więc suwerenną decyzją rodziny,
niejednokrotnie uzależnioną od stanu zdrowia lub stopnia sprawności członka rodziny, składu rodziny
oraz sytuacji materialnej i zawodowej rodziny. Osobiste zaangażowanie się członka rodziny w opiekę
nad osobą niesamodzielną w podeszłym wieku wymusza czasem konieczność czasowej lub całkowitej
rezygnacji z aktywności zawodowej. W przypadku sprawowania czasowej opieki nad chorym
członkiem rodziny takim (tj. małżonek, rodzice, teściowie, dziadkowie, wnuki i rodzeństwo) osobom
objętym ubezpieczeniem chorobowym, zgodnie z zamysłem ustawodawcy, przysługuje zwolnienie
z pracy oraz zasiłek opiekuńczy z tytułu sprawowania opieki. Zasiłek opiekuńczy i zwolnienie od pracy
przysługuje przez okres 14 dni w ciągu roku (z wyłączeniem dzieci do 14 roku życia), niezależnie
od liczby chorych członków rodziny39. Sprawa opieki nad chorym członkiem rodziny powyżej 14 roku
życia, w tym nad osobami starszymi, komplikuje się w przypadku konieczności sprawowania opieki
w dłuższym okresie czasu lub trwale.
W przypadku osób, które zrezygnują z zatrudnienia z powodu konieczności sprawowania
bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie
34

Mariola Racław „Zarządzanie” osobami starszymi – przyczynek do dyskusji o lokalnej polityce społecznej
[w:] Racław M. (red.), „Publiczna troska…” op. cit., s. 29-30
35
Ibidem, s. 30
36
Ibidem s. 15
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Art. 23 i 87, Ustawy z 25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. 1964 nr 9 poz. 59 ze zmian.)
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Art. 1008, ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964 Nr 16 poz. 93 ze zmian.), Jak wskazuje
Kodeks Cywilny jedną z podstaw pozbawienia zachowku członka rodziny może być uporczywie niedopełnianie
względem spadkodawcy obowiązków rodzinnych. Na gruncie orzecznictwa sądowego do tych obowiązków
należy między innymi sprawowanie opieki.
39
Art. 32 ust. 1, Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. O świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego
w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. 1999 Nr 60 poz. 636 ze zmian.).
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niezamieszkującymi rodzicami (również teściami) lub rodzeństwem, ośrodek pomocy społecznej
może opłacić składkę na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Warunkiem opłacenia składki są niskie
dochody rodziny, określone poprzez kryterium dochodowe oraz brak obowiązkowego ubezpieczenia
emerytalnego i rentowego z innych tytułów. Oprócz tego niezbędne jest potwierdzenie przez lekarza
konieczność sprawowania bezpośredniej i osobistej opieki w formie zaświadczenia40. Opłacenie
składki ma na celu zachowanie ciągłości ubezpieczenia, a konsekwencji umożliwienie nabycia
w przyszłości praw do emerytury lub renty przez osoby, które opiekowały się chorym członkiem
rodziny.
Ponadto osobom, które nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia (lub innej pracy zarobkowej)
w celu sprawowania stałej opieki nad osobą posiadającą orzeczenie o znacznym stopniu
niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności ze wskazaniem konieczności sprawowania
stałej lub długotrwałej opieki może być przyznane świadczenie pieniężne w postaci specjalnego
zasiłku opiekuńczego. Zasiłek ten przysługuje jedynie tym osobom, na których ciąży obowiązek
alimentacyjny (również małżonkom), a dochód w rodzinie nie przekracza ustalonej kwoty41. Drugą
grupę pobierających świadczenie z tytułu sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny
stanowią osoby, którym na mocy wyroku Trybunału Konstytucyjnego przywrócono i przyznano
zasiłek dla opiekunów. Osoby te pobierają świadczenie w takiej samej wysokości jak posiadający
prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, jednak uprawnienie do zasiłku dla opiekuna nie jest
uzależnione od kryterium dochodowego42.
Powyższe rodzaje pomocy wspierają przede wszystkim osoby i rodziny opiekujące się długotrwale
i ciężko chorymi członkami rodziny, które osiągają stosunkowo niskie dochody i znajdują się
na granicy ubóstwa ustawowego. Szczególnym rodzajem świadczenia pieniężnego, które może być
przyznane bez względu na osiągany dochód, jest zasiłek pielęgnacyjny. Skierowany on jest m.in.
do osób po 75 roku życia, nieuprawnionym do dodatku pielęgnacyjnego z systemu ZUS i nieobjętych
nieodpłatnym całodobowym utrzymaniem w instytucji. Świadczenie przeznaczone jest na częściowe
pokrycie wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku
z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Funkcja opiekuńcza pełniona w ramach rodziny nadal pozostaje nie do zastąpienia pomimo, że
ostatnio coraz częściej następuje przesunięcie jej zadań na wyspecjalizowane instytucje. Według
B. Szatur-Jaworskiej rodzina jest najważniejszą i zazwyczaj jedyną grupą wsparcia dla osób starszych,
które doświadczają ograniczenia samodzielności zarówno na wsi, jak i w miastach. „Posiadanie
40

Art. 42, Ustawa z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej, (Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593 ze zmian.).
https://rodzina.gov.pl/swiadczenia/swiadczenia-opiekuncze/specjalny-zasilek-opiekunczy
[dostęp: 4.11.2016 r.]
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Realizując wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2013 r. (sygn. akt K 27/13) wprowadzono nowe
świadczenie, tj. zasiłek dla opiekunów. Zasiłek dla opiekunów przysługuje osobie, jeżeli decyzja o przyznaniu jej
prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wygasła z mocy prawa na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia
7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1548
oraz z 2013 r. poz. 1557) z dniem 1 lipca 2013 r. Prawo do tego świadczenia nie jest uzależnione od kryterium
dochodowego. Zasiłek dla opiekunów przysługuje w wysokości 520 zł miesięcznie (710 zł brutto łącznie
ze składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne).
https://rodzina.gov.pl/swiadczenia/swiadczenia-opiekuncze/zasilek-dla-opiekunow,
https://rodzina.gov.pl/ swiadczenia/swiadczenia-opiekuncze/specjalny-zasilek-opiekunczy [dostęp: 16.02.2017
r.]
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bliskich, w tym rodziny nie daje jednak pełnej gwarancji zaspokajanie potrzeb opiekuńczych. Polska
rodzina nie jest już w pełni wydolna opiekuńczo i potrzebuje wsparcia zewnętrznego na znacznie
większą skalę niż ma to miejsce obecnie”43. Tymczasem, jak wynika z badań, polski system
zabezpieczenia społecznego nie obejmuje opiekunów nieformalnych. Brakuje rozwiązań
umożliwiających rodzinom podjęcie opieki bez kolizji z obowiązkami zawodowymi44 oraz
niwelujących tzw. stres opiekuńczy. Badania wskazują, że ignorowane jest coraz częściej występujące
przewlekłe zmęczenie i stres oraz ich negatywny wpływ na funkcjonowanie organizmu opiekuna45.
Potwierdzają to badania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie. Stwierdzono w nich
dodatkowo, że największym problemem w kontekście sprawowania opieki rodzinnej nad osobami
starszymi wydaje się być brak informacji. Okazuje się, że opiekunowie często nie posiadają
podstawowej nawet wiedzy o wielu rozwiązaniach mogących ułatwić im opiekę takich, jak:
finansowana z NFZ pielęgniarska opieka długoterminowa i domowe zabiegi rehabilitacyjne, dostęp
do sprzętu ortopedycznego i pomocniczego, system dofinansowań takiego sprzętu oraz warunki jego
uzyskania. Wiedza taka ważna jest przede wszystkim w początkowych etapach opieki46.
Potrzeby te zostały jednak dostrzeżone na poziomie dokumentów strategicznych związanych
z przyjęciem celów rozwojowych dla Polski do 2020 roku. Wśród nich wyznaczone zostały działania
mające na celu stworzenie nowego systemu opieki nad osobami niesamodzielnymi i w podeszłym
wieku. Reforma systemu opierać się ma na jednoczesnym rozwoju usług opiekuńczych o charakterze
środowiskowym, przyjęciu definicji niesamodzielności i kryteriów kwalifikacji do pomocy,
przebudowaniu systemu opieki instytucjonalnej oraz wsparciu rodzin w wypełnianiu przez nie funkcji
opiekuńczej47. Zgodnie z tymi założeniami realizowane są w województwie wielkopolskim strategie
i programy operacyjne, np. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020,
w ramach którego wspierane są działania polegające na ułatwieniu dostępu do przystępnych cenowo,
trwałych i wysokiej jakości usług społecznych, w tym usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych.
Program umożliwia sfinansowanie przedsięwzięć mających na celu tworzenie miejsc stałego lub
krótkookresowego pobytu dziennego i całodobowego oraz wsparcie opiekunów nieformalnych
(faktycznych) poprzez poradnictwo, kształcenie i szkolenie zwiększające umiejętności opieki nad
osobami niesamodzielnymi oraz usługi asystenckie w celu umożliwienia opiekunom zachowania
aktywności społeczno-zawodowej. Istotnym elementem programu jest zwiększenie dostępności
usług poprzez wprowadzanie nowych usług, rozwijanie dotychczas istniejącego systemu oraz
zachowanie trwałości wsparcia po zakończeniu realizacji projektów.
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Barbara Szatur-Jaworska, Sytuacja rodzinna i potrzeby opiekuńcze ludzi starych w Polsce, Studia BAS, 2012,
s. 74-75
44
Mariola Racław, Opiekunowie nieformalni. Krótkookresowa funkcjonalność nieopłacanej pracy, w: Rządowa
Rada Ludnościowa, O sytuacji ludzi starszych, pod red. J. Hrynkiewicz, Warszawa, 2012, s. 76.
45
Anna Janowicz Rola opiekunów nieformalnych w opiece u kresu życia w: Racław Mariola (red.), Publiczna
troska, prywatna opieka. Społeczności lokalne wobec osób starszych, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa
2011 s. 162.
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Opiekunowie rodzinni osób starszych – problemy, potrzeby, wyzwania dla polityki społecznej. Raport
z badania, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Kraków 2015
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Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020. Nowy wymiar aktywnej
integracji.
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4.3.

Opieka formalna

Opieka nieformalna może być wspierana opieką formalną świadczoną przez przedstawicieli różnych
instytucji i podmiotów (np. opiekunowie będący pracownikami publicznych czy prywatnych
podmiotów świadczących usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz poza miejscem
zamieszkania – w dziennych domach pomocy, instytucjach opieki wytchnieniowej48). Wyniki
prowadzonych badań jednoznacznie wskazują na potrzebę wzmocnienia formalnej opieki nad
osobami niesamodzielnymi. Badacze zwracają uwagę na fakt, że system zapewniający usługi opieki
długoterminowej, jaki funkcjonuje w Polsce, jest niejednolity i niespójnie skonstruowany. Środki
przeznaczane na ten cel nie zapewniają kompleksowej opieki wszystkim potrzebującym, a czasem
tylko w niewielkim stopniu rekompensują koszty zapewnienia opieki. Również różnice w formach
świadczeń oraz w podmiotach odpowiedzialnych za ich świadczenie powodują dezorientację osób
potrzebujących pomocy, a także trudności w określeniu rzeczywistych kosztów niezbędnych
do analizy efektywności podejmowanych działań.
Z wyników badań dotyczących współwystępowania opieki formalnej i nieformalnej wynika, że
najczęściej występuje ono na skutek potrzeby czasowego przejęcia pełnej opieki nad osobą
niesamodzielną (40%) oraz pomocy w sprawach dotyczących gospodarstwa domowego ze względu
na obecność osoby niesamodzielnej, wymagających kontaktu z różnego rodzaju instytucjami (40%).
Jak wynika z analiz przeprowadzonych przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, mniej więcej
w co czwartym objętym badaniem gospodarstwie wskazywano na potrzebę pomocy w sytuacjach
kryzysowych (interwencje kryzysowe, poradnictwo specjalistyczne itp. − 28%) i wsparcia
psychologicznego (24%). Stosunkowo często (17%) wskazywano także na potrzebę przyuczenia
do opieki i organizacji opieki nad osobą niesamodzielną49. Z analizy ofert pracy prowadzonej
w „Badaniu branży usług opiekuńczych dla seniorów w subregionie kaliskim” wynika, że opiekunowie
nieformalni poszukiwali wsparcia opiekunów formalnych przede wszystkim w opiece nad osobami
w znacznym stopniu niesamodzielnymi: dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózku,
po udarze, leżących i z demencją starczą. Wyniki te mogą wskazywać na fakt, iż Wielkopolanie
decydują się na zapewnienie płatnej opieki dopiero w ostateczności, gdy sytuacja zdrowotna pacjenta
jest trudna i sami (czy razem z innymi członkami rodziny) nie są w stanie jej już sprostać.
W Wielkopolsce rzadko poszukiwano opiekunów całodobowych, w opcji z zamieszkaniem wraz
z podopiecznym. Dążono raczej do uzyskania pomocy w częściowym lub pełnym wymiarze godzin
pracy. Opiekun ma więc raczej wspierać rodzinę w zajmowaniu się seniorem, a nie całkowicie ją
wyręczać50. Jako, że realizacja usług opiekuńczych nie jest regulowana żadnym rozporządzeniem, ich
świadczeniem mogą zajmować się osoby bez specjalistycznego wykształcenia. Wymogi dotyczące
kwalifikacji opiekunów odnoszą się jedynie do specjalistycznych usług opiekuńczych. Mogą one być
świadczone jedynie przez osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania zawodu: pracownika
48

Opieka wytchnieniowa – forma wsparcia opiekuna nieformalnego, to zastępcza opieka na czas
odpoczynku/nieobecności członka rodziny/osób, które na co dzień opiekują się osobą niesamodzielną. Może
być opieką na weekend, na wakacje, na wyjazd świąteczny, na czas wyjazdu na rodzinną uroczystość lub
w podróż służbową. Taka opieka może być świadczona w domu osoby niesamodzielnej lub w instytucji w której
osoba niesamodzielna umieszczana jest na czas nieobecności opiekuna (opieka krótkoterminowej).
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Mateusz Błaszczyk, Usługi opiekuńcze i społeczne jako wsparcie rodzin osób niesamodzielnych, Prace
Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu), 2011 r., s. 265
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29 | S t r o n a

socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby
niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej,
fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone
specjalistyczne usługi oraz odpowiedni staż pracy w zawodzie opiekuńczym51.
Potrzeba uregulowania kwalifikacji opiekunów osoby starszej spowodowała, że w roku szkolnym
2010/2011 rozpoczęto kształcenie w tym zawodzie, na poziomie średnim policealnym (w dwuletnim
cyklu kształcenia), w oparciu o podstawę programową Ministra Edukacji Narodowej52. Pomimo
rosnącego zapotrzebowania na pracowników wykonujących usługi opiekuńcze, odnotowuje się
jednak stosunkowo niewielkie zainteresowanie kształceniem w tym zawodzie. Wynika to z faktu
możliwości uzyskiwania kwalifikacji do podjęcia pracy opiekuńczej w drodze różnych kursów,
po których absolwenci nie uzyskują dyplomu, ale mogą świadczyć usługi w ramach funkcjonującego
na dużą skalę rynku usług oferowanych przez prywatne agencje zatrudniające
opiekunów/opiekunki53.
W projektach uruchamianych w ramach WRPO 2014+ usługi opiekuńcze mogą być świadczone przez
osoby, które spełniają następujące wymogi dotyczące kwalifikacji lub kompetencji:
a) osoba, która posiada kwalifikacje do wykonywania jednego z zawodów: opiekun
środowiskowy, asystent osoby niepełnosprawnej (AON, pielęgniarz, opiekun osoby starszej,
opiekun medyczny,
b) opiekun kwalifikowany w domu pomocy społecznej, a także osoba, która ukończyła szkolenie
w zakresie udzielania pierwszej pomocy lub pomocy przedmedycznej;
c) osoba, która posiada doświadczenie w realizacji usług opiekuńczych, w tym zawodowe,
wolontariackie lub osobiste wynikające z pełnienia roli opiekuna faktycznego i odbyła
minimum 80-godzinne szkolenie z zakresu realizowanej usługi54.
Nasz kraj, podobnie jak inne starzejące się społeczeństwa doświadcza obecnie problemów
w zaspokojeniu zapotrzebowania na rosnący popyt na pracowników świadczących usługi opiekuńcze.
Spowodowany jest on przede wszystkim uwarunkowaniami demograficznymi – według prognoz
Głównego Urzędu Statystycznego, do 2050 roku wskaźnik potencjalnego wsparcia (potential suport
ratio), definiowany jako liczba osób w wieku od 15 do 64 lat przypadająca na 100 osób w wieku
65 i więcej lat, spadnie niemal trzykrotnie – z 468 w 2013 roku do 169 w 2049 roku. Jednocześnie
prawie pięciokrotnie – z 8 do 38 – wzrośnie współczynnik opieki nad rodzicami (parent support ratio),
definiowany jako liczba osób w wieku 85 i więcej lat przypadająca na 100 osób w wieku od 50 do 64
lat55. Inną przyczyną wzrastającego ryzyka zaniechania opieki nad seniorami są postępujące zmiany
obyczajowe i kulturowe. Jak wskazują badania, prawie jedna trzecia kobiet w wieku od 18 do 24 lat
nie postrzega opieki nad bliskimi jako swojego obowiązku czy jako swojej powinności moralnej.
51

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług
opiekuńczych (Dz.U.2005.189.1598)
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Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej ws. podstaw programowych kształcenia w zawodzie opiekuna
osoby starszej (Dz. U. nr 100, poz. 582)
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List p. Elżbiety Seredyn Podsekretarz Stanu MPiPS, z 20.02.2013 r.
http://www.senat.gov.pl/gfx/senat/userfiles/_public/k8/dokumenty/stenogram/oswiadczenia/chybicka/2601o
.pdf [dostęp: 13.01.2017 r.]
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z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju
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Prognoza ludności na lata 2014–2050, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2014, s. 141.
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Znaczenie mają także kwestie związane z celami polityki rynku pracy, w tym wydłużenie aktywności
zawodowej kobiet i zwiększenie wskaźnika ich zatrudnienia, których nie będzie można osiągnąć bez
rozwijania modeli usług opiekuńczych będących alternatywą dla opieki rodzinnej i zwiększania ich
dostępności.56 Eksperci wskazują, że zwiększone zapotrzebowanie na usługi opiekuńcze
oraz komercjalizacja usług w opiece będą się wiązać z potrzebą powstawania nowych miejsc pracy
i zatrudnianiem do tej pracy odpowiednich osób57. Jolanta Perek-Białas szacuje, że w 2020 roku przy
usługach związanych z opieką zatrudnienie będzie mogło znaleźć około 60 tysięcy osób58. Z prognozy
na 2017 rok, sporządzonej na potrzeby badania „Barometr Zawodów” wynika, iż silne deficyty
w dostępności opiekunów osoby starszej lub niepełnosprawnej występują na zachodzie kraju.
Spowodowane jest to najprawdopodobniej emigracją zarobkową tych osób do krajów Europy
Zachodniej, gdzie zapotrzebowanie na świadczenie tego typu usług jest bardzo wysokie, przy znacznie
bardziej atrakcyjnych wynagrodzeniach. Zawód ten znalazł się w zestawieniu zawodów deficytowych
na 22. miejscu, a wartość deficytu wzrosła z porównaniu z rokiem ubiegłym z 48,8% do 51,3%59.
Mapa 1. Relacja między dostępną siła roboczą a zapotrzebowaniem na pracowników – opiekunowie
osoby starszej lub niepełnosprawnej (prognoza na 2017 rok)

Źródło: https://barometrzawodow.pl/
Tylko w domach pomocy społecznej na terenie Wielkopolski pod koniec 2015 roku zatrudnionych
było 2 783 os. pełniących funkcje opiekuńczo-terapeutyczne (2 262 os. w podmiotach publicznych,
521 os. w niepublicznych). Pamiętać przy tym należy, iż w powyższej kategorii oprócz opiekunów
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59
https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/zatrudnienie-i-przeciwdzialaniebezrobociu/art,8603,najbardziej-poszukiwani-kierowcy-ciezarowek.html [dostęp: 13.02.2017 r.]
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uwzględniani są ponadto przedstawiciele zawodów takich, jak: pracownicy socjalni, pielęgniarki,
terapeuci (w tym psychologowie, pedagodzy, rehabilitanci, logopedzi itp.), fizjoterapeuci,
instruktorzy terapeuci czy dietetycy.
W przypadku pracy wykonywanej przez opiekunki zatrudnione na rynku prywatnym – odbywa się ona
często poza rejestracją i oficjalna ewidencją, stąd trudno określić skalę tego zjawiska. Trudno również
dokładnie określić skalę zatrudnienia migrantów w tym sektorze, choć zauważalne jest ostatnio
wzrastające zainteresowanie obywateli Ukrainy polskim rynkiem pracy (w latach 2008-2014 liczba
osób narodowości ukraińskiej otrzymujących pozwolenie na pracę wzrosła pięciokrotnie)60.
W połączeniu z faktem, że grupa ta wykonuje głównie niskopłatne zajęcia przypuszczać można, iż
jednocześnie znacząco wzrasta udział tej grupy w sektorze opiekuńczym. Potwierdzają to zapisy
planu wdrażania dla dokumentu Polityka migracyjna Polski – stan obecny i postulowane działania –
grupa obywateli z Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy wykonujących prace
pielęgnacyjno-opiekuńcze została już dostrzeżona jako wymagająca działania preferencyjnego,
głównym tego przejawem jest zaś zwolnienie z tak zwanego testu rynku pracy (procedury uzyskania
informacji o sytuacji na lokalnym rynku pracy, która potwierdzi brak możliwości zatrudnienia na dane
stanowisko obywatela Polski lub Unii Europejskiej)61. Jednocześnie osoby ze wspomnianych krajów
mają ułatwioną możliwość podejmowania pracy krótkookresowej, w tym w sektorze opieki,
w ramach „procedury oświadczeniowej”, czyli bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę62.
Skala rzeczywistego zatrudnienia migrantów w Polsce jest bardzo trudna do oszacowania, powyższe
dane nie obejmują bowiem osób zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia na pracę, a także
pracujących bez umowy, z kolei w zakresie niezalegalizowanej pracy migranckiej nie dysponujemy
żadnymi precyzyjnymi statystykami63.

4.4.

System wsparcia

Zgodnie z zapisami Konstytucji, państwo działa w oparciu o zasadę pomocniczości, która umacnia
uprawnienia obywateli oraz ich wspólnoty. Z tego powodu administracja państwowa i samorządowa
realizuje tylko te zadania, które nie mogą być skutecznie zrealizowane przez obywateli64. Jednak
w przypadku, gdy osoba lub rodzina nie jest w stanie zapewnić opieki wykorzystując własne
uprawnienia, zasoby i możliwości65, samorząd może zaspokoić tę potrzebę, ponieważ do zadań
własnych gminy należą sprawy związane między innymi z pomocą społeczną, w tym ośrodkami
60

http://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/statystyki-i-analizy/zatrudnianie-cudzoziemcow-w-polsce
[dostęp
na 5.01.2017 r.]
61
Plan wdrażania dla dokumentu Polityka Migracyjna Polski – stan obecny i postulowane działania,
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Warszawa 2014 r.
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Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 kwietnia 2015 roku w sprawie przypadków,
w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest
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cudzoziemców (Dz.U. z 2015 r., poz. 97).
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starszymi, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2015, s.23
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Preambuła do Konstytucji RP (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 ze zm.).
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Art. 2 ust. 1, Ustawa z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej, (Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593 ze zmian.).
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i placówkami opiekuńczymi66. Podkreślić tu należy, że pomoc społeczna wspiera, ale nie zastępuje
osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb, w tym opieki nad
niesamodzielną osobą w podeszłym wieku67.
Problematyka starzenia się i kwestie związane ze starością leżą w kręgu zainteresowania różnych
resortów administracji szczebla rządowego oraz samorządowego. Wydaje się jednak, że działania te
nie są dostatecznie ze sobą skoordynowane i dostosowane do potrzeb osób, w związku z czym
brakuje holistycznego podejścia do tematu opieki nad osobami starszymi68. Beneficjent może liczyć
na pomoc z różnych źródeł, jednak problemem może okazać się ich dostępność oraz przejrzystość
zasad funkcjonowania np. opieki długoterminowej69. W dokumentach strategicznych podkreśla się,
że brakuje wykwalifikowanej kadry znającej i zajmującej się zagadnieniami starości i ryzykami z nią
związanymi (np. gerontologów i geriatrów) oraz współpracy międzysektorowej, w szczególności
pomiędzy systemem zdrowia i pomocy społecznej. Problemami wynikającymi z zachodzących
procesów starzenia zajmują się bowiem przede wszystkim te dwa systemy, przy czym każdy z nich
zagospodarowuje inny obszar życia osób w podeszłym wieku. Pierwszy z nich skupia się na organizacji
i dostarczaniu usług zdrowotnych, ponieważ starość bardzo często związana jest z występowaniem
wielu chorób wymagających skoordynowanego leczenia. Drugi natomiast na dostarczeniu usług
i świadczeń w sytuacji utraty przez osoby w podeszłym wieku zdolności do samodzielnego
wykonywania czynności samoobsługowych lub czynności dnia codziennego, powiązanych
jednocześnie z brakiem opieki, w przypadku konieczności jej sprawowania.
Oba systemy oferują usługi o charakterze pielęgnacyjno-opiekuńczym70, które wydają się mieć dość
podobny charakter, jednak świadczenia oferowane w ramach systemu zdrowotnego przeznaczone są
dla osób, które wymagają wzmożonej opieki medycznej. Ponadto w ramach systemu zdrowia,
w odróżnieniu od wsparcia świadczonego w ramach systemu pomocy społecznej, z opieki
długoterminowej (pielęgniarskiej i medycznej) korzystać mogą wszystkie osoby wymagające takiego
wsparcia bez względu na ich sytuację rodzinną. Decyzja o zakwalifikowaniu danej osoby do wsparcia
długoterminowego w warunkach stacjonarnych lub domowych uzależniona jest bowiem od oceny
stanu zdrowia osoby starszej przez lekarza lub pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej.71
Pielęgniarska opieka długoterminowa przysługuje osobom przewlekle chorym, które nie potrzebują
hospitalizacji i mogą przebywać w domach, ale wymagają systematycznej opieki. Pielęgniarka, która
będzie się zajmować chorym, zrobi m.in. zastrzyk, założy kroplówkę czy opatrunki na odleżyny.
Pielęgniarka powinna przychodzić do pacjenta przynajmniej cztery razy w tygodniu. W medycznie
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Anna Mitek Finansowanie i organizacja systemu opieki długoterminowej w Polsce, w: Studia i prace wydziału
nauk ekonomicznych i zarządzania nr 34, Szczecin 2013, s.8.
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Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych zakresu
świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej.
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uzasadnionych przypadkach pomoc pielęgniarską otrzymać można także w weekendy oraz dni
ustawowo wolne od pracy. Ilość godzin opieki ustalana jest indywidualnie72. Zakres czynności
wykonywanych w ramach tej usługi określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 22 listopada 2013 r.
w sprawie świadczeń gwarantowanych zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach
opieki długoterminowej73. W porównaniu z zakresem czynności opisanym w standardzie realizacji
usługi opiekuńczej, usługa pielęgniarska w większym stopniu nakierowana jest na aspekty zdrowotne
i edukację w tym zakresie, usługa opiekuńcza natomiast na społeczne, typu towarzyszenie, pomoc
w załatwianiu bieżących spraw, jednak w obu zestawieniach znaleźć można części wspólne, jak np.
świadczenia pielęgnacyjno-higieniczne typu kąpiel, mycie, czesanie, pomoc w ubieraniu, itp.
Na terenie kraju funkcjonuje 81 poradni geriatrycznych oraz 54 oddziały geriatryczne. Sytuacja
w Wielkopolsce nie wygląda pod tym względem najlepiej – pod koniec 2015 roku działały tu jedynie
3 poradnie oraz 2 oddziały geriatryczne74.
Rysunek 1. Schemat usług o charakterze pielęgnacyjno-opiekuńczym w systemie pomocy społecznej
i systemie zdrowia

Źródło: Opracowanie własne

Z legislacyjnego punktu widzenia, zakres działalności obu systemów uzupełnia się, brakuje jednak
przepisów regulujących współpracę i łączenie usług z obu systemów. Na przykład, w ostatnim czasie,
Ministerstwo Zdrowia testuje i przygotowuje podmioty lecznicze do świadczenia nowej usługi
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medycznej skierowanej do osób starszych, tj. dziennego domu opieki medycznej. Docelowo usługa ta
ma się znaleźć w tzw. koszyku świadczeń gwarantowanych, oferowanych w ramach systemu opieki
zdrowotnej. Podkreślić należy, że formuła działalności dziennego domu opieki medycznej przypomina
dzienne domy pomocy powoływane na mocy ustawy o pomocy społecznej, przy czym usługa ta jest
nastawiona przede wszystkim na wsparcie medyczne osób w podeszłym wieku po hospitalizacji.75
Pojawia się jednak pytanie, czy konieczne jest tworzenie nowych podmiotów świadczących wsparcie
dzienne, czy może wystarczyłoby wprowadzić usługi medyczne do istniejących już dziennych domów
pomocy, aby z jednej strony uniknąć powielania usług o charakterze socjalnym, edukacyjnym,
terapeutycznym i aktywizacyjnym, a z drugiej uzupełnić usługi dziennego domu pomocy o wsparcie
medyczne.
W Założeniach Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014-2020 podkreśla się, że wiedza
o ofercie wsparcia osób starszych jest rozproszona, warunki i zasady korzystania z usług nie zawsze
zrozumiałe dla ich odbiorców, a dość podobne nazewnictwo instytucji świadczących usługi może być
mylące. Ponadto możliwości korzystania z usług opiekuńczych świadczonych w obu systemach są
ograniczone pod względem ilościowym (usługi są kontraktowane, istnieje ograniczona liczba miejsc)
i czasowym (np. skorzystanie z usługi możliwe po zwolnieniu się miejsca, określony jest czas
korzystania z usług ZOL) oraz uwarunkowane spełnieniem określonych przesłanek do przyznania
danego rodzaju pomocy. Obok usług publicznych istnieją również usługi komercyjne świadczone
przez podmioty lecznicze, organizacje pozarządowe lub prywatne. W systemie brakuje podmiotów,
które w kompleksowy sposób udzielałyby informacji o rodzajach i dostępności poszczególnych usług
i świadczeń, dlatego pozyskiwanie wiedzy nt. możliwych form pomocy i koordynacja usług spoczywa
przede wszystkim na samej osobie zainteresowanej lub jej rodzinie, jeśli osoba starsza ją posiada.
W programach krajowych76 i regionalnych, w tym Strategii Polityki Społecznej Województwa
Wielkopolskiego do 2020 roku wskazuje się, że wyzwaniem i jednocześnie celem obecnie
prowadzonej polityki senioralnej jest stworzenie efektywnego i kompleksowego systemu opieki
i wsparcia geriatryczno-gerontologicznego77, co wydaje się być zasadnym w świetle powyższych
zapisów. W dokumentach programowych związanych z długofalową polityką senioralną78 oraz
wydatkowaniem funduszy unijnych szczególną uwagę poświęca się konieczności rozwijania
i wspierania środowiskowych usług opiekuńczych skierowanych do osób niesamodzielnych
w podeszłym wieku.
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Dokumentacja konkursowa Dzienny dom opieki medycznej organizacja i zadania, Ministerstwo Zdrowia, maj
2015, http://www.mz.gov.pl/aktualnosci/ministerstwo-zdrowia-oglasza-konkurs-na-tworzenie-i-prowadzeniedziennych-domow-opieki-medycznej/ [dostęp: 29.12.2016 r.]
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Strategia Polityki Społecznej Województwa Wielkopolskiego 2012-2020, s. 47.
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Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014-2020, Wielkopolski Program na Rzecz Osób
Starszych do 2020 roku, Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, Program Operacyjny
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4.5.

Usługi opiekuńcze

Jako nadrzędny cel w rozwoju usług dedykowanych osobom niesamodzielnym i ich opiekunom stawia
się utrzymanie jak najdłuższego niezależnego funkcjonowania w środowisku lokalnym. Szczególnie
ważne więc jest wspieranie usług świadczonych w lokalnej społeczności. Usługi te zapobiegają
odizolowaniu osób od rodziny i środowiska lokalnego, a gdy to nie jest możliwe, gwarantują tym
osobom warunki życia jak najbardziej zbliżone do warunków domowych i rodzinnych. Są to
w szczególności usługi świadczone w miejscu zamieszkania, w mieszkaniu o charakterze wspieranym,
a także w placówce oferującej wsparcie dzienne lub całodobowe – krótkookresowe. Niniejszym
badaniem nie zostały objęte usługi opiekuńcze świadczone w domach pomocy społecznej, zakładach
opiekuńczo-leczniczych, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz hospicjach.
W dotychczasowej praktyce pomocy społecznej usługi opiekuńcze o charakterze środowiskowym
(tj. świadczone w lokalnej społeczności) mają następujące formy:




usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania,
usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w ośrodku wsparcia/dziennym domu
pomocy (DDP) dla osób wymagających częściowej opieki,
usługi wsparcia świadczone w mieszkaniach chronionych. 79

W polskim systemie wsparcia do podstawowych usług środowiskowych kierowanych do osób
niesamodzielnych należą usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, które mogą być
świadczone przez instytucje pomocy społecznej lub inne instytucje działające na rzecz osób starszych
wymagających takiej pomocy, jak również wyspecjalizowane organizacje pozarządowe oraz podmioty
komercyjne80.
Art. 50 ustawy o pomocy społecznej gwarantuje osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub
innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przyznanie usług opiekuńczych
lub specjalistycznych usług opiekuńczych. Usługi te mogą być przyznane również osobie, która
wymaga wsparcia innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni,
zstępni nie mogą go zapewnić. Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane
do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone
przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc
w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza
pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem81. Ich głównym celem
jest zmniejszanie niesamodzielności (obiektywnie istniejącej lub subiektywnie odczuwanej) u osób,
które doświadczają ograniczeń w zaspokajaniu podstawowych i niezbędnych potrzeb życiowych, oraz
kompensowanie utraconej samodzielności działaniami umożliwiającymi tym osobom dalsze
funkcjonowanie w swoim środowisku zamieszkania82. Przyznanie usług, ustalenie ich zakresu, okresu
oraz miejsca świadczenia następuje po przeprowadzeniu, przez pracownika socjalnego, wywiadu
79

Art. 50-53, Ustawa z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej, (Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593 ze zmian.).
Krzysztof Balon, Joanna Staręga Piasek, Grażyna Rutkiewicz, Katarzyna Stec, Izabela Szmaglińska, Mirosława
Zielony Standard usług opiekuńczych świadczonych dla osób starszych w miejscu zamieszkania, Projekt 1.18
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Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
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Standardy usług pomocy społecznej, praca zbiorowa WRZOS, Warszawa 2014, s.52.
80

36 | S t r o n a

środowiskowego, który ma na celu określenie sytuacji społecznej, zdrowotnej i rodzinnej osoby
wymagającej opieki.
Aktualnie obowiązujące przepisy nie zawierają jednak szczegółowych unormowań dotyczących usług
opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania, zaś analizy przeprowadzone w obszarze tych
usług wskazują, że wymagają one działań ukierunkowanych na podniesienie ich jakości
i skuteczności83. Brakuje powszechnie obowiązujących standardów realizacji usługi opiekuńczej oraz
jednolitego wykazu czynności, jakie wchodzą w skład usługi opiekuńczej, co powoduje często
nieporozumienia i dezinformację wśród osób starszych oraz członków ich rodzin84. Zapisy ustawy
o pomocy społecznej wskazują jedynie komu mogą być te usługi przyznane i jaki jest ich ogólny
zakres. W kompetencji rad gmin ustawodawca pozostawił określenie szczegółowych warunków
przyznawania usług, ustalania i pobierania odpłatności za nie oraz zasad częściowego lub całkowitego
zwalniania od opłat za ich realizację. Jeszcze w 2010 r. co druga jednostka organizacyjna pomocy
społecznej (57%) nie miała opracowanych żadnych procedur w zakresie sposobu świadczenia usług
opiekuńczych, a jeśli już takie dokumenty były opracowywane, to zwykle na stosunkowo ogólnym
poziomie, na potrzeby przygotowania specyfikacji przy zlecaniu wykonania usługi podmiotom
zewnętrznym w postępowaniu konkursowym lub przetargowym. Działania standaryzacyjne
podejmowały nieliczne ośrodki pomocy społecznej, najczęściej miejskie i wielkomiejskie85. W ramach
projektu 1.18 Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej podjęto próbę
utworzenia standardów usług opiekuńczych, jednak niestety, nie zyskały one odpowiedniego
umocowania prawnego, a efekty wykonanej w tym projekcie pracy nie zostały w polityce publicznej
wdrożone. Dookreślenie katalogu czynności wchodzących w zakres usługi opiekuńczej przedstawia
się następująco:
Czynności w obszarze pomocy w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych to w szczególności:






czynności związane z dostarczaniem produktów żywnościowych, przygotowaniem lub
dostarczaniem posiłków, pomoc w spożywaniu posiłków lub karmienie,
czynności związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego, w tym utrzymywanie
porządku i czystości w najbliższym otoczeniu, czystości odzieży, bielizny osobistej,
pościelowej, stołowej i ręczników, dokonywanie niezbędnych zakupów oraz regulowanie
opłat domowych
czynności dotyczące prowadzenia spraw osobistych, w tym pomoc w załatwianiu spraw
urzędowych i pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych,
czynności dotyczące zagospodarowania w aktywny sposób czasu wolnego, pomoc przy
przemieszczaniu się.

Czynności w obszarze opieki higienicznej obejmują w szczególności:


czynności związane z utrzymaniem higieny osobistej,
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R. Szarfenberg (red.), Krajowy raport badawczy. Pomoc i integracja społeczna wobec wybranych grup diagnoza standaryzacji usług i modeli instytucji, Warszawa 2011, s. 162-179.
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Na podstawie wniosków z warsztatu rekomendacyjnego do niniejszego badania, w którym uczestniczyli
przedstawiciele opiekunów nieformalnych, formalnych, JST oraz organizacji pozarządowych (Poznań,
14.11.2016 r.)
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Standard usług opiekuńczych dla osób starszych świadczonych w miejscu zamieszkania, s. 3,
http://www.wrzos.org.pl/projekt1.18/download/3.%20STANDARD_OS_3p.pdf [dostęp: 11.01.2017 r.]
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pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych, zmianę pieluchomajtek z uwzględnieniem
czynności higieniczno-pielęgnacyjnych,
pomoc przy ubieraniu się, zmianie bielizny osobistej,
zmianę bielizny pościelowej,
układanie osoby leżącej w łóżku i pomoc przy zmianie pozycji.

Czynności w obszarze zaleconej przez lekarza pielęgnacji obejmują czynności pielęgnacyjne
wynikające z przedłożonego zaświadczenia lekarskiego lub dokumentacji medycznej, uzupełniające
w stosunku do pielęgniarskiej opieki środowiskowej.
Czynności w obszarze zapewnienia kontaktów z otoczeniem obejmują w szczególności:




czynności wspomagające nawiązanie, utrzymywanie i rozwijanie kontaktów z rodziną,
osobami z najbliższego otoczenia osoby uprawnionej i społecznością lokalną, ukierunkowane
na budowanie sieci wsparcia dla osoby korzystającej z usług,
czynności wspomagające uczestnictwo w życiu lokalnej społeczności.

Zgodnie z tą koncepcją, szczegółowe wykazy czynności opiekuńczych dostępnych na terenie gminy
powinny być dookreślane lokalnie, w oparciu o zdiagnozowane potrzeby, dostępne zasoby
i możliwości86. Dzięki takiemu podejściu usługi opiekuńcze mogłyby odpowiadać
na zindywidualizowane potrzeby beneficjentów, a jednocześnie możliwe byłoby wystandaryzowane
monitorowanie jakości wykonywanych usług, a także ocena ich skuteczności. Tymczasem, jak wynika
z Diagnozy sektora usług społecznych w województwie wielkopolskim wraz z rekomendacjami,
samorządy gminne nie badają potrzeb i satysfakcji klientów z jakości i poziomu świadczonych usług,
a ich czynności w tym zakresie ograniczają się jedynie do kontroli formalno-finansowej. Na jakość
usług opiekuńczych wpływa wiele czynników, m.in. liczba gmin organizujących usługi opiekuńcze,
poziom wyspecjalizowania usług, wymiar ich świadczenia oraz cena. Diagnoza potwierdziła, że
pojawiające się potrzeby w zakresie usług opiekuńczych samorządy muszą dopasować
do posiadanego budżetu na realizację tego zadania. To z kolei przekłada się na liczbę udzielanych
świadczeń oraz ich koszt (ponoszony zarówno przez gminę, jak i przez samego beneficjenta usługi)87.
W wielu dokumentach strategicznych na rzecz osób starszych oraz dokumentach programowych
związanych z wydatkowaniem funduszy unijnych w latach 2014-2020 podkreśla się konieczność
zwiększenia dostępności i podniesienia jakości usług opiekuńczych świadczonych w miejscu
zamieszkania, poprzez zwiększenie ich liczby, dostosowanie pory ich świadczenia w ciągu dnia
i tygodnia do potrzeb osoby objętej usługami oraz podniesienie kwalifikacji osób zajmujących się
świadczeniem ww. usług. Szansę na osiągniecie tego celu upatruje się między innymi w rozwijaniu lub
wprowadzeniu usług sąsiedzkich w zakresie opieki nad osobami starszymi oraz wykorzystaniu
wolontariatu.88 Celem świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania jest na tyle skuteczne
zaspokojenie potrzeb opiekuńczych osób o ograniczonej samodzielności oraz wsparcie
ich funkcjonowania, aby uniknąć decyzji o konieczności umieszczenia osoby niesamodzielnej
w placówce całodobowego pobytu, lub przesunąć ją w czasie.
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Standardy usług pomocy społecznej, praca zbiorowa WRZOS, Warszawa 2014, s. 55
Diagnoza sektora usług społecznych w województwie wielkopolskim wraz z rekomendacjami, ROPS Poznań
2015, s. 24, 104
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Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020. Nowy wymiar aktywnej
integracji, s. 81-83.
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Usługi opiekuńcze i specjalistyczne realizowane w ośrodkach, najczęściej w dziennych domach
pomocy (DDP) przeznaczone są dla osób wymagających częściowej opieki (z uwagi na wiek, chorobę
lub inne przyczyny), a które są jej pozbawione z uwagi na samotne zamieszkiwanie lub brak
możliwości zapewnienia takiej pomocy przez rodzinę. Działalność DDP opiera się w głównej mierze na
realizacji usług opiekuńczych (w tym specjalistycznych) na terenie placówki w godzinach jej
funkcjonowania (najczęściej kilka godzin dziennie). W niektórych przypadkach opieka ta może być
świadczona całodobowo dla miejsc pobytu czasowego. Celem działalności DDP jest utrzymanie
uczestników, również osób w podeszłym wieku, w jak najlepszej sprawności umożliwiającej
samodzielne funkcjonowanie. W związku z tym domy świadczą usługi: socjalne (także w formie
posiłku), edukacyjne, terapii zajęciowej, aktywizacji kulturalnej i oświatowej, aktywizacji fizycznej
(w tym formy rehabilitacji) oraz sportowo-rekreacyjnej89. W ofercie DDP można również spotkać
usługi świadczone przez personel medyczny, taki jak: pielęgniarki, ratowników medycznych,
fizjoterapeutów oraz lekarzy. Podkreślić należy, że usługi te nie są powiązane i finansowane
w ramach systemu zdrowia, a o zakresie usługi decyduje samorząd, który jest założycielem i finansuje
(lub współfinansuje w przypadku domów Senior-Wigor) działalność placówki.
W ostatnim czasie, między innymi dzięki przyjęciu Założeń Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce
na lata 2014-2020, w sposób szczególny został dostrzeżony potencjał pomocowy dziennych domów
pomocy jako miejsc wsparcia opiekuńczego seniorów. W 2015 roku uchwałą Rady Ministrów
ustanowiono Wieloletni Program „Senior-WIGOR” (a od stycznia 2017 roku „SENIOR +”). Założeniem
Programu jest wsparcie seniorów (osób nieaktywnych zawodowo w wieku 60 lat i więcej) poprzez
dofinansowanie działań jednostek samorządu terytorialnego w zakresie realizacji usług opiekuńczych
i specjalistycznych usług opiekuńczych w środowisku lokalnym w formie dziennych domów pomocy.90
Również w ramach konsumpcji środków europejskich z programów regionalnych91 możliwe jest
finansowanie dziennych form pobytu krótkookresowego. Celem tych działań ma być z jednej strony
poprawa dostępu do usług opiekuńczych, a z drugiej zapewnienie czasowego zastępstwa lub
wsparcia opiekunów nieformalnych92 w opiece nad osobą niesamodzielną, aby umożliwić opiekunom
aktywność zawodową, społeczną oraz edukacyjną.
W uregulowaniach prawnych dotyczących dziennych domów pomocy brakuje standardów. Przepisy
nie formułują bowiem szczegółowych warunków przyjęcia i pobytu osób starszych w placówce
(np. poziomu sprawności seniora, długości pobytu w placówce), minimalnego składu i kwalifikacji
kadry, która powinna być zatrudniona oraz wyposażenia i katalogu dostępnych usług w dziennym
domu pomocy. Standaryzacja usług społecznych przynajmniej w ogólny sposób powinna określać:
co robić, dla kogo i na jakim poziomie. Konsekwencją braku standardów usług jest niewystarczająca
wiedza (lub jej brak) na temat sposobu organizacji usług, ich zakresu i ekonomicznej opłacalności oraz
możliwości korzystania.93 Pierwszą próbą wystandaryzowania usług w dziennych domach pomocy
było określenie minimalnego poziomu zatrudnienia, podstawowego zakresu usług oraz wymagań
lokalowych dla placówek finansowanych z rządowego programu Senior-WIGOR. Ponadto minimalne
wymogi dla usług społecznych, w tym usług wsparcia w dziennych domach pomocy, które są
finansowane ze środków Unii Europejskiej, określone zostały w Wytycznych w zakresie realizacji
89

Program Wieloletni „Senior-WIGOR” na lata 2015-2020, s. 11.
Program Wieloletni „Senior-WIGOR” na lata 2015-2020, s. 4.
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Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020
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W Wielkopolskim Regionalnym Programie Operacyjnym na lata 2014-2020 używa się sformułowania
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Cibor K., Standardy usług społecznych. Cele, korzyści, przykłady., Warszawa 2015, s. 4 i 9.
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przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków
Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014 202094. Wprowadzenie standardów do programów umożliwiło samorządom i projektodawcom
biorącym udział w konkursach realnie ocenić własne możliwości organizacyjne w zakresie tworzenia
i prowadzenia dziennego domu oraz dokonać wyceny poszczególnych elementów składających się
na usługę świadczoną w formie DDP. Biorąc pod uwagę rosnące zapotrzebowanie na usługi
o charakterze opiekuńczym, ale również coraz większe oczekiwania co do ich jakości oraz rzetelnej
wyceny, wydaje się, że standaryzacja usług społecznych, również w dziennych domach pomocy
społecznej to nieunikniony kierunek zmian.
Usługi, w tym opiekuńcze, realizowane w dziennych domach powinny być postrzegane jako jeden
z etapów procesu optymalizacji sprawności funkcjonalnej osób w podeszłym wieku.95 Należy mieć
jednak świadomość, że korzystanie z oferty DDP przez seniora z ograniczoną sprawnością nie zawsze
będzie się przekładać na poprawę jego stanu zdrowia i uzyskanie pełnej samodzielności, czasami
celem korzystania z usług DDP będzie bowiem utrzymanie danego stanu zdrowia i funkcjonowania
społecznego lub spowolnienie postępu zmian w tym zakresie.
Ustawa o pomocy społecznej wskazuje, że wsparcie w funkcjonowaniu w codziennym życiu dla osób
niewymagających całodobowej opieki może być świadczone również w ramach pobytu w mieszkaniu
chronionym. Celem pobytu w mieszkaniu chronionym jest przygotowanie osoby, w tym w podeszłym
wieku, do samodzielnego życia lub utrzymanie jej jakości życia na danym poziomie, zastępując
jednocześnie pobyt w placówce z całodobową opieką, a w konsekwencji umożliwienie samodzielnego
funkcjonowania i integracji ze środowiskiem lokalnym. Prowadzenia mieszkań chronionych mogą
podjąć się jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje pożytku publicznego. Rodzaj i zakres
wsparcia dostępnego w mieszkaniach oraz zasady kierowania i pobytu określone są w rozporządzeniu
Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie mieszkań chronionych96.
Środowiskowe formy wsparcia mają być alternatywną formą wsparcia w stosunku do usług
opiekuńczych świadczonych w placówkach całodobowych97. Szczególnie dotyczy to tych osób, które
nie wymagają opieki całodobowej i mogłyby z powodzeniem pozostać w dotychczasowym miejscu
zamieszkania przy niewielkim wparciu zewnętrznym, np. dziennego domu pomocy lub opiekuna
środowiskowego. W dokumentach strategicznych podkreśla się również inne zalety środowiskowych
form opieki nad niesamodzielnymi osobami w podeszłym wieku, tj. na możliwość utrzymania przez
osobę starszą relacji z dotychczasowym środowiskiem, w tym z rodziną oraz na umożliwienie rodzinie
sprawującej opiekę nad osobą starszą zachowanie lub przywrócenie aktywności zawodowej.
Z tego powodu niezbędne jest ułatwienie dostępu do usług opiekuńczych poprzez zwiększenie
wymiaru ich świadczenia (tj. liczby i czasu świadczenia usług, np. w godzinach popołudniowych lub
w dni wolne od pracy), przeformułowanie zasad korzystania z nich oraz zapewnienie dodatkowych
usług, np. usługi edukacyjne lub pomoc wytchnieniowa dla opiekunów rodzinnych.
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Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa
z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego na lata 2014 -2020, Warszawa, październik 2016, s. 58-59.
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Wielkopolski Program na Rzecz Osób Starszych do 2020 roku.
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Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie mieszkań chronionych,
(Dz.U. 2012 poz. 305).
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Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020.
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5. Dane statystyczne dotyczące sytuacji osób starszych oraz ich
systemu wsparcia
5.1.

Uwarunkowania demograficzne

W ciągu ostatnich 25 lat w Polsce, Europie Zachodniej i Środkowowschodniej dokonały się
intensywne zmiany demograficzne. Z jednej strony mamy do czynienia z korzystną tendencją
wydłużania się życia, z drugiej strony z negatywnym zjawiskiem niskiego poziomu dzietności,
co w efekcie pogłębia proces starzenia się ludności. Aktualne zmiany struktury wieku są dodatkowo
intensyfikowane przez zwiększoną emigrację młodych osób98. Na zjawisko starości demograficznej
wpływa nie tylko liczebność ludności starej, ale także rozmiary grupy najmłodszej, w wieku 9–14 lub
0–19 lat99. Starzenie się ludności jest zatem bezpośrednią konsekwencją obniżania się poziomu
urodzeń, spadku umieralności w najstarszych grupach wiekowych oraz salda migracji100.
Współczynnik starości, czyli odsetek osób w wieku 60 lat i więcej w ogólnej liczbie ludności
województwa wielkopolskiego w latach 1995-2015 wzrastał, w 1995 wyniósł 15%, natomiast w 2015
roku – 21%. Analizując etapy starzenia się ludności, określone na podstawie wartości współczynnika
starości przez polskiego demografa Edwarda Rosseta101, możemy stwierdzić, iż w 1995 roku
województwo wielkopolskie było średniozaawansowane pod względem starości demograficznej,
w 2010 roku osiągnęło stan zaawansowany, natomiast w 2015 roku stan mocno zaawansowany.
Odsetek osób do 15 r.ż. lat w latach 2005-2015 skurczył się z 18,6% w 2005 roku do 17,1% w 2015
roku. Negatywne zmiany liczebności dotyczą ekonomicznych grup ludności. (Patrz rysunek nr 2)
Analizując poniższą grafikę, można dostrzec zmiany w wielkościach ekonomicznych grup ludności
w latach 2015-2050, kurczenie się liczby ludności w wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym oraz
przyrost liczby osób w wieku poprodukcyjnym.

98

Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy GUS Informacja Ministra Zdrowia na temat wpływu
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Rysunek 2. Struktura populacji województwa wielkopolskiego w ekonomicznych grupach wieku
w 2015 roku oraz w prognozach demograficznych na 2035 i 2050 rok

Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS Prognozy ludności na lata 2014-2050

Analizując wskaźniki obciążenia demograficznego w latach 2005-2015 zauważyć można wzrost liczby
osób w wieku poprodukcyjnym przypadających na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym – z 63,7
w 2005 roku do 95,3 w 2015 roku. W analizowanych latach wzrosła również liczba osób w wieku
poprodukcyjnym przypadających na 100 osób w wieku produkcyjnym z 21,3 w 2005 roku do 29,1
w 2015 roku102. Zmiany liczebności populacji w ekonomicznych grupach wieku implikują przede
wszystkim problemy w systemie emerytalno-rentowym. Według prognoz demograficznych GUS,
ogółem liczba ludności w wieku emerytalnym w Polsce wzrośnie z około 7 mln w 2013 roku do blisko
10 mln w roku 2050103. Obciążenie dla systemu usług społecznych jest w znacznym stopniu
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Dane pochodzą z Banku Danych Lokalnych GUS, kategoria: ludność, grupa: stan ludności.
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103
Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy GUS Sytuacja demograficzna osób starszych
i konsekwencje starzenia się ludności Polski w świetle prognozy na lata 2014-2050, Warszawa 2014, s. 41.
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uzależnione od stopnia sprawności tych osób. Warto podkreślić, że stopniowo następuje wzrost
wieku będącego początkiem starości, przy czym opóźnia się moment pojawienia się oznak starości104.
Porównując lata 1995-2015 zauważamy zarówno w przypadku kobiet, jak i mężczyzn wzrost
przeciętnego trwania życia. 60-letni mężczyzna w 1995 roku miał przed sobą średnio 15,7 lat życia,
natomiast w 2015 roku – 18,1 lat. 60-letnia kobieta w 1995 roku miała przed sobą średnio 20,3 lat
życia, natomiast w 2015 roku – już 23,7 lat. W skali ogólnokrajowej zauważalna jest coraz mniejsza
liczba lat przeżytych w zdrowiu i bez niepełnosprawności: kobiety w 2005 roku przeżywały w zdrowiu
67 lat, natomiast w 2014 – 63 lata. Mężczyźni w 2005 roku żyli w zdrowiu średnio 62 lata, natomiast
w 2014 roku – 60 lat.
Grupa seniorów nie jest grupą jednorodną wewnętrznie. W literaturze wyróżnia się kategorie
trzeciego wieku, tzw. Young Old (60-79) oraz czwartego wieku, tzw. Old Old (powyżej 80 roku życia).
Wśród osób będących w grupie IV wieku wyróżnia się dodatkowo okres długowieczności – Oldest
Old. Wśród reprezentantów III i IV wieku występują znaczne różnice w sferze: aktywności społecznozawodowej, doświadczeń życiowych, stanu zdrowia, statusu materialnego, a przede wszystkim
potrzeb, w tym wsparcia społecznego, socjalnego, opiekuńczego oraz pielęgnacyjnego105.
W prognozach demograficznych sporządzanych przez GUS przewidywane są dalsze zmiany udziału
poszczególnych grup wieku w populacji województwa wielkopolskiego. Prognozy zaprezentowano
na poniższym wykresie.
Wykres 3. Prognozy demograficzne dla województwa wielkopolskiego na lata 2020, 2030, 2040
i 2050
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS Prognozy ludności na lata 2014-2050

104

Anita Abramowska-Kmon O nowych miarach zaawansowania procesu starzenia się ludności, [w:] Studia
demograficzne 1(159) 2011, s. 19.
105
Ocena Zasobów Pomocy Społecznej Województwa Wielkopolskiego za rok 2014, ROPS w Poznaniu, Poznań
2015, s. 10
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Prognozy GUS wskazują na stopniowy spadek liczby ludności województwa wielkopolskiego, wzrost
odsetka osób w wieku 60 lat i więcej oraz spadek odsetka osób w wieku 0-15 lat. W latach 2015-2050
ma zintensyfikować się zjawisko podwójnego starzenia się ludności, które charakteryzuje się
wzrostem udziału osób w wieku 80 lat i więcej w ogólnej liczbie mieszkańców. (Patrz poniższe
wykresy)
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS Prognozy ludności na lata 2014-2050

Wykres 5. Odsetek ludności w wieku 80 lat i więcej w populacji 60-latków w województwie
wielkopolskim wraz z prognozami
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS Prognozy ludności na lata 2014-2050

W 2050 roku osób w wieku 80+ będzie ponad 2,5 razy więcej, aniżeli w 2015 roku. Osób
długowiecznych w wieku 100 lat i więcej w 2050 roku w porównaniu do 2015 roku będzie 15,5 razy
więcej (wzrost z 331 do 5 134 osób). Do 2050 roku wydłuży się przeciętne trwanie życia kobiet
i mężczyzn, i w 2050 r. wyniesie 87 lat dla kobiet i 82 lata dla mężczyzn. Według prognozy,
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w województwie wielkopolskim do 2021 r. będzie utrzymywał się dodatni przyrost naturalny.
Na wsiach taka tendencja utrzyma się do 2032 r., natomiast w miastach przez cały prognozowany
okres przyrost naturalny będzie ujemny. W 2050 roku przyrost naturalny ma być ujemny i wynieść
– 3,5. Dla województwa wielkopolskiego w 2050 r. w stosunku do 2013 r. prognozowany jest jeden
z najmniejszych w kraju spadków liczby ludności w wieku przedprodukcyjnym (3 miejsce)
i produkcyjnym (4 miejsce). Równocześnie dokona się jeden z największych wzrostów liczby osób
w wieku poprodukcyjnym (3 miejsce)106.
Społeczno-gospodarcze konsekwencje starości demograficznej mają aktualnie i w przyszłości będą
miały coraz większy wpływ, m.in. na system emerytalny, organizację długoterminowej opieki
zdrowotnej, usługi opiekuńcze w systemie pomocy społecznej, system edukacji, rynek pracy,
rodzinne strategie opiekuńcze oraz samorządowe strategie organizowania i finansowania usług
opiekuńczych. Powyższe systemy będą wymagały reorganizacji lub zdefiniowania ich na nowo,
weryfikacji będzie wymagał także sposób finansowania usług opiekuńczych oraz długoterminowej,
całodobowej opieki.

5.2.

Gospodarstwa domowe prowadzone przez seniorów

W literaturze przedmiotu podkreśla się istnienie silnej zależności pomiędzy sytuacją życiową
i sprawnością seniorów, a statusem rodzinnym. Tendencją ogólnopolską jest pozostawanie osób
starszych najczęściej w związkach małżeńskich lub w stanie owdowienia. Wyższa umieralność
mężczyzn jest przyczyną większego zróżnicowania pod względem stanu cywilnego, ponad ¾ populacji
mężczyzn w wieku 65 lat i więcej żyje w związkach małżeńskich, podczas gdy kobiety w tej grupie
wieku są najczęściej wdowami (58%). W miarę przechodzenia do starszych roczników wieku proces
ten nasila się, np. w grupie osób liczących 80 lat i więcej żonaci mężczyźni stanowią jeszcze 62%,
a kobiety – wdowy już 80%. Zatem starość dla mężczyzn w większości oznacza życie z drugą osobą,
a dla kobiet – najczęściej samotność107.
W 41,2% z 1 129 008 gospodarstw domowych w województwie wielkopolskim zamieszkiwały osoby
w wieku 60 lat i więcej. Zdecydowana większość takich gospodarstw składała się z co najmniej 1 lub 2
seniorów (98,8%)108. 16,6%109 gospodarstw domowych (187 876) składało się wyłącznie z osób
starszych (60 lat i więcej), które stanowiły 7,9%110 ludności w wielkopolskich gospodarstwach
domowych.
W województwie wielkopolskim 20,4% gospodarstw domowych stanowiły gospodarstwa
nierodzinne, jednoosobowe, w których zamieszkiwało 6,7% ludności województwa. 107 861 osób
starszych (16,5% populacji osób w wieku 60 lat i więcej) prowadziło jednoosobowe gospodarstwa
domowe, które stanowiły 46,7% takich gospodarstw w województwie. 47 123 osoby w wieku 75+
prowadziło jednoosobowe gospodarstwa domowe, co stanowiło 43,7% takich gospodarstw
106

Prognoza demograficzna na lata 2014-2050 dla województwa wielkopolskiego, GUS. Informacja została
opracowana na podstawie prognozy ludności na lata 2014–2050 dla województw, opublikowanej przez Główny
Urząd Statystyczny, 31 grudnia 2013 r.
107
Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy GUS Informacja Ministra Zdrowia na temat wpływu
zmian demograficznych i starzenia się społeczeństwa…, op. cit., s. 7.
108
Urząd statystyczny w Poznaniu Gospodarstwa domowe i rodziny w województwie wielkopolskim.
Charakterystyka demograficzna, Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011, Poznań 2014.
109
19,5% w miastach.
110
10,3% w miastach.
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prowadzonych przez osoby w wieku 60 lat i więcej. Stosunkowo dużo, bo aż 54% populacji osób 75+
w województwie zamieszkiwało w gospodarstwach jednoosobowych.

5.3.

Potrzeby opiekuńcze seniorów w poszczególnych grupach wieku

W Narodowym Spisie Powszechnym w 2011 roku oszacowano liczbę osób z niepełnosprawnością
zamieszkujących województwo wielkopolskie na 428 770, co stanowiło 12,4% populacji
województwa. Wśród osób z niepełnosprawnością 43,3% stanowiły osoby w wieku poprodukcyjnym.
Odsetek osób z niepełnosprawnością w wieku poprodukcyjnym wyniósł ok. 34% populacji osób w
wieku poprodukcyjnym zamieszkujących województwo wielkopolskie.
Rysunek 3. Struktura osób z niepełnosprawnością w województwie wielkopolskim (N=428 770 os.)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników Narodowego Spisu Powszechnego 2011 r.
Wśród 185 845 osób z niepełnosprawnością w wieku poprodukcyjnym, prawie 65% posiadało
orzeczenie o niepełnosprawności, a nieco ponad 35% nie posiadało orzeczenia, ale odczuwało
całkowicie lub poważnie ograniczoną zdolność do wykonywania podstawowych czynności.

Wykres 6. Struktura osób z niepełnosprawnością prawną i biologiczną w wieku poprodukcyjnym
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników Narodowego Spisu Powszechnego 2011r.
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Znaczna liczba seniorów posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności jest umiarkowanie lub
znacznie niepełnosprawna. W populacji osób z niepełnosprawnością w wieku poprodukcyjnym
większość stanowią kobiety (68,7% w stosunku do 31,3% mężczyzn). W populacji wszystkich osób
z niepełnosprawnością rozkład procentowy wygląda następująco – 53,5% kobiet w stosunku
do 46,5% mężczyzn. Kobiety z niepełnosprawnością w wieku poprodukcyjnym stanowiły 33,2% kobiet
w wieku poprodukcyjnym, a niepełnosprawni mężczyźni 35,3% populacji mężczyzn w wieku
poprodukcyjnym.
Biorąc pod uwagę prognozy demograficzne oraz tendencje dotyczące z jednej strony wydłużania się
trwania życia, natomiast z drugiej strony coraz mniejszej liczby lat przeżywanych w zdrowiu, zarówno
przez kobiety (2005 – 70 lat, 2014 – 63 lata), jak i przez mężczyzn (2005 – 62 lata, 2014 – 60 lat),
w najbliższych latach można się spodziewać przyrostu liczby osób niepełnosprawnych prawnie oraz
biologicznie w tej grupie wiekowej (częściej będą to niepełnosprawne kobiety).
Wraz z upływem lat i przechodzeniem do wyższych kategorii wiekowych, pogarsza się ocena
własnego stanu zdrowia. W świetle europejskiego ankietowego badania zdrowia (European Health
Interview Survey – EHIS) 50% 80-latków określiło swoje samopoczucie jako złe i bardzo złe, w grupie
wiekowej 60-69 odsetek takich osób wynosił 21%. U prawie 90% seniorów występowały dolegliwości
o charakterze przewlekłym oraz wielochorobowość.
Wraz z postępującym procesem starzenia się wzrasta zależność seniorów od pomocy innych osób.
Średnio 1 na 3 osoby w wieku 65 lat i więcej ma trudności z wykonywaniem codziennych czynności
związanych z samoobsługą111.
Wykres 7. Trudności w samoobsłudze

Źródło: Wykres nr 11 Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy GUS, „Informacja Ministra Zdrowia
na temat wpływu zmian demograficznych i starzenia się społeczeństwa na organizację systemu ochrony
zdrowia i Narodowy Program Zdrowia”, GUS, Warszawa 2016, s.17

111

Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy GUS Informacja Ministra Zdrowia na temat wpływu
zmian demograficznych i starzenia się społeczeństwa na organizację systemu ochrony zdrowia i Narodowy
Program Zdrowia, GUS, Warszawa 2016, s. 13-14, 17-18.
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We wszystkich kategoriach wieku największe trudności seniorom sprawiało: 1. kładzenie się
i wstawanie z łóżka, siadanie i wstawanie z krzesła, 2. kąpanie lub mycie się pod prysznicem oraz
3. ubieranie się i rozbieranie. Sprawność w zakresie samoobsługi pogarsza się wraz z wiekiem,
np. kładzenie się i wstawanie z łóżka było problematyczne prawie dla co siódmej osoby w wieku 6569 lat, dla co czwartej osoby w wieku 70-79 lat i co drugiej osoby w wieku 80 lat i więcej. Problem
z samodzielnym wzięciem kąpieli bądź prysznica miała co dziewiąta osoba w wieku 65-69, co czwarta
osoba w wieku 70-79 lat i co druga osoba w wieku 80 lat i więcej. Rozkład danych wygląda podobnie
w przypadku trudności z ubieraniem się i rozbieraniem.
Co trzecia osoba w wieku 65 lat i więcej miała problem z prowadzeniem gospodarstwa domowego.
(Patrz poniższy wykres)
Wykres 8. Trudności w prowadzeniu gospodarstwa domowego

Źródło: Wykres nr 11 Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy GUS, „Informacja Ministra Zdrowia
na temat wpływu zmian demograficznych i starzenia się społeczeństwa na organizację systemu ochrony
zdrowia i Narodowy Program Zdrowia”, GUS, Warszawa 2016, s.18

Wśród czynności, które sprawiały największe trudności znalazły się „okazjonalne ciężkie prace
domowe”, z którymi nie radziło sobie 58,5% respondentów, 35% miało problem z „robieniem
zakupów”, 30% z „lekkimi pracami domowymi”, natomiast 28% z „dbaniem o sprawy finansowe
i administracyjne”.

5.4.

Zasiłek pielęgnacyjny

Tak, jak już wcześniej wspomniano, w polskim systemie prawnym przewidziano świadczenie
pieniężne (zasiłek pielęgnacyjny) dla osób po 75 roku życia. Świadczenie to ma w części pokrywać
wydatki związane z zapewnieniem opieki, które są konsekwencją pogarszania się stanu zdrowia wraz
z wiekiem.
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Ze sprawozdania rzeczowo-finansowego z wykonywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych
wynika, że w 2015 roku wypłacono 29 302 świadczeń zasiłku pielęgnacyjnego dla osób powyżej
75 roku życia. W sumie na ten cel wydatkowano 4 483 206,00 złotych112, co w przeliczeniu na jedno
świadczenie daje kwotę zgodną z obowiązującym rozporządzeniem, czyli 153,00 złote113.
W celu oszacowania liczby osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne przyjęto, że jedna osoba
otrzymywała świadczenie pielęgnacyjne maksymalnie przez 12 miesięcy. Na tej podstawie ustalono,
że szacunkowa liczba osób otrzymujących świadczenie wynosi w przybliżeniu 2 441 osób, co stanowi
1,2% mieszkańców Wielkopolski w wieku 75 lat i więcej. Należy jednak podkreślić, że są to jedynie
dane szacunkowe i mogą one być nieco zaniżone w stosunku do rzeczywistej liczby osób
pobierających zasiłek, ponieważ osoby powyżej 75 roku życia mogły pobierać świadczenie krócej niż
przez 12 miesięcy w roku. Pozostali seniorzy, którzy są całkowicie niezdolni do pracy oraz do
samodzielnej egzystencji mogą pobierać dodatek pielęgnacyjny z systemu ZUS lub KRUS, wraz z rentą
lub emeryturą.
Mapa 2. Szacowany odsetek osób pobierających zasiłek opiekuńczy w 2015 roku – ujęcie powiatowe

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdania rzeczowo-finansowego z wykonywania zadań
z zakresu świadczeń rodzinnych za 2015 dla województwa wielkopolskiego.
112

Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych za 2015 dla
województwa wielkopolskiego.
113
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu
osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy,
wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna.

49 | S t r o n a

5.5.

Wsparcie dla opiekuna nieformalnego

Obecnie w Polsce to najbliższa rodzina stanowi najważniejsze źródło wsparcia dla seniorów zarówno
na wsi, jak i w miastach. Potwierdzają to m.in. wyniki badania PolSenior oraz niewielka skala opieki
formalnej świadczonej w ramach systemu pomocy społecznej, czy opieki zdrowotnej114. W świetle
danych ze sprawozdawczości resortowej Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej oraz
Ministerstwa Zdrowia, dotyczącej długoterminowej oraz środowiskowej opieki świadczonej na rzecz
osób starszych na terenie województwa wielkopolskiego wynika, że w 2015 roku z domów pomocy
społecznej, dziennych domów pomocy oraz usług opiekuńczych skorzystało 13 108 osób115 starszych,
natomiast z długoterminowej opieki zdrowotnej świadczonej, m.in. w zakładach opiekuńczoleczniczych, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, hospicjach, czy oddziałach opieki paliatywnej
w 2014 roku skorzystało 1 108 osób116 w wieku 60 lat i więcej. Zatem, w skali województwa niecałe
2% populacji osób w wieku 60+ korzystało z pomocy publicznych instytucji oraz usług wsparcia.
Częściowych informacji o liczbie nieformalnych opiekunów (najczęściej rodzinie) osób starszych
dostarczają dane o świadczeniach pieniężnych wypłacanych dla osób rezygnujących z zatrudnienia,
na rzecz sprawowania opieki.
Według danych ze sprawozdania dot. świadczeń rodzinnych, w województwie wielkopolskim w 2015
roku wypłacono 26 915 specjalnych zasiłków opiekuńczych (dla opiekunów nieformalnych osób
starszych) na łączną kwotę 13 247 628,00 złotych.
Wykres 9. Liczba świadczeń i wydatki na specjalne zasiłki opiekuńcze w województwie wielkopolskim
w 2015 roku
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdania rzeczowo-finansowego z wykonywania zadań
z zakresu świadczeń rodzinnych za 2015 dla województwa wielkopolskiego.

Za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy opłacono 21 379 składek na ubezpieczanie
emerytalno-rentowe oraz 14 586 na ubezpieczenie zdrowotne. Łączna wartość wydatków z tytułu
pobierania specjalnego zasiłku opiekuńczego wyniosła 16 858 844,00 złotych. Najwięcej świadczeń
114

Dane nie dotyczą instytucji prywatnych świadczących usługi środowiskowe oraz usługi opieki
długoterminowej.
115
Sprawozdania z obszaru pomocy społecznej: OZPS, MPIPS-05.
116
Informator liczbowy ochrony zdrowia województwa wielkopolskiego za 2014 rok, Wielkopolski Urząd
Wojewódzki w Poznaniu, Poznań 2015, s. 187-189.
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przyznano na terenie powiatu konińskiego (2 895), słupeckiego (1 539), gnieźnieńskiego (1 363),
kolskiego (1 228) i czarnkowsko-trzcianeckiego (1 227). Z kolei najmniej wypłacono w powiecie
średzkim (210), wolsztyńskim (295), śremskim (328) chodzieskim (350) i grodziskim (357).
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Wykres 10. Specjalny zasiłek opiekuńczy (liczba świadczeń) w 2015 roku – ujęcie powiatowe

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdania rzeczowo-finansowego z wykonywania zadań
z zakresu świadczeń rodzinnych za 2015 dla województwa wielkopolskiego.

Drugą grupę pobierających świadczenie z tytułu sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny
stanowiły osoby, którym na mocy wyroku Trybunału Konstytucyjnego przywrócono i przyznano
zasiłek dla opiekunów. Osoby te pobierają świadczenie w takiej samej wysokości, jak posiadający
prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego (tj. 520 złotych), jednak uprawnienie do zasiłku dla
opiekuna nie jest uzależnione od kryterium dochodowego.117
Wykres 11. Liczba świadczeń i wydatki na zasiłki dla opiekunów w województwie wielkopolskim
w 2015 roku
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdania rzeczowo-finansowego z wykonywania zadań
z zakresu zasiłków dla opiekunów za 2015 dla województwa wielkopolskiego.

117

https://rodzina.gov.pl/swiadczenia/swiadczenia-opiekuncze/zasilek-dla-opiekunow, https://rodzina.gov.pl/
swiadczenia/swiadczenia-opiekuncze/specjalny-zasilek-opiekunczy [dostęp: 16.02.2017 r.]
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Z danych wynika, że takich świadczeń w województwie wielkopolskim wypłacono 60 181, a więc
o 33 266 więcej niż w przypadku specjalnego zasiłku opiekuńczego. Liczba składek opłaconych
z budżetu państwa na ubezpieczenie emerytalno-rentowe i zdrowotne wyniosła odpowiednio 40 491
i 23 432. W sumie, w Wielkopolsce, na zasiłek dla opiekuna wydatkowano 37 522 880,00 zł, z czego
82% stanowił zasiłek, 15% składka emerytalno-rentowa, a 3% składka zdrowotna. Powiatami,
w których wypłacono największą liczbę zasiłków dla opiekunów były: koniński (9 170), kolski (3 570),
pilski (3 456), rawicki (2 883), gnieźnieński (2 625). Najmniej zaś przyznano w kępińskim, m. Kalisz
(498), średzkim (548), śremskim (549) i grodziskim (586).
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Wykres 12. Zasiłek dla opiekuna (liczba świadczeń) w 2015 roku – ujęcie powiatowe

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdania rzeczowo-finansowego z wykonywania zadań
z zakresu zasiłków dla opiekunów za 2015 dla województwa wielkopolskiego.

Dane dotyczące obu typów zasiłków dla opiekunów nie zawierają informacji nt. wieku osób, nad
którymi sprawowana jest opieka, dlatego niemożliwe jest oszacowanie, jaki odsetek podopiecznych
stanowią osoby w podeszłym wieku. Sprawozdania nie obejmują również informacji na temat
rzeczywistej liczby osób pobierających świadczenia, w związku z czym dane te mogą być jedynie
szacunkowe. Podobnie, jak w przypadku szacowania liczby osób starszych otrzymujących zasiłek
pielęgnacyjny, przyjęto, że jeden opiekun otrzymuje zasiłek maksymalnie przez 12 miesięcy w ciągu
roku. Iloraz liczby świadczeń i maksymalnej liczby miesięcy pobierania świadczenia pozwala uzyskać
informację o liczbie osób, które pobierały każdy z zasiłków w 2015 roku. Szacunkowa liczba jest
wartością minimalną, ponieważ beneficjenci mogli otrzymywać świadczenie krócej. I tak,
w przypadku specjalnego zasiłku opiekuńczego szacunkowa liczba osób pobierających świadczenie
w skali województwa wielkopolskiego wyniosła 2 242 osoby. Z kolei, z zasiłku dla opiekunów mogło
skorzystać ok. 5 015 osób.
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Mapa 3. Specjalny zasiłek opiekuńczy – Mapa 4. Zasiłek dla opiekuna – szacunkowa
szacunkowa liczba osób, która nie podjęła lub liczba osób, która nie podjęła lub zrezygnowała
zrezygnowała z zatrudnienia w 2015 roku – z zatrudnienia w 2015 roku – ujęcie powiatowe
ujęcie powiatowe

Źródło: Opracowanie własne na podstawie
sprawozdania rzeczowo-finansowego z wykonywania
zadań z zakresu świadczeń rodzinnych za 2015 dla
województwa wielkopolskiego.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie
sprawozdania rzeczowo-finansowego z wykonywania
zadań z zakresu zasiłków dla opiekunów za 2015 dla
województwa wielkopolskiego.

Dla oszacowania liczby osób, które pozostają w wieku aktywności zawodowej, a nie podejmują lub
zrezygnowały z pracy z powodu konieczności sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny,
przyjęto, że wartością wyjściową będzie liczba świadczeń związana z opłatą składek emerytalnorentowych. Na tej podstawie oszacowano, że na terenie województwa wielkopolskiego nie pracuje
około 5 155 osób (łącznie osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekunów,
za które opłacana jest składka emerytalno-rentowa), z uwagi na konieczność sprawowania opieki.
Najsilniejsza koncentracja osób pobierających świadczenia z powodu opieki nad dorosłym występuje
w północnej, północno-wschodniej i wschodniej części województwa. Również na południu
województwa dostrzec można obszary z większą liczbą osób otrzymujących zasiłki. Szacunkowo,
największa liczba tych osób zamieszkuje powiaty już wcześniej wymienione, tj.: koniński, kolski,
gnieźnieński, rawicki oraz dodatkowo m. Konin, z kolei najmniejsza – powiat kępiński, średzki,
m. Kalisz, śremski i wolsztyński.
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5.6.

Opieka formalna na terenie województwa wielkopolskiego

5.6.1. Dzienne Domy Pomocy
Z danych sprawozdania Oceny Zasobów Pomocy Społecznej wynika, że w 2015 roku na terenie
województwa wielkopolskiego w 22 gminach działało 26 dziennych domów pomocy
(22 prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego, 4 przez inne podmioty). Nowe dzienne
domy powstały w gminie Zbąszyń, Dobrzyca oraz mieście Złotów. Na terenie siedmiu powiatów
(m. Konin, m. Poznań, nowotomyski, pilski, pleszewski, szamotulski i złotowski) funkcjonowały
po dwa dzienne domy pomocy, z kolei po jednej placówce odnotowano na terenie dwunastu
powiatów. W 16 powiatach (220 z 226 gmin) usługa w postaci dziennego domu pomocy nie była
dostępna.
Mapa 5. Dzienne domy pomocy w województwie wielkopolskim w 2015 r.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych sprawozdania Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za 2015 r.

Łączna liczba miejsc w DDP w województwie wielkopolskim wyniosła 1 957, natomiast z oferty
dziennych domów w ciągu roku skorzystało 2 838 osób (zaledwie 0,4% mieszkańców województwa
w wieku poprodukcyjnym). Średnia liczba miejsc w DDP wyniosła 75, natomiast średnia liczba
korzystających ze wsparcia – 109 osób. Największą liczbą miejsc w DDP dysponował Poznań (470),
oraz Leszno i Jarocin (po 200), przy czym najwyższą liczbę korzystających z oferty odnotowano
w Lesznie (574), Pile (537 na 170 miejsc), Poznaniu (399) i Jarocinie (246). W 2015 roku, po raz
kolejny, liczba osób korzystających z usług DDP przewyższyła liczbę dostępnych miejsc,
co prawdopodobnie wynikało ze sposobu organizacji usług (np. możliwość korzystania z części
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dostępnych usług lub ograniczonego czasu uczestnictwa). Teza ta jest tym bardziej prawdopodobna,
że w 2014 roku odnotowano identyczną sytuację w stosunku do tych samych samorządów (np. m.
Leszno, Piła, Jarocin i Ostrzeszów). W związku z tym niewykluczone, że różnice w liczbie
korzystających i liczbie miejsc bardziej zależą od sposobu organizacji usług w DDP, niż od rotacji osób
starszych poszukujących najbardziej dogodnej dla siebie formy wsparcia.118
Porównując dane za 2013, 2014 i 2015 rok zauważyć można nieznaczny wzrost liczby DDP, liczby
dostępnych miejsc w domach i osób korzystających z oferty tych instytucji.
Wykres 13. Dzienne domy pomocy w województwie wielkopolskim w 2015 r.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych sprawozdania Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za 2015 r.

Wzrost ten oraz udział wielkopolskich gmin w programie Senior-WIGOR świadczy o rosnącym, choć
nadal umiarkowanym, zainteresowaniu gmin i ich mieszkańców realizacją usług opiekuńczych
w dziennych domach pomocy. Tak jak wspomniano już w pierwszej części niniejszego opracowania,
w 2015 roku wprowadzony został rządowy Wieloletni Program „Senior-WIGOR”, który od stycznia
2017 roku nosi nazwę „Senior +”. W ramach programu możliwe jest dofinansowanie usług oraz
utworzenie i wyposażenie dziennych domów pomocy Senior-WIGOR z budżetu państwa.
Dla przykładu, w 2015 roku czternaście, a w 2016 roku dwanaście wielkopolskich samorządów (gmin
i powiatów) uzyskało rekomendację dla utworzenia lub/i prowadzenia domu Senior-WIGOR. Część
z ww. samorządów utworzyła nowe domy, inne zaś poszerzyły swoją ofertę lub też przekształciły
dotychczas działające placówki, aby uzyskać finansowanie działań z budżetu państwa.
Roczny koszt prowadzenia dziennych domów pomocy w województwie wielkopolskim w 2015 roku
wyniósł 10 320 244,00 zł119. Oznacza to, że średni, roczny koszt utrzymania jednego miejsca w DDP
wyniósł 5 273,50 zł, a w przeliczeniu na jednego korzystającego był jeszcze niższy: 3 636,45 zł.

118

Por. Diagnoza sektora usług społecznych w województwie wielkopolskim wraz z rekomendacjami, ROPS
Poznań 2015, s. 30.
119
Dane nie obejmują dziennego domu pomocy z terenu gminy Jarocin, ponieważ gmina nie wykazała kosztów
prowadzenia domu.
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Wykres 14. Średni, roczny koszt utrzymania dziennego domu pomocy w województwie
wielkopolskim w 2015 r. w przeliczeniu na jedno miejsce i jednego korzystającego
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na miejsce
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych sprawozdania Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za 2015 r.

Usługa w formie dziennego domu pomocy nie jest dostępna we wszystkich powiatach województwa
wielkopolskiego (jest dostępna w 15 powiatach oraz 4 miastach na prawach powiatu), przy czym
większość działających domów ma charakter lokalny, tj. wspiera mieszkańców gminy, na terenie
której zlokalizowany jest dom. Z każdym rokiem wzrasta liczba miejsc oraz osób korzystających
z oferty DDP, jednak w porównaniu do liczby osób w wieku poprodukcyjnym zamieszkujących
województwo wydaje się być ona nadal niewystarczająca.

5.6.2. Usługi opiekuńcze
W 2015 roku na terenie województwa wielkopolskiego usługi opiekuńcze świadczyło 207 gmin,
z kolei specjalistyczne usługi opiekuńcze dostępne były jedynie w 25 gminach. Łączna liczba osób
objętych usługami opiekuńczymi w województwie wyniosła 9 554, przy czym z usług
specjalistycznych skorzystały 183 osoby. Usługi opiekuńcze świadczono przez 3 961 416 godzin120,
co w przeliczeniu na jednego korzystającego daje średnio 414,6 godzin usług opiekuńczych w skali
roku, natomiast w skali miesiąca nieco ponad 34,6 godziny. Łączna liczba godzin usług
specjalistycznych w 2015 roku wyniosła 59 206, z kolei średnia liczba godzin przypadająca na jednego
korzystającego niecałe 27 godzin w miesiącu.
Tabela 1. Usługi opiekuńcze w województwie wielkopolskim w 2015 roku

Rodzaj usług

l. osób objęta
usługami
opiekuńczymi

l. świadczeń (l. godzin)
usług opiekuńczych

średnia liczba godzin usług
opiekuńczych przypadająca
na 1 korzystającego w ciągu
roku

średnia liczba godzin usług
opiekuńczych przypadająca na
1 korzystającego w ciągu
miesiąca

zwykłe

9 554

3 961 416

414,6

34,6

specjalistyczne

183

59 206

323,5

27,0

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ze sprawozdania OZPS za 2015 r.

120

W sprawozdawczości pomocy społecznej przyjmuje się bowiem, że jedna godzina usług opiekuńczych to
jedno świadczenie.
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Mapa 6. Liczba osób objętych usługami opiekuńczymi w 2015 roku

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze sprawozdania OZPS za 2015 r.

Z danych Oceny Zasobów Pomocy Społecznej Województwa Wielkopolskiego za rok 2015 wynika, że
od 2013 roku rośnie liczba osób objętych usługami opiekuńczymi oraz liczba udzielanych świadczeń.
Porównując lata 2013 i 2015 odnotować można ponad 11% wzrost liczby korzystających z usług oraz
prawie 9% wzrost liczby świadczeń.
Wykres 15. Liczba osób objętych usługami opiekuńczymi i liczba świadczeń opiekuńczych w latach
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ze sprawozdania OZPS za 2015 r.
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Wykres 16. Liczba osób objętych usługami opiekuńczymi i liczba świadczeń opiekuńczych w latach
2013-2015
60 000 000 zł

5 000 000

50 000 000 zł

3 961 416

3 768 697

3 637 895

4 000 000

40 000 000 zł
3 000 000
30 000 000 zł
50 020 008 zł

45 739 048 zł

43 039 254 zł

20 000 000 zł

2 000 000
1 000 000

10 000 000 zł
0 zł

0
2013

2014

2015

wydatki na usługi opiekuńcze

l.świadczeń

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ze sprawozdania OZPS za 2015 r.

Tendencję wzrostową obserwuje się również w zakresie wydatków przeznaczanych na usługi
opiekuńcze. Różnica pomiędzy wydatkami gmin na ten cel z 2013 i 2015 roku wyniosła 6 980 754 zł,
przy czym największy wzrost nastąpił pomiędzy 2014 i 2015 rokiem (o ponad 4 280 000 zł). Prognozy
wielkopolskich gmin zakładają zwiększenie grupy odbiorców oraz liczby świadczeń, a co za tym idzie
również kosztów organizacji i realizacji usług opiekuńczych w gminach.
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Wykres 17. Średni koszt usług opiekuńczych ponoszony przez gminę w 2015 roku

średni koszt 1 godziny usług opiekuńczych w powiecie
średni koszt 1 godziny usług opiekuńczych w województwie

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdania Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2015.

W 2015 roku średni koszt 1 godziny usług opiekuńczych w województwie wielkopolskim wyniósł
12,63 zł, przy czym w 18 powiatach był on niższy od średniej wojewódzkiej. Najwyższą średnią stawkę
godzinową za usługi opiekuńcze odnotowano w powiecie gnieźnieńskim (21,42 zł/h), najniższą zaś
w powiecie średzkim (7,24 zł/h). Najniższy średni koszt za godzinę świadczenia usług opiekuńczych
(poniżej 8 zł/h) ponoszony jest również w powiecie rawickim (7,26 zł/h), grodziskim (7,33 zł/h) oraz
krotoszyńskim (7,49 zł/h).

58 | S t r o n a

23,94 zł

śremski

8,69 zł

średzki

słupecki

8,74 zł

69,78 zł

12,88 zł

pilski

poznański

16,26 zł

ostrowski

32,14 zł

19,00 zł

m. Poznań

obornicki

11,17 zł

32,00 zł

krotoszyński

m. Konin

27,00 zł

kościański

16,32 zł

8,50 zł

kępiński

gnieźnieński

czarnkowskotrzcianecki

18,49 zł

gostyński

49,01 zł

257,59 zł

Wykres 18. Średni koszt specjalistycznych usług opiekuńczych ponoszony przez gminę w 2015 roku

średni koszt 1 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych w powiecie
średni koszt 1 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych w województwie

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdania Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2015.

Z kolei, w przypadku specjalistycznych usług opiekuńczych średni koszt w województwie wyniósł
18,49 zł za jedną godzinę. Średnio najwyższe koszty za ten typ usług ponoszono w powiecie
czarnkowsko-trzcianeckim (aż 257,59 zł/h) oraz poznańskim (69,78 zł/h), przy czym w każdym z tych
powiatów specjalistycznymi usługami opiekuńczymi objęto odpowiednio 5 i 10 osób. Z kolei,
najniższe koszty ponoszono w powiecie kępińskim (średnio 8,50 zł/h), średzkim (8,69 zł/h) oraz
słupeckim (8,74 zł/h).
Podkreślić należy, że prezentowane powyżej koszty usług opiekuńczych obejmują jedynie wydatki
gmin na ten cel. Dane sprawozdawcze nie uwzględniają bowiem ewentualnej odpłatności ponoszonej
przez korzystających z usług, szczególnie osób, które przekraczają określone kryterium dochodowe,
ustalone przez rady gmin. Wydaje się, że wydatki gmin na organizację i realizację usług opiekuńczych,
zgodnie z przewidywaniami będą rosnąć. Z jednej strony wpływać będzie na to zwiększające się
zapotrzebowanie na usługi opiekuńcze wynikające z przemian społecznych (np. starzenie się
społeczeństwa), z drugiej zaś zmiany w wynagrodzeniach opiekunów spowodowane wzrostem płacy
minimalnej i wprowadzeniem minimalnej stawki godzinowej dla pracujących na umowy cywilnoprawne121.

121

Biorąc pod uwagę zmiany, które weszły z 1 stycznia 2017 roku w zakresie płacy minimalnej (2000 zł brutto)
i minimalnej stawki godzinowej (13 złotych/godzinę) prawdopodobnie wzrośnie średni koszt świadczenia
1 godziny usług opiekuńczych, http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5530,8503,najwazniejszezmiany-w-2017.html [dostęp: 13.02.2017 r.]
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Wykres 19. Udział osób w wieku poprodukcyjnym w grupie korzystających z usług opiekuńczych
w województwie wielkopolskim w 2015 r.
20,9%
l. osób w wieku
poprodukcyjnym

79,1%

l. osób w wieku
produkcyjnym

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdania Ocena Zasobów Pomocy Społecznej oraz danych GUS
za 2015 rok.

Z grupy 9 554 osób korzystających z usług opiekuńczych w województwie wielkopolskim, ponad 79%
stanowiły osoby w wieku poprodukcyjnym122 (7 559 os.). Z kolei usługami opiekuńczymi w 2015 roku
objętych zostało zaledwie 1,2% Wielkopolan w wieku poprodukcyjnym.
Mapa 7. Odsetek Wielkopolan objętych usługami opiekuńczymi w 2015 r. (ujęcie powiatowe)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdania Ocena Zasobów Pomocy Społecznej oraz danych GUS
za 2015 rok.

122

Wiek poprodukcyjny: kobiety w wieku 60 i więcej, mężczyźni 65 i więcej.

60 | S t r o n a

Do powiatów o najwyższym wskaźniku osób w wieku poprodukcyjnym korzystających z publicznych
usług opiekuńczych123 należą: m. Kalisz (2,3%), m. Poznań (2%), powiat rawicki (1,9%), powiat
koniński (1,6%) i kościański (1,6%). Ponadto wynik równy lub wyższy niż średnia wojewódzka
osiągnięto jeszcze w 8 powiatach, tj. kępińskim, ostrowskim, słupeckim, tureckim, śremskim,
pleszewskim i obornickim, międzychodzkim. Najniższy odsetek osób w wieku poprodukcyjnym
objętych usługami opiekuńczymi odnotowano w powiatach: jarocińskim, leszczyńskim i wolsztyńskim
– w każdym tylko 0,3% mieszkańców.
Z danych zastanych dotyczących usług opiekuńczych wynika, że w województwie wielkopolskim
rośnie liczba osób korzystających z usług opiekuńczych oraz liczba udzielanych im świadczeń. Wraz
ze wzrostem grupy korzystających, samorządy gminne zwiększają nakłady pieniężne
na sfinansowanie usług opiekuńczych, co w skali całego województwa oznacza roczny wzrost
wydatków o kilka milionów złotych. Średni koszt usług opiekuńczych w województwie zbliża się do
kwoty 13 złotych za jedną godzinę świadczenia opieki. W przypadku usług specjalistycznych, które są
bardziej skomplikowane i wymagają specjalistycznego przygotowania osób je świadczących, średnia
wojewódzka to prawie 18,50 zł/h. Zaledwie nieco ponad 1% Wielkopolan w wieku poprodukcyjnym
objętych jest usługami opiekuńczymi organizowanymi przez gminy.

5.6.3. Mieszkania chronione
W roku 2015 na terenie województwa wielkopolskiego funkcjonowały 64 mieszkania chronione,
z których łącznie skorzystało 337 osób. Sprawozdawczość z zakresu mieszkalnictwa chronionego
niestety nie dostarcza informacji o rodzajach grup społecznych124, do których kierowana jest ta
usługa. Co do zasady, mieszkania chronione przeznaczone są dla osób i rodzin, które ze względu
na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę wymagają wsparcia w codziennym
funkcjonowaniu, ale nie potrzebują całodobowych usług opiekuńczych. Oferta mieszkań chronionych
kierowana jest zazwyczaj do usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej, osób
z niepełnoprawnością oraz do osób starszych. W województwie wielkopolskim funkcjonuje kilka
przykładów mieszkań, które swoje usługi w sposób celowy kierują do grupy osób w podeszłym wieku
(np. Pensjonat Seniora „Jutrzenka” w Pniewach, czy też mieszkanie chronione przy DPS Ugory
w Poznaniu).
Mieszkania zlokalizowane były w 20 powiatach województwa, przy czym najsilniejszą ich
koncentrację odnotowano w centralnej części województwa. Największą liczbą mieszkań chronionych
dysponowały powiaty: turecki (13), m. Poznań (11), gnieźnieński (6), szamotulski (5), kościański (5),
poznański (3), m. Leszno (3) złotowski (3), średzki (2), jarociński (2) i m. Kalisz (2).

123

Stosunek liczby osób w wieku poprodukcyjnym objętych usługami opiekuńczymi w powiecie do ogólnej
liczby osób w wieku poprodukcyjnym w powiecie pomnożony przez 100%.
124
Sprawozdawczość resortowa MPIPS-03 dostarcza informacji nt. liczby osób z zaburzeniami psychicznymi
korzystających z mieszkalnictwa chronionego.
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Mapa 8. Liczba mieszkań chronionych i liczba korzystających w 2015r. w układzie powiatowym

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych sprawozdania Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za 2015 r.

Warto dodać, że liczba miejsc w mieszkaniach chronionych jest zróżnicowana. Dla przykładu
w powiecie jarocińskim, w którym działają dwa mieszkania chronione dostępnych jest 27 miejsc,
z których w ciągu 2015 roku skorzystało 78 osób. Z kolei w powiecie tureckim, który dysponuje
największą liczbą mieszkań (13) liczba miejsc w mieszkaniach i osób korzystających jest dokładnie
taka sama, jak liczba placówek. Zgodnie z danymi zawartymi w sprawozdaniu Ocena Zasobów
Pomocy Społecznej wskaźnik zaspokojenia potrzeb miejsc w mieszkaniach chronionych wyniósł
w roku 2015 – 0,89. Oznacza to, że pobyt w mieszkaniach chronionych zapewniono 89% osób z sumy
wszystkich korzystających i oczekujących na miejsce w 2015 roku. Według stanu na 31 grudnia 2015
roku, 30 osób z województwa oczekiwało na możliwość skorzystania z tej formy wsparcia. Dodać
należy, że listy osób oczekujących na tę usługę prowadzą jedynie te JST, na terenie których
funkcjonują mieszkania chronione.
Wielkopolskie samorządy decydują się na wprowadzenie usługi w formie mieszkania chronionego,
między innymi z powodu ograniczonych środków finansowych w ich budżetach. Mieszkania
chronione okazują się być dla gminy tańszą formą świadczenia opieki, aniżeli umieszczenie
mieszkańca danego samorządu w placówce opieki całodobowej – typu dom pomocy społecznej
(np. gmina Jastrowie) 125.

125

http://bip.jastrowie.pl/zasoby/files/archiwum/biuletyn-informacji-publicznej/rada-miejska/baza-prawalokalnego/uchwaly-rady-miejskiej-vi-kadencji/uchwala-nr-2262013-rady-miejskiej-w-jastrowiu-z-dnia-23-maja2013rw-sprawie-ustalenia-szczegolowych/uchwala_nr_226.pdf [dostęp: 15.02.2017 r.]
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Roczny koszt prowadzenia mieszkań chronionych na terenie województwa w 2015 roku wyniósł
2 514 228 złotych126, co w przeliczeniu na jedno mieszkanie daje średnio kwotę 39 284,81 złotych,
a na jednego korzystającego 7 460,62 złotych.
Wykres 20. Średni, roczny koszt prowadzenia i utrzymania mieszkania chronionego oraz średni,
roczny koszt w przeliczeniu na jednego korzystającego w województwie wielkopolskim w 2015 roku
39 284,81 zł

7 460,62 zł
średni koszt prowadzenia placówki w ciągu roku

średni koszt w przeliczeniu na 1 korzystającego w ciągu roku

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych sprawozdania Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za 2015 r.

Organizacja usług opiekuńczych w formie mieszkań chronionych jest w pewnym stopniu odpowiedzią
na potrzeby osób starszych w zakresie opieki. Oprócz oferty opiekuńczej, usługa ta umożliwia
również zabezpieczenie potrzeb socjalnych, zapewnienie wsparcia oraz towarzyszenie seniorowi
w wykonywaniu czynności dnia codziennego. Niemniej jednak, przy organizacji tej usługi, która
będzie skierowana do osób w podeszłym wieku, gminy nie mogą zapominać o sytuacji fizycznej,
zdrowotnej i rodzinnej seniorów oraz ich kondycji psychicznej i gotowości do zmiany warunków
i miejsca zamieszkania127.

5.6.4. Domy pomocy społecznej
W sytuacji, kiedy rodzina z różnych powodów nie może się opiekować swoim starszym członkiem
rodziny i nikt nie może jej zastąpić w opiece całodobowej, wówczas osoba ta może zostać skierowana
do rodzinnego domu pomocy lub do domu pomocy społecznej.
Rodzinne domy pomocy (RDP) stanowią alternatywną w stosunku do domów pomocy społecznej
formę wsparcia dla osób wymagających pomocy innych osób z powodu wieku lub
niepełnosprawności, którym nie można zapewnić usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. Tego
rodzaju wsparcie zapewnia usługi opiekuńcze i bytowe i jest świadczone w mieszkaniu (budynku
mieszkalnym) przez osoby fizyczne lub organizacje pożytku publicznego. W doskonały sposób może
on również uzupełniać system opieki długoterminowej. Odpłatność za pobyt (do wysokości
miesięcznych wydatków, ale nie więcej niż 70% dochodu osoby tak, jak w przypadku DPS) ustalana
jest w umowie zawartej między gminą a prowadzącym RDP. Rodzinne domy pomocy przeznaczone są
dla nie mniej niż 3 osób i nie więcej niż 8 osób, w związku z czym mogą odpowiedzieć
na zapotrzebowanie na opiekę całodobową, występujące na terenie poszczególnych powiatów.
126

Powiat nowotomyski wykazał, że roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówki na poziomie 0,00 zł.
Konferencja Senior – to nie ja? Czy jesteśmy przygotowani na starzenie się społeczeństwa? organizowana
24 kwietnia 2016 r. w Poznaniu w ramach targów VIVA Seniorzy
http://www.vivaseniorzy.pl/pl/dla_zwiedzajacych/program_konferencji_22_04_2016.pdf [dostęp:
15.02.2017 r.]
127
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Pod koniec 2015 roku w całym kraju funkcjonowało 26 rodzinnych domów pomocy, na ogólną liczbę
166 miejsc, w których przebywało 241 osób. Ta forma wsparcia nie rozwija się najlepiej, głównie
z powodu niechęci gmin do zawierania umów z osobami prywatnymi w sprawie zakupu usług dla
osób kierowanych do tych placówek oraz trudności w spełnieniu standardów bytowych,
w szczególności w zakresie likwidacji barier architektonicznych i spełnienia wymogów sanitarnych128.
Obecnie na terenie województwa wielkopolskiego funkcjonuje jedynie jeden rodzinny dom pomocy,
zlokalizowany w Poznaniu.
Domy pomocy społecznej (DPS) należy postrzegać jako zasób o charakterze instytucjonalnym, który
zaspokaja potrzeby osób wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub
niepełnosprawności, a których rodzina nie jest w stanie zapewnić. Dom pomocy społecznej świadczy
usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne.
Z 63 placówek dysponujących 6 295 miejscami, 11 przeznaczonych jest dla grupy osób w podeszłym
wieku, w tym 1 przeznaczony jest dla osób w podeszłym wieku oraz niepełnosprawnych fizycznie
(ich rozmieszczenie przedstawiono na mapie nr 9). W 2015 roku zabezpieczono w nich 892 miejsca,
z których skorzystały 853 osoby129.
13% mieszkańców domów pomocy społecznej to osoby nie opuszczające łóżek, a więc potrzebujące
zapewnienia opieki całodobowej.
Rysunek 4. Mieszkańcy domów pomocy społecznej ze względu na mobilność

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Sprawozdania MPiPS-05 za 2015 rok

128

Informacja o sytuacji osób starszych w Polsce za rok 2015, MRPiPS Warszawa 2016, s.37,
http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/E05B7B2CF60D006DC125807D0037D118/%24File/1102.pdf
[dostęp:
15 lutego 2017 r.]
129
Dane pochodzą ze sprawozdania MPiPS-05 za 2015 rok.
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Mapa 9. Rozmieszczenie domów pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku w województwie
wielkopolskim (kolorem fioletowym oznaczono DPS dla osób w podeszłym wieku oraz
niepełnosprawnych fizycznie)

Liczba miejsc
>30
31-60
61-100
<100

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Sprawozdania MPiPS-05 za 2015 rok

Domy pomocy społecznej dedykowane osobom starszym zlokalizowane są w 10 powiatach: trzech
południowowschodnich (kolski, kaliski, ostrowski), trzech centralnych (m. Poznań, poznański,
gnieźnieński), trzech północnych (wągrowiecki, czarnkowsko-trzcianecki, międzychodzki)
i na południu województwa, w Lesznie. Wymienione placówki służą głównie mieszkańcom powiatów,
na terenie których się znajdują, choć w wyjątkowych sytuacjach (brak możliwości innego
zabezpieczenia nagłych potrzeb) seniorzy kierowani są do najbliższej placówki dysponującej wolnymi
miejscami.
Zaznaczyć także należy, że osoby starsze mogą również korzystać z pozostałych typów domów
przeznaczonych dla osób dorosłych. Analizując dane dotyczące wieku mieszkańców wszystkich
domów pomocy społecznej w województwie możemy zauważyć, że osoby w wieku powyżej 60 r.ż.
stanowią ponad połowę ogólnej liczby pensjonariuszy (3 640 os.), a co trzeci mieszkaniec ukończył
74 r.ż. (patrz wykres poniżej).
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Wykres 21. Struktura wieku mieszkańców domów pomocy społecznej w województwie
wielkopolskim

1%
12%
mniej niż 18 lat

32%

19 - 40 lat
28%

41 - 60 lat
61 - 74 lat
więcej niż 74 lata

27%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Sprawozdania MPiPS-05 za 2015 rok

Wartość współczynnika zaspokojenia miejsc w DPS130 wyniosła w 2015 roku 0,60, co oznacza, że
zaspokojone zostały potrzeby tylko 60% osób oczekujących na miejsce w DPS. Z uwagi
na uwarunkowania demograficzne i społeczne prognozuje się, że zapotrzebowanie na pobyt w DPS
będzie stale wzrastać. W roku 2015 umieszczono w nich łącznie 974 osoby, a 659 nadal oczekuje
na umieszczenie (w tym 163 osoby w domu dla osób w podeszłym wieku).
Usługa opieki całodobowej w domu pomocy społecznej stanowi dość istotny wydatek dla wielu
lokalnych samorządów zarówno tych, które posiadają w swoich zasobach te placówki, jak i tych, które
kierują swoich mieszkańców do sąsiednich gmin. Na przestrzeni ostatnich lat odnotowuje się
sukcesywny wzrost tej kategorii kosztów. W 2015 roku wielkopolskie gminy przeznaczyły na ten cel
299 327 493 zł, co stanowiło 12,6 % wydatków przeznaczanych na pomoc społeczną131.
Wykres 22. Wydatki ponoszone przez wielkopolskie gminy na utrzymanie domów pomocy społecznej
w latach 2013-2015 (w zł)
299 327 493 zł
283 363 982 zł
261 872 846 zł

2013

2014

2015

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Oceny zasobów pomocy społecznej za 2015 rok.

Uzupełniająco, całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom
w podeszłym wieku świadczą również placówki niepubliczne prowadzone na zasadach działalności
gospodarczej. Istotna różnica między nimi, a domami pomocy społecznej polega na tym, że osoby
130

Współczynnik zaspokojenia miejsc w DPS to stosunek liczby umieszczonych w DPS w danym roku do sumy
liczby umieszczonych w DPS i liczby oczekujących na miejsce w DPS. Zaspokojenie potrzeb miejsc w DPS jest
tym pełniejsze, im wartość współczynnika bliższa 1.
131
zsumowane środki finansowe w działach: 852 – Pomoc Społeczna i 853 – Pozostałe Zadania w zakresie
Polityki Społecznej.
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przebywają w nich na podstawie umowy z podmiotem, który prowadzi placówkę, a nie na podstawie
decyzji administracyjnej wydanej przez odpowiedni organ (jak w przypadku domów pomocy
społecznej). Niestety, liczba tego typu placówek jest trudna do oszacowania, ze względu na to, że
obecne przepisy nie regulują kwestii ich sprawozdawczości. Zezwolenie ww. placówkom wydaje
w drodze decyzji administracyjnej wojewoda, właściwy ze względu na położenie placówki.
Według rejestru wojewody, w województwie wielkopolskim funkcjonuje 29 takich placówek,
zapewniających łącznie 753 miejsca132. Przeciętna odpłatność za pobyt kształtowała się w nich
na poziomie ok. 3 000 zł miesięcznie133.

132

Rejestr placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub
w podeszłym wieku, w tym prowadzonych na podstawie przepisów o działalności gospodarczej – listopad
2016 r.
133
Na podstawie: https://domyopieki.pl/prezentacje/wielkopolskie/ [dostęp: 15 lutego 2017 r.]
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6. Opieka sprawowana przez opiekunów nieformalnych
6.1.

Sytuacja społeczna opiekunów nieformalnych

Badanie ilościowe (CATI134) zostało przeprowadzone wśród 700 opiekunów nieformalnych, którzy
w momencie badania wspierali niesamodzielne osoby starsze.
Jak wynika z badania, funkcję opiekuna nieformalnego najczęściej pełniły kobiety (67%), których
podopiecznymi częściej były również kobiety (61,4%). Zjawisko feminizacji roli opiekuna
nieformalnego zauważalne jest również w innych analizach prowadzonych w obszarze organizowania
i świadczenia opieki osobom niesamodzielnym. W badaniu Społeczno-ekonomiczne aspekty wsparcia
funkcji opiekuńczej rodzin na terenie województwa wielkopolskiego zrealizowanym przez Regionalny
Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu w 2013 roku, 75% spośród opiekunów nieformalnych osób
niesamodzielnych stanowiły kobiety. W Polsce funkcja opiekuńcza świadczona wobec dorosłych osób
niesamodzielnych i małoletnich dzieci pozostaje głównie domeną kobiet. Zagadnienie feminizacji roli
opiekunów zostało szerzej omówione w Rozdziale 3.2. Opieka nieformalna.
Prawie 70% opiekunów, to osoby w wieku od 41 lat do 70 lat. Szczegółowy rozkład struktury ich
wieku znajduje się na poniższym wykresie.
Wykres 23. Struktura wieku opiekunów nieformalnych (N=700)
do 30 lat

7,4%

od 31 do 40 lat

18,4%

od 41 do 50 lat

24,9%

od 51 do 60 lat

30,3%

od 61 do 70 lat
powyżej 70 lat

14,4%
4,6%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań CATI z opiekunami nieformalnymi.

Opiekunowie nieformalni znajdują się najczęściej w średnim i późnym okresie dorosłości135, przy
czym nie ma istotnych różnic w strukturze wieku kobiet i mężczyzn sprawujących rolę opiekuna
(67,5% mężczyzn i 70,7% kobiet).
Opisując zagadnienia związane z wiekiem opiekunów i ich sytuacją społeczną w kontekście
sprawowania opieki, badacze często określają to pokolenie mianem sandwich generation. Osoby
tworzące to pokolenie jednocześnie dbają o swoich starych/starzejących się rodziców oraz wspierają
swoje dorastające/dorosłe dzieci. Na całokształt sytuacji społecznej tej grupy składają się
relacje/potrzeby/oczekiwania
ze
strony
starzejących
się
rodziców,
dorosłych
samodzielnych/niesamodzielnych dzieci, małoletnich dzieci będących na ich utrzymaniu, wnuków
134

Szczegóły dotyczące założeń metodologicznych badania zostały przedstawione w rozdziale 2
Wykład akademicki, WSHE Włocławek, 2009-11-14, Z. Wiatrowski Andragogika, Człowiek dorosły jako
główny przedmiot zainteresowań i badań andragogicznych – fazy dorosłości i starości człowieka.
135
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oraz współmałżonków/partnerów. Poziom skomplikowania tej sytuacji zależny jest od jakości relacji,
deprywacji potrzeb oraz zakresu oczekiwań formułowanych przez przedstawicieli wspomnianych
grup wobec przedstawicieli pokolenia środka i możliwości ich realizacji. Pojęcie sandwich generation
zostało omówione szerzej w Rozdziale 3.2. Opieka nieformalna.
Na poniższym wykresie zaprezentowano szczegółowy rozkład procentowy dotyczący stanu cywilnego
opiekunów, również w podziale na płeć.
Wykres 24. Stan cywilny opiekunów nieformalnych (N=700)
10,0%
8,3%
8,9%

rozwiedziona/y

6,7%
wdowa/wdowiec

11,7%
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17,9%
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14,1%
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań CATI z opiekunami nieformalnymi.

Z analizy danych dotyczących stanu cywilnego opiekunów wynika, iż pozostawali oni najczęściej
w związkach małżeńskich. W rozkładzie odpowiedzi mężczyzn i kobiet można dostrzec niewielkie
różnice kilku punktów procentowych, szczególnie wśród kawalerów i panien – mężczyźni częściej niż
kobiety nie pozostawali w sformalizowanym związku (5,7 pkt. procentowych różnicy), natomiast
kobiety częściej były wdowami, aniżeli mężczyźni wdowcami (5 pkt. procentowych różnicy).
Biorąc pod uwagę fakt, iż większość opiekunów znajduje się w związkach małżeńskich możemy
domniemywać, iż część z nich może borykać się z dylematami sandwich generation – zobowiązań
wobec własnych dzieci, a także wobec starzejących się rodziców.
Jak wynika z badania CATI – 83,1% opiekunów nieformalnych to opiekunowie rodzinni, którzy poza
świadczeniem określonego zakresu opieki są również zaangażowani w emocjonalne relacje
z podopiecznym. Jak podkreśla Małgorzata Halicka, z punktu widzenia ludzkiego, rola opiekuna
rodzinnego jest bardzo wyczerpująca, może nawet bardziej niż opiekuna formalnego136. Jakość relacji
rodzinnych, opiekuńczych i więzi łączących osoby starsze z rodziną są konsekwencją poprzednich
okresów życia rodzinnego137. Podjęcie się roli opiekuna nieformalnego jest związane z ryzykiem
deprywacji wielu potrzeb, między innymi potrzeby akceptacji takim, jakim się jest, bezpieczeństwa,
przynależności, pozytywnego oddźwięku psychicznego, pomocy, oparcia, rozluźnienia czy dobrej
136

Małgorzata Halicka Problemy rodziny w opiece nad człowiekiem starym niesprawnym, [w:] Małgorzata
Halicka, Jerzy Halicki (red.) Zostawić ślad na ziemi, Białystok 2006, s. 250
137
Ibidem, s. 248
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perspektywy. Deprywacja potrzeb opiekuna, zwłaszcza długotrwała, w połączeniu z brakiem
gratyfikacji (wdzięczności za wykonywaną pracę) ze strony seniora i (lub) otoczenia, częsty brak
zauważalnych rezultatów opieki – wszystko to może prowadzić do zjawiska wypalenia138.
Strukturę opiekunów, z uwagi na stopień pokrewieństwa zaprezentowano na poniższym wykresie.
Wykres 25. Stopień
nieformalnego (N=700)

pokrewieństwa/powinowactwa

podopiecznego

Rodzic
16%

Małżonek/partner życiowy
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Niespokrewniony znajomy

Inne
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Inny członek rodziny

Syn/córka

względem

5,50%
2,90%
0,1%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań CATI z opiekunami nieformalnymi.

Nieco ponad połowa opiekunów (355 os.) udzielała wsparcia swoim rodzicom. W grupie
podopiecznych – rodziców, 4 na 5 osób znajdowało się w wieku 70 lat i więcej, przy czym co druga
osoba liczyła 80 lat i więcej, a co trzecia znajdowała się w przedziale wieku 70-79 lat. Opiekunowie
znacznie częściej opiekowali się swoją matką – 69,3% przypadków, Wśród innych członków rodziny
będących beneficjentami wsparcia świadczonego przez 112 respondentów, najczęściej wskazywani
byli: babcia, dziadek, kuzyn, teściowa, wujek. 1 na 7 opiekunów (94 osoby) udzielał wsparcia
swojemu małżonkowi/partnerowi życiowemu, częściej mężowi/partnerowi (64,9%) niż
żonie/partnerce (35,1%). 1 na 8 osób będąca podopiecznym małżonkiem/partnerem miała 80 lat
i więcej, natomiast 1 na 2 osoby znajdowała się w kategorii wiekowej 70-79 lat, a 1 na 6 opiekunów
miał pod swoją opieką niespokrewnionego sąsiada bądź znajomego. 20 osób opiekowało się swoim
dorosłym synem/córką, z czego 3 najstarszych opiekunów-seniorów miało powyżej 84 lat
i opiekowało się swoimi dziećmi – seniorami, będącymi w wieku 65-70 lat.
Analiza kategorii odbiorców wsparcia, która w zdecydowanej większości składała się z członków
rodziny, potwierdza fakt, iż idea wsparcia społecznego dla niesamodzielnej osoby starszej
realizowana jest głównie przez członków rodziny. Grupa krewniacza stanowi podstawowy zasób
wsparcia i jest głównym zapleczem opiekuńczo-zabezpieczającym dla osób doświadczających kryzysu
niesamodzielności. Seniorzy, którzy byli respondentami w badaniu PolSenior i deklarowali

138

M. Rosalska Wsparcie dla pomagających. Problem wypalenia u osób zajmujących się seniorami, [w:]
Dorosłość wobec starości. Oczekiwania – Radości – Dylematy, red. R. Konieczna-Woźniak, Poznań 2008, s. 241–
242, cyt. za: Magdalena Rosochacka-Gmitrzak Wsparcie opiekunów nieformalnych – w stronę równowagi
społecznych oczekiwań i opiekuńczych możliwości rodzin [w:] Mariola Racław (red.) Publiczna troska prywatna
opieka. Społeczności lokalne wobec osób starszych, Warszawa 2011, s. 145.

70 | S t r o n a

zapotrzebowanie na pomoc ze strony innych, aż w 93,5% przypadków wskazywali członków rodziny
jako dawców usług opiekuńczych139.
Niespełna połowa badanych (48,9%) zamieszkiwała wspólnie ze swoimi podopiecznymi.
Wykres 26. Wspólne zamieszkiwanie opiekuna nieformalnego i podopiecznego w podziale na wieś
i miasto (N=700)
48,9%

Ogółem, n=700
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań CATI z opiekunami nieformalnymi.

Analizując sytuację wspólnego zamieszkiwania opiekunów ze swoimi podopiecznymi, nie widać
istotnej różnica w deklaracjach dotyczących wspólnego i osobnego zamieszkiwania – 342 osoby
zamieszkują z seniorami, natomiast 358 osób mieszka oddzielnie. Odpowiedzi osób zamieszkujących
obszary wiejskie i miejskie zaprezentowane na wykresie nr 26 stanowią wzajemne lustrzane odbicie,
na obszarach wiejskich nieco częściej opiekunowie zamieszkują z podopiecznymi, natomiast na
obszarach miejskich nieco częściej mieszkają osobno, choć różnice w tym zakresie nie są duże
i kształtują się na poziomie 12,6 punktów procentowych.
Jak wynika z badania CATI, o ile wśród seniorów sprawnych i umiarkowanie sprawnych nie występują
istotne różnice we wspólnym, bądź oddzielnym zamieszkiwaniu z opiekunami, w obu przypadkach
ok. 40% (94 os. sprawne, 95 os. umiarkowanie sprawnych) zamieszkuje, a 59% (139 os. sprawnych,
138 os. umiarkowanie sprawnych) nie zamieszkuje, o tyle w przypadku osób znacznie niesprawnych
już 65,4% z nich mieszka wspólnie z opiekunem nieformalnym. Fakt wspólnego zamieszkiwania
z seniorem, którego poziom sprawności w skali ADL został oceniony jako znacznie niesprawny,
z punktu widzenia zakresu potrzeb, opieki i pielęgnacji jest na pewno bardziej praktyczny
i funkcjonalny.
Struktura sprawności seniorów zamieszkujących z opiekunami wygląda następująco – 27,5% spośród
nich było osobami sprawnymi, 27,8% było osobami umiarkowanie sprawnymi, natomiast 44,7%
znacznie niesprawnymi.
W przypadku seniorów – największy odsetek zamieszkujący wspólnie z opiekunem znajdował się
w przedziale wieku 80 lat i więcej.
139

Piotr Błędowski Potrzeby opiekuńcze osób starszych [w:] Malgorzata Mossakowska, Andrzej Więcek, Piotr
Błędowski (red.), Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce,
Poznań 2012, s. 9
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Wykres 27. Struktura wieku seniorów wspólnie zamieszkujących z opiekunami nieformalnymi
(N=342)
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań CATI z opiekunami nieformalnymi.

Rozpatrując fakt wspólnego zamieszkiwania w poszczególnych kategoriach wieku zarówno
opiekunów, jak i odbiorców wsparcia, można zauważyć dwie dominujące tendencje:
1. Im starszy opiekun, tym częściej zamieszkuje on z podopiecznym.
2. Podopieczni w wieku 60-64 lat częściej zamieszkiwali z opiekunem.
Wykres 28. Wspólne zamieszkiwanie z seniorem, ze względu na wiek opiekuna (N=342)
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań CATI z opiekunami nieformalnymi.

Wraz ze starzeniem się opiekuna, wzrasta prawdopodobieństwo wspólnego zamieszkiwania
z podopiecznym. Osoby poniżej 50 r.ż. znacznie rzadziej niż starsi opiekunowie zamieszkują wspólnie
ze swoimi podopiecznymi. Przyczyną takiej sytuacji może być obniżanie się wraz z wiekiem poziomu
sprawności i mobilności opiekunów nieformalnych.
Analizując fakt wspólnego zamieszkiwania w poszczególnych kategoriach wieku podopiecznych, tylko
w przypadku dwóch grup wiekowych „60-64 lata” i „84 lata i więcej”, zauważalny jest wyższy odsetek
osób zamieszkujących z opiekunem nieformalnym.
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Wykres 29. Wspólne zamieszkiwanie z opiekunem, ze względu na wiek seniora (N=342)
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań CATI z opiekunami nieformalnymi.

Być może dążenie do pozostania w dotychczasowym miejscu zamieszkania jest jedną z przyczyn tak
niewielkich różnic procentowych wskazań dotyczących wspólnego bądź oddzielnego zamieszkiwania
z opiekunem, szczególnie w grupach wieku 70-74, 75-79 oraz 80-84 lata. Na wykresie nr 29
w większości kategorii wieku seniorów (poza dwiema skrajnymi) widoczna jest niewielka przewaga
osób mieszkających oddzielnie.
Jak podkreśla Maria Straś-Romanowska, z upływem lat u osób starszych nasila się potrzeba
stabilności, spokoju, harmonii, stałości miejsca, otoczenia, także otoczenia społecznego, rytmu dnia.
Osoby starsze z reguły preferują to, co jest im znane, przewidywalne, do czego są przyzwyczajone.
Powyższa prawidłowość znajduje odzwierciedlenie w metaforycznym aforyzmie przypominającym, że
„starych drzew się nie przesadza”. Wiele starszych osób, zwłaszcza w wieku mocno zaawansowanym,
niechętnie zmienia miejsce zamieszkania; wolą one, będąc nawet chore czy niesprawne ruchowo,
dochodzącą opiekunkę niż pobyt w domu opieki społecznej140.
Potwierdza to sondaż Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) z 2012 roku „Polacy wobec własnej
starości”141, w którym wyobrażenia Polaków dotyczące ich starości, wskazują raczej na chęć
pozostania w dotychczasowym miejscu zamieszkania (w swoim mieszkaniu), przy ewentualnym
wsparciu rodziny lub organizacji pomocowej. Respondenci zapytani w sondażu o to, jak chcieliby
zorganizować swoje życie na stare lata, kiedy będą potrzebowali pomocy, w 75% chcieliby mieszkać
we własnym mieszkaniu (64% korzystając z doraźnej pomocy bliskich – rodziny, przyjaciół, sąsiadów;
8% mając zapewnioną opłaconą przez siebie stałą pomoc osób zajmujących się opieką nad ludźmi
starymi, 3% mając zapewnioną bezpłatną stałą pomoc, np. pomocy społecznej, Czerwonego Krzyża,
Caritasu lub innych wolontariuszy). 15% ankietowanych mogłoby dzielić mieszkanie z dziećmi,
wnukami lub dalszą rodziną. Na poziomie deklaracji tylko 5% respondentów chciałoby zamieszkać w
placówce całodobowej opieki142.
140

Maria Straś-Romanowska Sytuacja psychologiczna osoby starszej we współczesnej rodzinie [w:] Studia
Salvatoriana Polonica 8, s. 149.
141
Respondentami były osoby w wieku od 18 r. ż.
142
Sondaż Centrum Badania Opinii Społecznej Polacy wobec własnej starości, Warszawa 2012, s. 7-8.
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358 opiekunów (51,1%) nie zamieszkiwało wspólnie z podopiecznym. Ponad połowa z nich (56,4%)
mieszkała w odległości mniejszej niż 5 km, pozostałe osoby dzieliła od podopiecznego odległość
od 5 do 10 km (22,3%), od 11 km do 20 km (12,3%), lub większa (8,9%).
Wiek opiekuna i odległość zamieszkania od podopiecznego zaprezentowano na poniższym wykresie.
Wykres 30. Wiek opiekuna a odległość zamieszkania od podopiecznego (wartości bezwzględne,
N=358)
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań CATI z opiekunami nieformalnymi.

Często opiekunowie zamieszkują w najbliższej okolicy podopiecznego, w odległości do 10 km. Tylko
32 opiekunów dzieli od seniorów odległość większa niż 20 km.
Analizując sprawność seniorów, którzy nie zamieszkują wspólnie ze swoim podopiecznym,
zdecydowana większość pozostawała sprawna lub umiarkowanie sprawna. (Patrz poniższy wykres)

Wykres 31. Poziom sprawności seniorów niezamieszkujących z opiekunem w skali ADL (N=358)

22,6%
38,8%
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38,5%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań CATI z opiekunami nieformalnymi.

Kolejnym analizowanym przez nas zagadnieniem była długość stażu pozostawania opiekunem
nieformalnym, która może wywierać duży wpływ na sytuację społeczno-zawodową opiekuna

74 | S t r o n a

nieformalnego np. poprzez konieczność dopasowywania/zmiany swojej aktywności społecznozawodowej do zmieniających się w czasie potrzeb podopiecznego.
Odpowiedzi respondentów dotyczące długości sprawowania opieki znajdują się na poniższym
wykresie.
Wykres 32. Długość sprawowania opieki przez opiekunów nieformalnych (N=700)
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25,4%

9,9%

krócej niż rok

od 1 roku do 2 lat

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań CATI z opiekunami nieformalnymi.

Co drugi opiekun nieformalny pełni funkcję opiekuńczą powyżej dwóch lat (31,7% od 2 do 5 lat,
33% powyżej 5 lat).
Im większy staż w pełnieniu roli opiekuna, tym większe zagrożenie doświadczenia negatywnych
zjawisk, do których można zaliczyć, np. wypalenie opiekuńcze, depresję, stany lękowe, zaburzenia
snu. Ryzyko wystąpienia negatywnych zjawisk jest zależne również od współwystępowania innych
czynników, m.in.: poziomu sprawności podopiecznego, stanu zdrowia opiekuna, jego sytuacji
materialnej, zakresu i intensywności świadczonej opieki, zakresu pomocy udzielonej opiekunowi
przez nieformalne i formalne sieci wsparcia, poziomu subiektywnie doświadczanego przez opiekuna
obciążenia opieką nad osobą zależną oraz jakości wcześniejszych relacji opiekuna i podopiecznego.
Relację pomiędzy wiekiem opiekuna nieformalnego a długością sprawowania opieki zaprezentowano
na poniższym wykresie.
Wykres 33. Długość sprawowania opieki a wiek opiekunów nieformalnych (N=700)
powyżej 70 lat

6,3%

od 61 do 70 lat

6,9%

od 51 do 60 lat

6,6%

od 41 do 50 lat

7,5%

od 31 do 40 lat

12,5%

28,1%

16,8%

29,7%

21,7%

31,6%

40,1%
38,5%

26,4%

34,9%

23,1%
0%

46,5%

27,6%

16,3%

do 30 lat

53,1%

28,7%
34,6%

20%
krócej niż rok

40%
od 1 roku do 2 lat

20,2%

23,1%
60%
powyżej 2 lat do 5 lat

19,2%
80%

100%

powyżej 5 lat

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań CATI z opiekunami nieformalnymi.
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Im starszy opiekun nieformalny, tym dłuższy staż opiekuńczy. Ta zależność wydaje się być oczywista.
Doświadczenie w opiece niemal co drugiej osoby będącej w wieku 51 lat i więcej wynosi powyżej
5 lat. Zaledwie co czternasta osoba w tym wieku opiekowała się swoim podopiecznym krócej niż rok.
Na poniższych wykresach przedstawiono długość sprawowania opieki, w zależności od płci opiekuna
nieformalnego.
Wykres 34. Długość sprawowania opieki a płeć opiekunów nieformalnych (N=700)

opiekunowie (N=240)

opiekunki (N=460)

krócej niż rok

8,3%

10,7%
31,7%

35,4%

20,4%

od 1 roku do 2
lat

28,0%

powyżej 2 lat
do 5 lat
35,8%

29,6%

powyżej 5 lat

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań CATI z opiekunami nieformalnymi.

Analizując udział procentowy w grupie opiekunów i opiekunek w poszczególnych kategoriach stażu
sprawowanej opieki, niewielkie różnice 2-3 pkt. proc. widoczne są w okresie sprawowania opieki
wynoszącym „krócej niż rok” i „powyżej 5 lat”. Większy o 8 pkt. proc odsetek opiekunek sprawuje
opiekę od 1 roku do 2 lat, natomiast o ok. 6 pkt. proc. więcej opiekunów sprawuje opiekę powyżej
2 lat. W badaniu CATI zapytano respondentów o to, czy fakt świadczenia opieki wpłynął na ich życie
zawodowe, rodzinne/prywatne, towarzyskie, czas wolny oraz wyjazdy wakacyjne i świąteczne.
Respondenci ocenili ten wpływ w skali od „zdecydowanie pozytywnie” do „zdecydowanie
negatywnie”. Rozkład odpowiedzi zobrazowano na poniższym wykresie.
Wykres 35. Wpływ świadczenia opieki na poszczególne sfery życia opiekuna nieformalnego (N=700)
wyjazdy wakacyjne/świąteczne

1,1%
1,3%

czas wolny 1,6%
1,7%
życie towarzyskie 1,3%
1,4%
życie rodzinne/prywatne 1,4%
3,0%
życie zawodowe 1,3%
1,6%
0%
zdecydowanie pozytywnie
raczej negatywnie

61,3%

24,0%

53,0%

30,7%

59,0%

58,4%

67,1%
20%
40%
raczej pozytywnie
zdecydowanie negatywnie
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9,3%

3,7%

7,4%

26,3%

6,9% 4,0%

80%
nie wpływa
trudno powiedzieć

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań CATI z opiekunami nieformalnymi.

4,4%

27,3%

19,6%
60%

7,9%

3,6%

6,0% 4,4%
100%

Jak wynika z odpowiedzi udzielonych przez 700 opiekunów nieformalnych, w przypadku połowy
z nich fakt sprawowania opieki nie ma wpływu na czas wolny, w przypadku prawie 60% opiekunów
nie ma wpływu na życie rodzinne/prywatne oraz życie towarzyskie a w przypadku nieco ponad 60%
z nich na wyjazdy wakacyjne i świąteczne. W przypadku 67,1% opiekunów, fakt sprawowania opieki
nie wpływał na życie zawodowe. Warto w tym miejscu nadmienić, iż wśród 700 przebadanych
opiekunów, 363 było pracujących zawodowo, natomiast 337 niepracujących, przy czym w tej grupie
222 opiekunów znajdowało się na rencie/emeryturze.
Najwięcej wskazań dotyczących negatywnego wpływu opieki odnotowano w sferach życia, takich jak:
czas wolny (40%, w tym 9,3% uznało za zdecydowanie negatywny wpływ), życie towarzyskie (34,7%
w tym 7,4% zdecydowanie negatywny wpływ), życie rodzinne/prywatne (33,2% w tym 6%
zdecydowanie negatywny wpływ) i wyjazdy wakacyjne/świąteczne (31,9% w tym 7,9% zdecydowanie
negatywny wpływ). Nie występują tutaj istotne różnice w ocenach kobiet i mężczyzn.
Porównanie opinii na temat wpływu opieki na różne sfery życia, z uwagi na poziom sprawności
podopiecznego uwidacznia spore różnice, szczególnie w ocenach dokonywanych przez opiekunów
podopiecznych sprawnych i znacznie niesprawnych. Wpływ opieki nad osobą znacznie niesprawną
w dużo większym stopniu oceniany jest jako negatywny we wszystkich sferach życia. Największe
różnice widoczne są w ocenach wpływu opieki na życie towarzyskie – 10% opiekunów osób
sprawnych oceniło go jako negatywny (2,6% jako zdecydowanie negatywny), w przypadku
opiekunów osób znacznie niesprawnych – 53,4% dokonało takiej oceny (12,8% jako zdecydowanie
negatywny). Negatywny wpływ opieki na czas wolny odnotowano w przypadku 11,6% opiekunów
osób sprawnych i 56,8% osób znacznie niesprawnych, w przypadku wyjazdów
wakacyjnych/świątecznych było to odpowiednio 12,9% i 50%.
Analizując odpowiedzi respondentów posiadających różny staż w byciu opiekunem nieformalnym,
dotyczące odczuwanego wpływu sprawowania opieki na poszczególne sfery ich życia, zauważalne są
zaledwie kilkuprocentowe różnice pomiędzy pozytywnymi i negatywnymi wskazaniami
respondentów. W sferze życia zawodowego osoby, które sprawują opiekę krócej niż rok częściej
negatywnie oceniali wpływ opieki na ten obszar życia (36,2%), aniżeli osoby będące opiekunem
od 2 lat do 5 lat (21,6%) i powyżej 5 lat (25,5%). Zapewne wynika to z konieczności reorganizacji
i zsynchronizowania czasu poświęcanego na pracę zawodową i czasu poświęcanego na opiekę,
szczególnie w pierwszym okresie jej sprawowania. Podobna tendencja zauważalna jest
w odpowiedziach respondentów dotyczących sfery życia rodzinnego/prywatnego. Im krótszy staż
sprawowania opieki, tym respondenci są bardziej skorzy do wskazywania negatywnego wpływu
na ten obszar życia – krócej niż 1 rok (37,7%), powyżej 2 lat do 5 lat (32,4%), powyżej 5 lat (34,2%).
Odmienna tendencja widoczna jest w pozostałych obszarach analizowanych w badaniu: „życie
towarzyskie”, „czas wolny” oraz „wyjazdy wakacyjne/świąteczne”.
Tabela 2. Negatywny wpływ świadczenia opieki na życie towarzyskie, czas wolny i wyjazdy wakacyjne
Dostrzegany negatywny wpływ
z uwagi na staż sprawowania opieki

życie towarzyskie

czas wolny

wyjazdy wakacyjne/świąteczne

Krócej niż 1 rok

31,9%

37,7%

30,4%

Od 1 roku do 2 lat

29,8%

34,3%

26,4%

Powyżej 2 lat do 5 lat

34,7%

41,0%

29,7%

Powyżej 5 lat

39,4%

44,2%

38,5%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań CATI z opiekunami nieformalnymi.
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Im dłuższy staż sprawowania opieki, tym częściej respondenci wskazują na negatywny wpływ
sprawowania opieki na te sfery, wraz ze wzrostem długości sprawowania opieki wzrasta również
liczba wskazań „zdecydowanie negatywnego” wpływu na te sfery życia.
W przypadku opiekunów rodzinnych sprawujących opiekę nad niesamodzielnymi rodzicami,
występują różnice (nieprzekraczające 9 pkt. proc.) w ocenie negatywnego wpływu oraz braku wpływu
opieki na różne sfery życia w porównaniu do rozkładu ocen przedstawionych przez wszystkich
opiekunów.
Tabela 3. Wpływ świadczenia opieki nad rodzicami na poszczególne sfery życia opiekuna rodzinnego
– dorosłego dziecka podopiecznego (N=700)
Dostrzegany wpływ
życie zawodowe
życie rodzinne/prywatne
życie towarzyskie
czas wolny
wyjazdy
wakacyjne/świąteczne

nie
wpływa

raczej
negatywnie

zdecydowanie
negatywnie

trudno
powiedzieć

raczej
pozytywnie

zdecydowanie
pozytywnie

65,4%
52,7%
50,7%
45,4%

20,8%
29,6%
34,4%
37,5%

6,8%
7,6%
7,9%
10,1%

3,9%
4,8%
3,7%
3,7%

2,0%
3,9%
2,3%
2,3%

1,1%
1,4%
1,1%
1,1%

54,6%

28,5%

8,5%

4,8%

2,3%

1,4%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań CATI z opiekunami nieformalnymi.

We wszystkich sferach życia liczba wskazań braku wpływu zmniejszyła się o kilka punktów
procentowych na rzecz wskazań negatywnego wpływu. Największa różnica dotyczy negatywnego
wpływu opieki na „czas wolny”, „życie towarzyskie” i „wyjazdy wakacyjne” – odpowiednio 7 pkt.
proc., 8 pkt. proc. i 5 pkt. proc. więcej wskazań w grupie opiekujących się swoimi rodzicami,
w porównaniu do ogółu opiekunów.
Opieka nad rodzicami to norma kulturowa, oczywiste zadanie, moralny obowiązek rodzin, decydujący
nawet o ich kategoryzowaniu na „dobre” i „złe”143. W odbiorze społecznym powinność rodziny
w zakresie świadczenia opieki nad członkiem rodziny określana jest za pomocą pojęć takich,
jak: obowiązek, spłacenie długu wdzięczności, solidarność międzygeneracyjna i odwdzięczenie się
rodzicom za trud wychowania. Sami opiekunowie rodzinni przyznają, iż opieka nieformalna
zamknięta jest w sferze prywatnej, innymi słowy jest to „prywatny interes rodziny”.
Być może opiekunowie nieformalni wychodzą z założenia, iż narzekanie na swoją sytuację osobistą
i trud opieki nic w ich życiu nie zmieni. W wielu przypadkach (szczególnie wśród opiekunów
posiadających kilkuletni staż bycia opiekunem) opieka sprawowana nad podopiecznym stała się
elementem życia codziennego i dlatego też stosunkowo sporo respondentów twierdzi, że nie ma ona
większego wpływu na ich życie.
Analizując wyniki badań w części dotyczącej aktywności zawodowej opiekunów należy podkreślić, iż
założeniem metodologicznym doboru próby CATI był wybór respondentów–opiekunów
nieformalnych, m.in. pod kątem aktywności zawodowej. W sposób celowy chciano utrzymać
w próbie równowagę w zakresie podejmowania, bądź niepodejmowania przez nich aktywności
zawodowej.

143

Paulina Sobiesiak „Działamy, jak działamy”. Wzorce działań na rzecz osób starszych w gminie B, [w:] Mariola
Racław (red.) Publiczna troska prywatna opieka. Społeczności lokalne wobec osób starszych, Warszawa 2011,
s. 197.

78 | S t r o n a

Wykres 36. Podejmowanie pracy zawodowej przez opiekuna (N=700)

tak, na cały etat

39,1%

tak, część etatu

48,1%

nie

12,7%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań CATI z opiekunami nieformalnymi.

W próbie badawczej prawie 52% było aktywnych zawodowo, w tym 12,7% na część etatu. 48%
opiekunów nie pracowało. Na poniższym wykresie znajduje się rozkład tej zmiennej z uwagi na płeć.
Wykres 37. Podejmowanie pracy zawodowej przez opiekunów a płeć opiekunów (N=700)

Mężczyźni, n=270

42,9%

Kobiety, n=430

10,4%

37,2%

46,7%

13,9%

tak, CAŁY ETAT

48,9%

tak, CZĘŚĆ ETATU

Nie

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań CATI z opiekunami nieformalnymi.

Kobiety częściej niż mężczyźni pracowały na część etatu, natomiast mężczyźni częściej niż kobiety
zatrudnieni byli na cały etat (co uwarunkowane jest w pewnym stopniu czynnikami społecznokulturowymi, które zostały omówione w Rozdziale 3.2. Opieka nieformalna). Odsetek osób
nieposiadających pracy był zbliżony, bez względu na płeć.
Na aktywność zawodową wpływa również miejsce zamieszkiwania.
Wykres 38. Struktura aktywności zawodowej opiekunów na wsi i w mieście (N=700)
miasto, n=400

wieś, n=300

50%

24,7%

15%

35%

9,7%

tak, na cały etat

65,7%

tak, część etatu

nie

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań CATI z opiekunami nieformalnymi.
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Wśród opiekunów będących mieszkańcami miast 65% zatrudnionych było na etat. Wśród
mieszkańców wsi takie osoby stanowiły 34,4%. Wśród kobiet mieszkających na wsi 27%
zatrudnionych było na cały etat, wśród mężczyzn – 17,9%. Z kolei w miastach odsetek zatrudnionych
na cały etat mężczyzn wynosił 54,9%, a kobiet 46,6%. Pracujące na część etatu kobiety – mieszkanki
wsi stanowiły 9,5%, natomiast mieszkanki miast 18,1%. Odsetek pracujących na część etatu mężczyzn
na wsi i w miastach kształtował się na podobnym poziomie, odpowiednio – 10,3% i 10,5%.
Na obszarach wiejskich zamieszkiwało 197 niepracujących opiekunów, natomiast w miastach 140,
jednak w procentowej strukturze aktywności zawodowej takie osoby stanowiły aż 65,7% opiekunów
na wsiach, natomiast w miastach 35%. Na wsi to mężczyźni nieco częściej nie byli aktywni zawodowo
(71,8% do 63,5% kobiet). W miastach odsetek niepracujących kobiet i mężczyzn występował
na podobnym poziomie, odpowiednio 35,3% i 34,6%.
W badaniu sprawdzono, czy istnieje zależność pomiędzy podejmowaniem pracy zawodowej przez
opiekuna a stopniem sprawności podopiecznego.
Wykres 39. Podejmowanie pracy zawodowej przez opiekuna a stopień sprawności podopiecznego
(N=700)

znacznie niesprawny podopieczny, n=234

16,7%

umiarkowanie sprawny podopieczny, n=233

8,1%

75,2%

55,8%

sprawny podopieczny, n=233

45,1%

tak, na cały etat

tak, część etatu

17,6%

12,4%

26,6%

42,5%

nie

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań CATI z opiekunami nieformalnymi.

W przypadku opiekunów osób znacznie niesprawnych zdecydowana ich większość (75,2%) nie jest
aktywna zawodowo, co w 64% przypadków spowodowane jest przebywaniem na rencie/ emeryturze,
natomiast w 31,8% bezrobociem, najczęściej wynikającym z braku możliwości pozostawienia seniora
pod opieką innych osób, z sytuacji zwolnienia w wyniku zwolnień grupowych lub redukcji etatów oraz
braku odpowiednich kwalifikacji i wykształcenia. Warto w tym miejscu dodać, iż opiekunowie osób
znacznie niesprawnych w 78,2% byli w wieku powyżej 41 lat (w 56% – 61 lat i więcej).
Analiza wieku opiekunów i ich aktywności zawodowej wskazuje na wzrost liczby osób nieaktywnych
zawodowo wraz z przechodzeniem do starszych kategorii wiekowych.
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Wykres 40. Struktura aktywności zawodowej w poszczególnych grupach wieku opiekunów (N=700)
powyżej 70 lat, n=32

3,1%

od 61 do 70 lat, n=101

od 51 do 60 lat, n=212

93,8%

3,1%

10,9%

9,9%

79,2%

25,5%

13,7%

60,8%

od 41 do 50 lat, n=174

58,6%

15,5%

od 31 do 40 lat, n=129

59,7%

12,4%

do 30 lat, n=52

55,8%

11,5%

tak, na cały etat

tak, część etatu

25,9%

27,9%

32,7%

nie

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań CATI z opiekunami nieformalnymi.

Najczęstszym powodem braku aktywności zawodowej wśród osób w wieku do 50 lat jest bezrobocie,
natomiast dla opiekunów powyżej 51 lat pobieranie świadczenia emerytalnego/rentowego.
Wśród osób nieaktywnych zawodowo największy udział procentowy stanowili emeryci/renciści
(65,9%).
Wykres 41. Sytuacja społeczna opiekunów niepracujących zawodowo (N=337)
65,9%

16,9%

bezrobotny poszukujący
pracy

12,8%

bezrobotny,
nieposzukujący pracy

emeryt/rencista

2,4%

2,1%

uczeń/student

inne

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań CATI z opiekunami nieformalnymi.

Prawie 30% stanowiły osoby bezrobotne, 2,4% uczniowie i studenci, natomiast wśród innych
odpowiedzi określających status społeczny, opiekunowie wymieniali: podejmowanie pracy
dorywczej, prowadzenie gospodarstwa rolnego oraz prowadzenie własnej firmy. Bezrobotni
mężczyźni zamieszkujący miasta, w porównaniu z tymi zamieszkującymi wieś, nieco częściej
poszukiwali pracy (28,6% do 23,2%). Z kolei wśród kobiet, to mieszkanki wsi nieco częściej
poszukiwały zatrudnienia (13,5% do 10,7%).
Osoby przebywające na rencie/emeryturze stanowiły większy odsetek populacji opiekunów
na wsiach w porównaniu do miast (67,5% do 63,6%), nieznacznie częściej były również osobami
bezrobotnymi (30,9% do 27,9%). Zarówno na wsiach, jak i w miastach to kobiety częściej niż
mężczyźni pobierały świadczenie emerytalne/rentowe (na wsi: 70,2% kobiet, 60,7% mężczyzn,
w miastach: 73,8% kobiet, 48,2% mężczyzn).
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Respondenci będący osobami bezrobotnymi zostali poproszeni o określenie przyczyn takiego stanu
rzeczy. Wyniki zaprezentowano na poniższym wykresie.
Wykres 42. Powody pozostawania bez pracy, według wskazań opiekunów (N=101)
Zostałam/em osobą bezrobotną w efekcie zwolnień grupowych,
redukcji etatów itp. w zakładzie, w którym byłam/em zatrudniony
Nie mam z kim zostawić podopiecznego (seniora) wymagającego
opieki
Zwolniłam/em się z ostatniej pracy, ponieważ nie odpowiadała mi
ona

26,7%
25,7%
18,8%

Inny powód

12,9%

Nie mam odpowiednich kwalifikacji i wykształcenia

12,9%

Praca, jaką mogłabym/mógłbym wykonywać jest zbyt nisko płatna

12,9%

Nie mam z kim zostawić dzieci wymagających opieki

8,9%

W dalszym ciągu kształcę się

5,9%

Jestem zbyt stara/stary, by pracować

5,0%

Nie mam jak dojeżdżać do pracy

4,0%

Jestem zbyt chora/chory, by pracować

1,0%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań CATI z opiekunami nieformalnymi.

Bezrobotni respondenci, jako przyczynę znalezienia się w takiej sytuacji, najczęściej wskazują
na zwolnienie z pracy z winy pracodawcy (26,7%), niemożność podjęcia zatrudnienia ze względu
na brak pomocy przy opiece nad seniorem (25,7%) oraz odejście z pracy (18,8%). Część badanych
przyznaje, że nie posiada odpowiedniego wykształcenia/kwalifikacji (12,9%), nie odpowiadają im
oferowane zarobki (8,9%) lub brakuje im możliwości zorganizowania opieki zastępczej nad dziećmi
(8,9%). Rzadziej wskazywanymi powodami pozostawania bez zatrudnienia są: wiek, problemy
z dojazdami, stan zdrowia. Respondenci wśród „innych powodów” braku pracy wskazywali, m.in.:
pozostawanie na utrzymaniu pracującego współmałżonka (najczęściej męża) i możliwość w 100%
poświęcenia się opiece, brak pracy w wyuczonym zawodzie, brak pracy w najbliższej okolicy oraz
z uwagi na wiek opiekuna.
Należy zwrócić uwagę, że brak możliwości zapewnienia opieki nad osobą starszą był zdecydowanie
częściej wskazywaną przyczyną niepodejmowania pracy wśród opiekunów osób znacznie
niesprawnych (36,8%), niż wśród osób, których podopieczni są umiarkowanie sprawni (17,4%)
i sprawni (4,8%). Opiekunowie osób znacznie niesprawnych częściej wskazywali na brak
odpowiednich kwalifikacji i wykształcenia (19,3%) jako powody braku pracy (opiekunowie osób
sprawnych 4,8%, opiekunowie osób umiarkowanie sprawnych 4,3%). Żaden opiekun osoby sprawnej
nie wskazał na swój wiek jako na przyczynę pozostawania bez pracy. Niezależnie od poziomu
sprawności podopiecznego opiekunowie w takim samym stopniu wskazywali „zwolnienie z winy
pracodawcy” jako przyczynę pozostawania bez pracy: opiekunowie osób sprawnych – 23,8%, osób
umiarkowanie sprawnych – 21,7%, osób znacznie niesprawnych – 29,8%.
Dla osób w wieku do 30 r.ż. głównym powodem pozostawania bez pracy jest kontynuowanie nauki
(5 osób), dla tych w wieku 31-40 lat – zwolnienie z przyczyny pracodawcy (12 osób) i odejście z pracy
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z własnej woli (5 osób), 41-50 lat – brak opieki nad osobą starszą (10 osób) i zwolnienie z przyczyny
pracodawcy (7 osób), 51-60 lat – brak opieki nad osobą starszą (10 osób).
Mężczyźni częściej niż kobiety wskazywali, że zostali zwolnieni z winy pracodawcy (36,6%, kobiety
20%) oraz że sami zrezygnowali z zatrudnienia (26,8%, kobiety 13,3%). Kobiety częściej wskazywały,
iż nie podejmują zatrudnienia z uwagi na niesatysfakcjonujące warunki pracy – niskie wynagrodzenia
(16,7%, dla porównania – mężczyźni 7,3%). Na brak możliwości dojazdu do pracy wskazało 6,7%
kobiet, natomiast tego powodu nie wskazał żaden mężczyzna. Na brak możliwości pozostawienia
seniora pod opieką innych osób wskazało 35% kobiet i 12,2% mężczyzn.
Osoby zamieszkujące na wsiach częściej wskazywały na problemy związane z brakiem odpowiednich
kwalifikacji i wykształcenia (10 osób na wsiach do 3 osób w miastach), z wiekiem (5 osób na wsiach,
żadnego wskazania w miastach), z dojazdem (4 osoby do 0 osób) i brakiem opieki nad osobą starszą
(6 osób do 3 osób).
Opiekunowie zostali również poproszeni o wskazanie jednego, najistotniejszego powodu, spośród
wszystkich wymienionych. Trzy najważniejsze powody wskazywane przez opiekunów były
jednocześnie trzema najczęściej wskazywanymi na wykresie nr 42.
Blisko połowa osób pozostających bez pracy deklaruje chęć zmiany swojej sytuacji zawodowej.
Mniej więcej co czwarty bezrobotny opiekun nieformalny nie jest zainteresowany podjęciem
zatrudnienia, bądź nie jest do tego przekonany.
Wykres 43. Zainteresowanie opiekunów podjęciem pracy zawodowej (N=102)

23,5%
Tak
49,0%

Nie
Trudno powiedzieć

27,5%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań CATI z opiekunami nieformalnymi.

Bezrobotni mieszkańcy wsi i miast w podobnym stopniu zainteresowani są znalezieniem pracy (48,4%
na wsi, 50% w mieście), kobiety są częściej niezdecydowane co do podjęcia pracy zawodowej
(19 kobiet niezdecydowanych do 41 zdecydowanych na podjęcie pracy, analogicznie 3 mężczyzn
niezdecydowanych do 37 zdecydowanych). Wśród bezrobotnych opiekunów osób znacznie
niesprawnych, 25 zainteresowanych było podjęciem pracy, natomiast 16 osób było
niezainteresowanych. Wśród opiekunów osób umiarkowanie sprawnych stosunek ten wyglądał
następująco – 16 zainteresowanych do 3 niezainteresowanych, wśród opiekunów osób sprawnych
9 osób do 9 osób.
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50 respondentów, którzy wyrazili zainteresowanie podjęciem pracy zostało zapytanych o to, pod
jakimi warunkami byłoby to możliwe. Odpowiedzi respondentów na to pytanie otwarte
skategoryzowano w kilku podgrupach.
Tabela 4. Warunki, po spełnieniu których opiekunowie podjęliby pracę
SATYSFAKCJONUJĄCE WARUNKI FINANSOWE


dobra płaca





dobre warunki finansowe
dobrze płatna praca w moim zawodzie
odpowiednia pensja do kwalifikacji



w miarę korzystne warunki pracy w moim zawodzie



spełnione moje oczekiwania finansowe



ZAPEWNIENIE OPIEKI FORMALNEJ DLA PODOPIECZNEGO
aby ktoś się przychylił i ktoś przyszedł do tej pani, żeby jej pomóc



ktoś musiałby zająć się mamą



musiałaby mieć opiekę dla podopiecznego, abym mogła pracować



musiałabym znaleźć kogoś kto zaopiekuje się dziećmi i dziadkiem



musiałbym mieć pieniądze, aby wynająć opiekunkę do dzieci



zapewnienie funduszy na opiekę dla podopiecznej



zapewnienie opieki dla podopiecznej



dobry dojazd do pracy



możliwość podjęcia pracy blisko domu





praca blisko miejsca zamieszkania
mieć małżonka na oku
ODPOWIEDNIA OFERTA PRACY DO MOŻLIWOŚCI, KWALIFIKACJI I WYKSZTAŁCENIA
musiałyby się pojawić odpowiednie dla mnie oferty pracy



muszę znaleźć pracę zgodnie z moimi kwalifikacjami



odpowiednia praca dostosowana do moich kompetencji



praca do której miałbym odpowiednie kwalifikacje



ELASTYCZNE GODZINY PRACY, MOŻLIWOŚĆ POGODZENIA PRACY Z OPIEKĄ
elastyczne godziny pracy

NIEDUŻA ODLEGŁOŚĆ MIEJSCA PRACY OD DOMU





odpowiednia praca, którą można pogodzić z opieką
elastyczne godziny pracy
ZAPEWNIENIE OPIEKI DLA DZIECI
opieka do dzieci



opiekunka dla dziecka



podniesienie kwalifikacji

PODNIESIENIE KWALIFIKACJI



POPRAWIENIE SWOJEJ KONDYCJI ZDROWOTNEJ LUB PODOPIECZNEGO
musiałbym być zdrowszy
zdrowie małżonka
ODPOWIEDNI PRACODAWCA
oferta pracy od przedsiębiorcy rzetelnego



chętny pracodawca




ODPŁATNE ŚWIADCZENIE OPIEKI


abym mogła otrzymać świadczenie finansowe za opiekę

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań CATI z opiekunami nieformalnymi.
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Wśród najczęściej wskazywanych odpowiedzi wyodrębniono 4 główne grupy czynników sprzyjających
podjęciu zatrudnienia przez opiekunów: satysfakcjonujące warunki finansowe, zapewnienie opieki
formalnej dla podopiecznego, bliska odległość miejsca pracy od domu i oferta pracy odpowiednia
do możliwości, kwalifikacji i wykształcenia. Kobiety częściej niż mężczyźni wskazywały na zapewnienie
opieki, bliską odległość miejsca pracy od domu oraz znalezienie odpowiedniej oferty, jako czynniki
skłaniające do podjęcia zatrudnienia. Zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn równie ważne były
satysfakcjonujące warunki finansowe.
Respondenci zostali poproszeni o określenie swoich oczekiwań dotyczących wymiaru wsparcia
instytucjonalnego, które w ich opinii umożliwiłoby im podjęcie zatrudnienia. Oczekiwanie wsparcia
częściej wyrażały kobiety (45 wskazań kobiet do 34 wskazań mężczyzn).
Tabela 5. Zapotrzebowanie opiekunów na wsparcie instytucjonalne
POMOC W ZNALEZIENIU PRACY


ciekawych ofert z urzędu pracy



Informacja w Urzędach na temat pracy



lepszej informacji o lokalnym rynku pracy



od strony gminy pomoc w znalezieniu pracy



Urząd Pracy – nie mają ofert dostosowanych do moich oczekiwań



więcej informacji na temat rynku pracy. Możliwość szkoleń i podnoszenia kwalifikacji



Więcej ofert w Urzędzie Pracy
ZAPEWNIENIE OPIEKI FORMALNEJ



usługa, pilnowanie mamy



opiekuna dla seniora z MOPS



aby opłaciła kogoś do opieki lub mi płaciła za opiekę.



finansowego



Pomoc finansową



wsparcie finansowe np. mops

WSPARCIE FINANSOWE

WSPARCIE W PODNOSZENIU KWALIFIKACJI


kursy, szkolenia



możliwość podnoszenia kwalifikacji poprzez szkolenia



szkolenia
DOSTARCZENIE INFORMACJI



informacji

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań CATI z opiekunami nieformalnymi.

Powyższe oczekiwania zostały skategoryzowane w 5 podgrup:
1. pomoc w znalezieniu pracy,
2. zapewnienie opieki formalnej dla podopiecznego,
3. wsparcie finansowe,
4. wsparcie w podnoszeniu kwalifikacji,
5. dostarczenie informacji.
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Kobiety częściej, aniżeli mężczyźni, deklarowały zapotrzebowanie na pomoc instytucjonalną
w znalezieniu pracy (13 do 9 osób) oraz zorganizowanie opieki formalnej dla podopiecznego
(10 do 5 osób).
Opiekunowie nieformalni poproszeni zostali o określenie swojej
na pięciostopniowej skali od „zdecydowanie dobrze” do „zdecydowanie źle”.

sytuacji

materialnej

Wykres 44. Ocena własnej sytuacji materialnej przez opiekuna (N=700)
7,1%

67,3%

Zdecydowanie dobrze

Raczej dobrze

5,7%

Trudno powiedzieć

15,9%

Raczej źle

4,0%

Zdecydowanie źle

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań CATI z opiekunami nieformalnymi.

74,4% opiekunów określiło sytuację materialną swojego gospodarstwa domowego jako dobrą, w tym
7% jako zdecydowanie dobrą, natomiast niespełna 20% opiekunów określiło ją jako złą (w tym 4%
jako zdecydowanie złą). Pozytywnie na temat własnej sytuacji materialnej wypowiadali się częściej
przedstawiciele następujących kategorii: mieszkańcy miast, pracujący na cały etat, emeryci/renciści
oraz, co ciekawe bezrobotni nieposzukujący pracy, mężczyźni i opiekunowie zamieszkujący wspólnie
z podopiecznym. Analiza i dokładny rozkład procentowy wśród poszczególnych grup respondentów
znajdują się poniżej.
Wykres 45. Ocena własnej sytuacji materialnej przez opiekuna, w zależności od miejsca zamieszkania
(N=700)

miasto

wieś

9,0%

4,7%

Zdecydowanie dobrze

68,8%

13,3%

65,3%

Raczej dobrze

19,3%

Raczej źle

Zdecydowanie źle

3,3% 5,8%

5,0% 5,7%

Trudno powiedzieć

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań CATI z opiekunami nieformalnymi.

Osoby zamieszkujące miasta częściej, aniżeli mieszkańcy wsi oceniali swoją sytuację materialną jako
zdecydowanie dobrą i raczej dobrą – różnica w pozytywnych ocenach wyniosła prawie 8 pkt. proc.
(w tym 4,3 pkt. proc. w zdecydowanie dobrych ocenach). Mieszkańcy wsi o niecałe 8 pkt. proc.
częściej oceniali swoją sytuację materialną jako złą. Różnice w ocenach ze względu na miejsce
zamieszkania mogą wynikać z różnic aktywności zawodowej mieszkańców miast i wsi. Na wsiach
osoby pracujące stanowiły 34,4% opiekunów, natomiast w miastach 65%.
Patrząc na poniższy wykres widać wyraźnie, że rozkład ocen sytuacji materialnej jest zróżnicowany
w zależności od podejmowania, bądź nie podejmowania pracy zawodowej.
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Wykres 46. Ocena własnej sytuacji materialnej przez opiekuna, w zależności od sytuacji zawodowej
(N=700)

nie pracuję, n=337

5,0%

tak pracuję, CZĘŚĆ ETATU, n=89

4,5%

tak pracuję, CAŁY ETAT, n=274

57,6%

9,2%

71,9%

10,6%

Zdecydowanie dobrze

20,8%

1,1%

20,2%

77,7%

Raczej dobrze

Trudno powiedzieć

7,4%

2,2%

2,9% 8,4%
0,4%

Raczej źle

Zdecydowanie źle

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań CATI z opiekunami nieformalnymi.

Większość osób zatrudnionych na cały etat, bądź jego część oceniało swoją sytuację jako dobrą
(88,3% pracujących na cały etat, 76,4% na część etatu). Również w opinii osób niepracujących
(ok. 63%) ich sytuacja materialna jest dobra. Przypomnijmy, iż wśród 337 niepracujących
respondentów ok. 66% jest emerytami bądź rencistami, mającymi stały, comiesięczny dochód. Około
25% respondentów zarówno pracujących na część etatu, jak i niepracujących, postrzega swoją
sytuację materialną jako złą, w tym 2,2% tych pierwszych i 7,4% tych drugich postrzega ją jako
zdecydowanie złą.
Z analizy struktury niepracujących respondentów dokonujących oceny sytuacji materialnej wynika, że
bezrobotni opiekunowie stanowią największy odsetek wśród oceniających własną sytuację
materialną jako zdecydowanie złą i raczej złą.
Tabela 6. Ocena własnej sytuacji materialnej przez opiekuna w zależności od sytuacji społecznej
(N=330)
Status społeczny
Jestem bezrobotny i szukam
pracy, n=57
Jestem bezrobotny, ale nie
szukam pracy, n=43
Jestem emerytem/rencistą,
n=222
Jestem uczniem/studentem , n=8

Zdecydowanie dobrze

Raczej dobrze

Raczej źle

Zdecydowanie źle

Trudno powiedzieć

1,8%

40,4%

24,6%

8,8%

24,6%

11,6%

51,2%

18,6%

14,0%

4,7%

3,2%

63,5%

21,6%

5,9%

5,9%

4 osoby

4 osoby

0

0

0

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań CATI z opiekunami nieformalnymi.

Płeć opiekunów nie wpływa znacząco na ocenę sytuacji materialnej. (Patrz poniższy wykres)

87 | S t r o n a

Wykres 47. Ocena własnej sytuacji materialnej w zależności od płci opiekuna

Mężczyźni, n=240

Kobiety, n=460

11,7%

65,0%

4,8%

Zdecydowanie dobrze

12,9%

68,5%

Raczej dobrze

3,8% 6,7%

17,4%

Raczej źle

Zdecydowanie źle

4,1% 5,2%

Trudno powiedzieć

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań CATI z opiekunami nieformalnymi.

Warto jednak zauważyć, że mężczyźni są nieco bardziej skorzy do formułowania ocen pozytywnych
na temat swojej sytuacji materialnej, szczególnie Ci zamieszkujący miasta, natomiast kobiety do ocen
negatywnych.
Przeanalizowano również, czy fakt wspólnego bądź oddzielnego zamieszkiwania opiekuna
z podopiecznym wpływa na ocenę sytuacji materialnej.
Tabela 7. Ocena własnej sytuacji materialnej przez opiekuna, w zależności od sposobu
zamieszkiwania z podopiecznym (N=700)
zamieszkiwanie z podopiecznym

Zdecydowanie dobrze

Raczej dobrze

Raczej źle

Zdecydowanie źle

Trudno powiedzieć

wspólne zamieszkiwanie

7,3%

60,2%

21,6%

5,0%

5,8%

oddzielne zamieszkiwanie

7,0%

74,0%

10,3%

3,1%

5,6%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań CATI z opiekunami nieformalnymi.

Opiekunowie zamieszkujący oddzielnie nieco częściej, aniżeli osoby zamieszkujące wspólnie
z podopiecznym oceniali swoją sytuację materialną jako dobrą, odpowiednio 290 osób (z tego 195 os.
zatrudnionych i 95 niezatrudnionych) do 231 osób (z tego 108 zatrudnionych i 123 niezatrudnione).
Osoby zatrudnione i niezamieszkujące z podopiecznym w 89,9% (195 os.) oceniały swoją sytuację
materialną jako dobrą (8,8% jako zdecydowanie dobrą – 19 osób), natomiast osoby niezatrudnione
i niezamieszkujące w 67,4% (95 os.), w tym 4,3% – 6 os. jako zdecydowanie dobrą. Wśród opiekunów
niezamieszkujących i pracujących tylko 8,3% (18 os.) oceniało sytuację materialną jako złą (0,9%
zdecydowanie złą), osoby niepracujące i niezamieszkujące w 21,3% (30 os.), w tym 6,4% jako
zdecydowanie złą.
Wśród opiekunów mieszkających wspólnie z podopiecznym i zatrudnionych 81,2% (133 osoby)
oceniało swoją sytuację jako dobrą (11,3% zdecydowanie dobrą), natomiast 16,5% (22 os.) z nich jako
złą (0,8% zdecydowanie złą). Respondenci mieszkający z podopiecznym, ale niezatrudnieni w 58,9%
(123 os.) oceniali swoją sytuację materialną jako dobrą, natomiast w 33% (69 os.) jako złą (7,7% jako
zdecydowanie złą).
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6.2.

Sytuacja zdrowotna podopiecznego i poziom samodzielności

Wśród seniorów – podopiecznych badanych opiekunów nieformalnych, najwyższy odsetek (82,2%)
stanowiły osoby po 70 r.ż.
Wykres 48. Struktura wieku podopiecznych (N=700)

25,6%

22,9%

powyżej 84

19,0%

80-84

75-79

70-74

14,7%

65-69

8,0%

9,9%

60-64

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań CATI z opiekunami nieformalnymi.

Wśród podopiecznych dominowały kobiety (61,4%), w większości powyżej 75 roku życia. Dokładny
rozkład wieku podopiecznych w podziale na płeć obrazuje poniższy wykres.
Wykres 49. Struktura wieku podopiecznych w podziale na płeć (N=700)

13,7%
21,9%

7,4%
6,3%

27,9%

10,7%
15,6%

60-64
65-69
70-74
75-79

13,3%
24,4%

21,9%

20,9%

80-84
powyżej 84

15,9%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań CATI z opiekunami nieformalnymi.

Założeniem metodologicznym doboru próby CATI był wybór respondentów–opiekunów
nieformalnych, m.in. pod kątem sprawności ich podopiecznych, która została oceniona na skali ADL.
W próbie znalazło się zatem 33,3% sprawnych podopiecznych, 33,3% umiarkowanie sprawnych
i 33,4% znacznie niesprawnych.
Na poniższym wykresie widoczny jest rozkład ocen sprawności podopiecznych w skali ADL,
w poszczególnych kategoriach wieku
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Wykres 50. Ocena ogólnego stanu zdrowia podopiecznego w skali ADL a wiek podopiecznych (N=700)
powyżej 84, n=179

22,9%

80-84, n=160

32,4%

30,0%

75-79, n=133

32,5%

37,6%

70-74, n=103

44,7%
37,5%
33,8%

40,8%

65-69, n=56

35,9%

42,9%

60-64, n=69
10%

20%

Osoba sprawna

23,3%

33,9%

40,6%
0%

28,6%

23,2%

31,9%
30%

40%

50%

Osoba umiarkowanie sprawna

60%

27,5%
70%

80%

90%

100%

Osoba znacznie niesprawna

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań CATI z opiekunami nieformalnymi.

Wraz z przechodzeniem podopiecznych do starszych kategorii wieku zmniejsza się odsetek osób
sprawnych, natomiast wzrasta odsetek osób znacznie niesprawnych. Pewnym odstępstwem od tego
trendu jest stosunkowo wysoki odsetek osób znacznie niesprawnych (27,5%) wśród seniorów
w wieku 60-64 lat. Jednym z głównych powodów takiej sytuacji jest dość duży odsetek w tej grupie
seniorów z niepełnosprawnością ruchową, borykających się z problemami z kręgosłupem, cierpiących
na zwyrodnienia stawów, czy będących po wypadkach komunikacyjnych.
Opiekunowie zostali poproszeni o ocenę ogólnego stanu zdrowia podopiecznych.
Wykres 51. Ocena ogólnego stanu zdrowia podopiecznego (N=700)
Trudno powiedzieć

6,1%

Zdecydowanie zły

10,7%

Raczej zły

38,4%

Raczej dobry

Zdecydowanie dobry

41,1%

3,6%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań CATI z opiekunami nieformalnymi.

Prawie 50% respondentów ocenia stan zdrowia swojego podopiecznego jako zły (w tym 10,7% jako
zdecydowanie zły), zdecydowanie negatywną opinię o stanie zdrowia podopiecznego wyrazili
opiekunowie osób, które według skali ADL są znacznie niesprawne (86,7%). Pozytywną ocenę stanu
zdrowia podopiecznego wyraziło 44,7% respondentów, głównie opiekunowie osób sprawnych.
Oceny stanu zdrowia różniły się w zależności od wieku podopiecznego.
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Wykres 52. Ocena ogólnego stanu zdrowia podopiecznego a wiek podopiecznego (N=700)
powyżej 84

2,2%

80-84

2,5%

75-79

3,8%

70-74

1,9%

65-69

1,8%

60-64

32,4%

43,0%

37,5%

46,3%

40,6%

28,2%

58,9%

10%

23,2%

40,6%
20%

Zdecydowanie dobry

30%
Raczej dobry

50%

Raczej zły

60%

Zdecydowanie zły

6,8%

10,7%

5,8%
10,7%

10,1%

70%

80%

5,0%

8,3%

5,4%

31,9%
40%

6,1%

8,8%

40,6%

53,4%

13,0%
0%

16,2%

90%

4,3%
100%

Trudno powiedzieć

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań CATI z opiekunami nieformalnymi.

Pozytywne opinie na temat zdrowia podopiecznego pojawiały się wśród opiekunów osób w wieku
60-74 lata, zaś szczególnie w przypadku najmłodszych podopiecznych w wieku 60-64 aż 13%
stanowiły oceny zdecydowanie dobre, jednakże w tej samej grupie aż 42% opiekunów źle oceniło
stan zdrowia seniorów (w tym 10,1% zdecydowanie źle).
Ogólną tendencją, która daje się zauważyć na powyższym wykresie jest zmiana struktury ocen
pozytywnych i negatywnych w zależności od wieku – wraz z przechodzeniem do wyższych kategorii
wieku zwiększał się odsetek ocen złych oraz zdecydowanie złych, a zmniejszał odsetek ocen dobrych.
Respondenci zostali poproszeni także o określenie poziomu mobilności podopiecznego poza domem.
(Patrz poniższy wykres)
Wykres 53. Mobilność podopiecznego poza domem (N=700)

20,6%
Tak, samodzielnie
42,3%
Tak, ale tylko w asyście
innej osoby
Nie
37,1%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań CATI z opiekunami nieformalnymi.

W większości podopieczni są osobami wychodzącymi z domu (łącznie 79,4%), natomiast część z nich
wymaga asysty innej osoby. Tylko co piąty respondent nie był na tyle samodzielny, aby wyjść z domu.
Co drugi senior mógł poza domem poruszać się samodzielnie, natomiast co trzeci potrzebował przy
tym pomocy innej osoby.

91 | S t r o n a

Wraz z wiekiem zmieniają się możliwości seniorów w zakresie ich mobilności.
Wykres 54. Mobilność podopiecznego poza domem a jego wiek (N=700)
60-64

59,4%

65-69

30,4%

51,8%

70-74

33,9%

48,5%

75-79

10%

16,5%

42,5%

26,8%
0%

14,6%

33,1%

38,1%

powyżej 84

14,3%

36,9%

50,4%

80-84

19,4%

39,1%
20%

10,1%

30%

Tak, samodzielnie

40%

34,1%

50%

60%

70%

Tak, ale tylko w asyście innej osoby

80%

90%

100%

Nie

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań CATI z opiekunami nieformalnymi.

Wraz z wiekiem maleje odsetek osób samodzielnych, aż o 32,6 pkt. proc. pomiędzy najmłodszą
i najstarszą grupą seniorów (z jednym wyjątkiem, w grupie wieku 75-79 lat, w której to odsetek osób
samodzielnych zwiększył się o niecałe 2 pkt. proc. w stosunku do młodszej grupy 70-74 lat),
tym samym zwiększa się udział osób niemobilnych poza domem (o 24 pkt. proc. pomiędzy
sześćdziesięciolatkami, a osiemdziesięciolatkami).
Zgodnie z wcześniej opisaną skalą ADL, większość seniorów jest w stanie samodzielnie wykonywać
podstawowe codzienne czynności.
Wykres 55. Samodzielne, codzienne wykonywanie czynności przez seniorów (N=700)
Samodzielne jedzenie

86,6%

Kontrolowane wydalanie moczu i stolca

13,4%

78,6%

21,4%

Wstawanie z łóżka i przemieszczanie się na fotel

75,7%

24,3%

Korzystanie z toalety

75,0%

25,0%

Ubieranie się i rozbieranie

67,4%

Kąpanie się

55,4%
0%

32,6%
44,6%
100%

TAK

NIE

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań CATI z opiekunami nieformalnymi.

Podopieczni mają najmniejsze trudności z samodzielnym jedzeniem (nie ma z tym problemu 86,6%
podopiecznych), natomiast najczęściej potrzebują pomocy podczas kąpieli oraz ubierania się
i rozbierania.
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Wraz z wiekiem podopiecznego wzrasta odsetek osób, które nie są w stanie samodzielnie wykonać
podstawowych czynności samoobsługowych. Zauważalne jest to szczególnie w przypadku osób
w wieku 75+.
Wykres 56. Odsetek seniorów w poszczególnych kategoriach wieku, którzy nie wykonują określonych
czynności samodzielnie
27,4%

15,1%

27,9%
29,6%

powyżej 84

55,9%

25,0%

12,5%

23,8%

80-84

10,5%

38,0%

30,0%

36,9%

51,3%

14,3%

75-79

9,7%
70-74

19,5%
21,1%

39,1%

16,5%
21,4%
18,4%
23,3%
17,9%
19,6%

65-69

17,4%
60-64

27,8%

25,0%
23,2%

31,1%

30,4%

37,5%

21,7%

20,3%

29,0%
33,3%
36,2%

Kontrolowane wydalanie moczu i stolca

Samodzielne jedzenie

Wstawanie z łóżka i przemieszczanie się na fotel

Korzystanie z toalety

Ubieranie się i rozbieranie

Kąpanie się

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań CATI z opiekunami nieformalnymi.

W młodszych kategoriach wieku 60-69 lat widoczny jest znaczny udział procentowy osób, które nie są
w stanie samodzielnie wziąć kąpieli, ubrać się, czy wstać z łóżka. U osób młodszych, w wieku 60-69 lat
dość duży odsetek stanowią seniorzy z niepełnosprawnością ruchową, borykający się często
z problemami z kręgosłupem, cierpiący na zwyrodnienia stawów, czy będący po wypadkach
komunikacyjnych. Wśród osób w wieku 60-64 lat, odsetek osób mających problem z kontrolowaniem
wydalania moczu i stolca jest wyższy niż w przypadku osób w wieku 65-69, 70-74, czy 75-79 lat.
Być może część przebytych urazów, czy wypadków wpłynęła również na możliwość kontrolowania
potrzeb fizjologicznych, czy też możliwość samodzielnego docierania do toalety (unieruchomienie
przez złamanie, czy wypadki komunikacyjne) i konieczność używania pampersów przez takie osoby.
Dane pochodzące ze statystyk publicznych i innych badań kondycji zdrowotnej seniorów wskazują, iż
współwystępowanie kilku, często bardzo poważnych chorób jest zjawiskiem powszechnym. Poniżej
przedstawiamy wyniki badania CATI.
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Rysunek 5. Występowanie dolegliwości chorobowych utrudniających funkcjonowanie osoby starszej
(N=700)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań CATI z opiekunami nieformalnymi.

Wśród 634 respondentów, którzy potwierdzili fakt występowania u podopiecznych dolegliwości
utrudniających ich funkcjonowanie, ok. 90% wskazało na wielochorobowość występującą u seniorów,
czyli współwystępowanie kilku, często bardzo poważnych dolegliwości.
Wśród najczęściej wskazywanych chorób znalazły się, m.in. nowotwory, demencje starcze, choroby
otępienne, choroby neurodegeneracyjne – często choroba Parkinsona i Alzheimera, problemy
z kręgosłupem, choroby reumatoidalne, choroby układu oddechowego, przebyte udary i wylewy oraz
choroby układu krążenia. Wielość dolegliwości, występująca u osób starszych w różnych
konfiguracjach nie daje możliwości udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy osoby w określonej
kategorii wieku częściej chorują na określone typy chorób.
Seniorzy niezależnie od wieku borykają się z wielochorobowością. Najczęściej choroby towarzyszące
głównemu schorzeniu (często przewlekłemu), na które cierpi senior, są również chorobami
przewlekłymi, wymagającymi stałego przyjmowania leków.
Występowanie dodatkowych schorzeń w zależności od wieku seniora zaprezentowano na poniższym
wykresie.
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Wykres 57. Występowanie dolegliwości chorobowych utrudniających funkcjonowanie a wiek osoby
starszej (N=634)
powyżej 84
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań CATI z opiekunami nieformalnymi.

Opiekunowie osób w wieku 65-69 lat w 78,5% wskazują na wielochorobowość swoich
podopiecznych, wśród osób w wieku 70+ odsetki te sięgają ponad 90%.

6.3.

Sposoby organizowania opieki

6.3.1. Motywy podjęcia opieki i zakres świadczonej opieki
Opiekunowie nieformalni zostali poproszeni o wskazanie głównych powodów podjęcia opieki
nad osobą niesamodzielną.
Wykres 58. Motywy podjęcia opieki nad seniorem (N=700)
Jest bardzo bliską mi osobą

69,3%

To mój obowiązek

47,7%

Lubię pomagać innym

20,4%

Nie ma nikogo innego, kto mógłby się opiekować

17,6%

Mieszkamy razem, więc nie miałam/em wyjścia;

15,4%

Nikt inny nie chciał podjąć się opieki

10,7%

Senior wspiera mnie finansowo

4,7%

Inny powód

1,4%
0%
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50%
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70%
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań CATI z opiekunami nieformalnymi.

Stosunkowo najczęściej wskazywane przez respondentów były 3 motywy podjęcia opieki nad
seniorem. W pierwszym – „jest bardzo bliską mi osobą”, wskazywanym najczęściej, respondenci
podkreślali związek emocjonalny z podopiecznym, w drugim motywie – „to mój obowiązek”,
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zaakcentowany został aspekt moralno-etycznego zobowiązania do opieki, natomiast w trzecim –
„lubię pomagać innym”, pojawia się motyw altruistycznej chęci niesienia pomocy innym.
Zdarza się również, że rola opiekuna została poniekąd narzucona – część badanych przyznaje, że były
jedynymi osobami, które mogły takiej opieki się podjąć (np. po śmierci współmałżonka osoby
podopiecznej), lub też obowiązek ten wynika ze wspólnego mieszkania – podjęcie się opieki jako
naturalna konsekwencja tworzenia wspólnego gospodarstwa domowego i łączących więzi
rodzinnych. Przypadki, w których decyzja o udzieleniu pomocy opiekuńczej została podjęta z uwagi
na otrzymane od seniora wsparcie finansowe, dotyczą niewielkiej części opiekunów (4,7%)
i najczęściej mają miejsce w przypadku opieki nad niespokrewnionym sąsiadem.
Wśród „innych powodów” podjęcia się sprawowania opieki, respondenci wskazywali m.in.
na wieloletnią znajomość z podopiecznym, pokoleniową odpowiedzialność, chęć odwdzięczenia się
za opiekę w dzieciństwie, posiadanie w mieszkaniu wolnego pokoju.
Wpływ innych zmiennych (wiek opiekuna, płeć opiekuna, miejsce zamieszkania, stopień
pokrewieństwa opiekuna z podopiecznym) na motywy podjęcia opieki został omówiony poniżej.
We wszystkich kategoriach wieku opiekunów najczęściej wskazywanym powodem podjęcia opieki był
motyw bliskości z podopiecznym. (Patrz poniższy wykres)
Tabela 8. Motywy podjęcia opieki nad seniorem a wiek opiekuna
powód podjęcia opieki

do 30 lat

od 31 do 40

od 41 do 50

od 51 do 60

od 61 do 70

powyżej 70 lat

jest bardzo bliską mi osobą

59,6%

68,2%

64,9%

71,2%

78,2%

71,9%

to mój obowiązek

30,8%

41,1%

49,4%

52,8%

50,5%

50,0%

lubię pomagać innym

38,5%

26,4%

20,1%

17,9%

12,9%

9,4%

nie ma nikogo innego, kto
mógłby się opiekować

13,5%

24,8%

19,5%

15,6%

13,9%

9,4%

mieszkamy razem, więc nie
miałam/em wyjścia

13,5%

11,6%

12,6%

16,5%

17,8%

34,4%

nikt inny nie chciał podjąć się
opieki nad podopiecznym

15,4%

15,5%

11,5%

8,0%

6,9%

9,4%

senior wspiera mnie
finansowo

1,9%

6,2%

3,4%

6,1%

4,0%

3,1%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań CATI z opiekunami nieformalnymi.

Wśród opiekunów w wieku do 30 lat, w porównaniu do starszych opiekunów, zauważalny jest
mniejszy odsetek osób, dla których podjęcie opieki jest obowiązkiem. Najmłodsi opiekunowie,
częściej niż ci starsi, podejmują się opieki, ponieważ lubią pomagać innym. Stosunkowo najrzadziej
wśród osób do 30 r.ż. występuje motyw wsparcia finansowego w zamian za opiekę.
Na motyw finansowy podjęcia się opieki wskazują najczęściej osoby w wieku 31-40 lat i 51-60 lat.
Wspólne mieszkanie jest trzecim najczęściej wskazywanym powodem pełnienia funkcji opiekuńczej,
w grupie osób powyżej 70 lat. Brak innych osób, które mogłyby podjąć opiekę wskazuje 1 na 4 osoby
w wieku 31-40 lat oraz 1 na 5 osób w wieku 41-50 lat.
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Wpływ płci opiekuna na motywy podjęcia opieki zaprezentowano na poniższym wykresie.
Wykres 59. Motywy podjęcia opieki nad seniorem a płeć opiekuna (N=700)
senior wspiera mnie finansowo

4,6%
4,8%
16,3%
18,3%

nie ma nikogo innego, kto mógłby się opiekować

7,5%
12,4%

nikt inny nie chciał podjąć się opieki nad podopiecznym

11,7%
17,4%

mieszkamy razem, więc nie miałam/em wyjścia

16,3%

lubię pomagać innym

22,6%
70,8%
68,5%

jest bardzo bliską mi osobą
51,7%
45,7%

to mój obowiązek

Mężczyzna

Kobieta

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań CATI z opiekunami nieformalnymi.

W zależności od rodzaju motywu zauważa się pewne różnice we wskazaniach kobiet i mężczyzn.
Kobiety nieco rzadziej wskazują na poczucie obowiązku jako powód zaopiekowania się osobą starszą
(45,7% do 51,7%). Częściej wskazują motywy: chęci pomocy podopiecznemu (22,6% do 16,3%),
obowiązku narzuconego z powodu braku innych osób, które mogłyby się zająć seniorem (12,4%
do 7,5%) oraz wspólnego zamieszkiwania (17,4% do 11,7%), co jest zapewne efektem częstszego
zamieszkiwania kobiet z podopiecznym (wspólnie z podopiecznym zamieszkuje 51,3% kobiet i 44,2%
mężczyzn).
Wpływ miejsca zamieszkania na motywy podjęcia opieki nad seniorem zaprezentowano
na poniższym wykresie.
Wykres 60. Motywy podjęcia opieki nad seniorem a miejsce zamieszkania (N=700)
senior wspiera mnie finansowo

5,0%
4,5%
14,7%
19,8%

nie ma nikogo innego, kto mógłby się opiekować

11,7%
10,0%

nikt inny nie chciał podjąć się opieki nad podopiecznym

16,0%
15,0%

mieszkamy razem, więc nie miałam/em wyjścia

20,0%
20,8%

lubię pomagać innym

70,7%
68,3%

jest bardzo bliską mi osobą
44,7%
50,0%

to mój obowiązek
Wieś

Miasto

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań CATI z opiekunami nieformalnymi.
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Mieszkańcy miast nieco częściej podejmują się opieki nad seniorem z powodu bycia jedyną osobą,
która może się nim zająć (19,8% do 14,7% na wsi), co ciekawe częściej wskazują również poczucie
obowiązku (50% do 44,7% na wsi).
Poniżej przedstawiono rozkład odpowiedzi dotyczących motywów podjęcia opieki, w zależności od
stopnia pokrewieństwa opiekuna i podopiecznego.

Podopieczny

To mój
obowiązek

Jest bardzo bliską
osobą

Lubię pomagać
innym

Mieszkamy
razem

Nikt inny nie
chciał podjąć się
opieki nad
podopiecznym

Nie ma nikogo
innego, kto
mógłby się
opiekować

Senior wspiera
mnie finansowo

Inny powód

Tabela 9. Motywy podjęcia się opieki nieformalnej nad seniorem a stopień pokrewieństwa opiekuna
(N=700)

Rodzic

59,7%

82,3%

7,6%

14,9%

10,4%

16,9%

4,5%

0,6%

Małżonek/partner życiowy

59,6%

85,1%

7,4%

35,1%

3,2%

7,4%

1,1%

1,1%

Syn/córka

60,0%

60,0%

10,0%

25,0%

15,0%

15,0%

5,0%

0,0%

Inny członek rodziny

40,7%

73,1%

25,0%

15,7%

16,7%

24,1%

4,6%

3,7%

Niespokrewniony sąsiad

6,3%

11,4%

72,2%

0,0%

10,1%

19,0%

10,1%

0,0%

Niespokrewniony znajomy

8,3%

27,8%

58,3%

0,0%

13,9%

25,0%

5,6%

5,6%

Inna osoba

25,0%

37,5%

25,0%

0,0%

12,5%

37,5%

0,0%

12,5%

Motywy

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań CATI z opiekunami nieformalnymi.

Najczęściej to przedstawiciele najbliższej rodziny (rodzice, małżonkowie/partnerzy, synowie i córki)
czują się w obowiązku pełnienia opieki nad seniorem (odpowiednio 59,7%, 59,6% i 60%).
Przedstawiciele najbliższej rodziny podkreślali również bliski związek z seniorem, synowie/córki nieco
rzadziej (60%) niż rodzice (82,3%) i małżonkowie (85,1%).
Niespokrewnieni sąsiedzi oraz znajomi zdecydowanie rzadziej, aniżeli przedstawiciele rodziny czują
się w obowiązku do pełnienia opieki (6,3%, 8,3%). Zdecydowanie częściej decydowali się oni
na zaoferowanie pomocy z pobudek altruistycznych – „lubię pomagać innym” (72,2%, 58,3%), w 19%
niespokrewnieni sąsiedzi i 25% niespokrewnieni znajomi byli jedynymi osobami, które mogły się
zaopiekować podopiecznym. Stosunkowo wysoki odsetek niespokrewnionych sąsiadów,
w porównaniu z innymi kategoriami osób, wskazuje na motyw bycia wspieranym finansowo
w zamian za świadczenie opieki (10,1%).
Przechodząc do zagadnień związanych ze świadczeniem opieki, m.in. rodzaju czynności wchodzących
w skład usług opiekuńczych i czasu poświęcanego przez opiekunów na ich świadczenie,
przeanalizowano odpowiedzi respondentów, którzy określili zakres czynnościowy opieki, średnią
liczbę godzin w tygodniu poświęcanych na opiekę oraz częstotliwość sprawowania opieki w tygodniu.
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Tabela 10. Zakres świadczonej opieki nieformalnej (N=700)
Tak
(%)

Średnia
liczba godzin
w tygodniu

Nie potrafię określić

Ile razy w
tygodniu
(średnia)

Nie potrafię określić

Utrzymywanie mieszkania w porządku i czystości

63,9%

7,2

40,8%

4,5

22,8%

Dokonywanie zakupów

73,4%

4,4

39,3%

4,0

23,3%

Załatwianie spraw bieżących np. dokonywanie
opłat administracyjnych, umawianie wizyty
lekarskiej itp.

60,7%

1,6

45,9%

1,8

33,6%

Zapewnianie i podanie posiłku

43,6%

11,2

47,5%

6,9

24,9%

Noszenie do pralni i zmiana bielizny

22,7%

3,7

58,5%

4,8

34,6%

Przynoszenie opału i palenie w piecu

16,1%

4,9

52,2%

5,0

31,9%

Przynoszenie wody i wynoszenie nieczystości

13,9%

3,7

61,9%

6,4

34,0%

Zabiegi pielęgnacyjne

32,0%

6,7

43,6%

5,7

20,0%

Pomoc przy ubieraniu

29,9%

15,4

49,3%

12,6

22,0%

Zabiegi medyczne

11,9%

4,0

38,6%

5,3

26,5%

Dotrzymywanie towarzystwa

81,1%

19,5

53,7%

5,4

29,2%

Inne

6,6%

18,5

80,4%

3,9

58,7%

Czynności

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań CATI z opiekunami nieformalnymi.

Najczęstszą formą pomocy w ramach zapewnianej opieki jest dotrzymywanie towarzystwa oraz
robienie zakupów – deklaruje to odpowiednio 81,1% i 73,4% respondentów. Stosunkowo często
opiekunowie pomagają w utrzymaniu czystości w mieszkaniu, oraz załatwianiu bieżących spraw,
takich jak np. dokonywanie opłat. Najrzadziej świadczona jest pomoc w zakresie przynoszenia wody
i wynoszenia nieczystości, dokonywania zabiegów medycznych oraz innych czynności. Wśród innych
czynności świadczonych przez opiekunów i wymieniowych w ankiecie znalazły się: drobne naprawy,
pomoc przy przemieszczaniu się do lekarza, przewożenie podopiecznego do placówki zdrowia oraz
pomoc przy przemieszczaniu się na wózku inwalidzkim. Opiekunowie podkreślali również
wielowymiarowość i wielozadaniowość udzielanej pomocy – „całkowita pomoc, nawet z praniem,
pomoc w myciu, 100% wszystko po trochu”.
Analizowaną kwestią była również częstotliwość, z jaką badani świadczą pomoc w ramach
określonych czynności. Tu należy zaznaczyć, że duża część osób nie była w stanie konkretnie określić,
jak często wspomaga podopiecznego w określonych czynnościach, co zapewne wynika z tego, że
w wielu przypadkach pomoc udzielana jest na bieżąco (np. z racji wspólnego zamieszkania). Biorąc
jednak pod uwagę otrzymane odpowiedzi, jako czynność angażującą opiekunów najbardziej
(w wymiarze godzinowym) można zidentyfikować dotrzymywanie towarzystwa (średnio 5,4 razy,
przez średnio 19,5 godzin w tygodniu), pomoc przy ubieraniu (średnio 12,6 razy, przez średnio 15,4
godzin w tygodniu) oraz zapewnienie i podanie posiłku (średnio 6,9 razy, przez średnio 11,2 godzin
w tygodniu).
Niektóre formy pomocy świadczone są z różną częstotliwością, w zależności od typu podopiecznego.
Różnice widoczne są w zależności od stopnia pokrewieństwa opiekuna z podopiecznym.
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Rodzic

Małżonek/pa
rtner życiowy

Syn/córka

Inny członek
rodziny

Niespokrewn
iony sąsiad

Niespokrewn
iony znajomy

Inna osoba

Tabela 11. Zakres świadczonej opieki nieformalnej z uwagi na typ podopiecznego (N=700)

Utrzymywanie mieszkania w
porządku i czystości

68,7%

78,7%

65,0%

56,5%

46,8%

38,9%

50,0%

Dokonywanie zakupów

74,1%

80,9%

55,0%

72,2%

73,4%

63,9%

62,5%

Załatwianie spraw bieżących np.
dokonywanie opłat
administracyjnych, umawianie
wizyty lekarskiej itp.

63,9%

70,2%

60,0%

64,8%

39,2%

44,4%

37,5%

Zapewnianie i podanie posiłku

46,5%

68,1%

45,0%

38,9%

16,5%

27,8%

25,0%

Noszenie do pralni i zmiana bielizny

23,7%

35,1%

40,0%

17,6%

7,6%

22,2%

12,5%

Przynoszenie opału i palenie w piecu

16,6%

23,4%

30,0%

16,7%

6,3%

5,6%

12,5%

Przynoszenie wody i wynoszenie
nieczystości

12,4%

25,5%

30,0%

12,0%

3,8%

16,7%

12,5%

Zabiegi pielęgnacyjne

33,8%

50,0%

45,0%

28,7%

7,6%

25,0%

25,0%

Pomoc przy ubieraniu

28,7%

48,9%

40,0%

30,6%

12,7%

25,0%

12,5%

Zabiegi medyczne

11,0%

19,1%

30,0%

12,0%

1,3%

13,9%

12,5%

Dotrzymywanie towarzystwa

81,4%

76,6%

75,0%

87,0%

79,7%

83,3%

62,5%

Inne

7,9%

3,2%

0,0%

10,2%

0,0%

8,3%

12,5%

Podopieczny

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań CATI z opiekunami nieformalnymi.

Niespokrewnionym sąsiadom, w porównaniu do spokrewnionych podopiecznych, znacznie rzadziej
świadczy się usługi polegające na zabiegach medycznych i pielęgnacyjnych, pomocy przy ubieraniu
się, zapewnieniu posiłku, czy załatwieniu spraw bieżących.
Usługami, które najczęściej świadczono podopiecznemu–rodzicowi było dotrzymywanie towarzystwa
(81,4%), robienie zakupów (74,1%), czy utrzymywanie porządku w mieszkaniu (68,7%). Zabiegi
pielęgnacyjne częściej świadczono małżonkowi/partnerowi (50%) i synowi/córce (45%), aniżeli
rodzicowi (33,8%). Zabiegi medyczne częściej świadczone były synowi/córce (30%).
Zakres świadczenia opieki jest zróżnicowany, w zależności od płci opiekuna.
Tabela 12. Świadczenie opieki nieformalnej w danym zakresie a płeć opiekuna (N=700)
Płeć

kobiety

mężczyźni

Utrzymywanie mieszkania w porządku i czystości

71,5%

49,2%

Dokonywanie zakupów

75,2%

70,0%

Załatwianie spraw bieżących np. dokonywanie opłat
administracyjnych, umawianie wizyty lekarskiej itp.

60,7%

60,8%

Zapewnianie i podanie posiłku

47,6%

35,8%

Noszenie do pralni i zmiana bielizny

24,6%

19,2%

Przynoszenie opału i palenie w piecu

14,1%

20,0%

Przynoszenie wody i wynoszenie nieczystości

13,9%

13,8%

Zabiegi pielęgnacyjne

35,9%

24,6%

Pomoc przy ubieraniu

31,3%

27,1%

Zabiegi medyczne

12,4%

10,8%

Dotrzymywanie towarzystwa

81,3%

80,8%

Zakres opieki

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań CATI z opiekunami nieformalnymi.
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Pomoc w utrzymaniu czystości w mieszkaniu, podanie posiłku oraz zabiegi pielęgnacyjne częściej
przypadają w udziale kobietom (odpowiednio: 71,5%, 47,6% oraz 20%). Panowie natomiast częściej
niż panie przynoszą opał i palą w piecu (20%). Warto zwrócić uwagę, że w przypadku niemal
wszystkich wyszczególnionych w powyższej tabeli form pomocy (za wyjątkiem zabiegów
pielęgnacyjnych oraz dotrzymywania towarzystwa), grupą opiekunów, którzy najczęściej deklarują ich
świadczenie, są najstarsi uczestnicy badania (mający więcej niż 70 lat). Widać również wyraźnie, że
zakres usług opiekuńczych zwiększa się wraz z malejącym stopniem sprawności podopiecznego –
opiekunowie osób sprawnych najrzadziej deklarują świadczenie pomocy (w każdej
z wyszczególnionych form), zaś osoby mające pod opieką seniora zupełnie niesprawnego, najczęściej.
Zakres czynnościowy świadczonej opieki nieformalnej zestawiono z wiekiem opiekuna.
Tabela 13. Świadczenie opieki nieformalnej w danym zakresie a wiek opiekuna (N=700)
wiek opiekuna
do 30 lat

od 31 do
40 lat

od 41 do
50 lat

od 51 do
60 lat

od 61 do
70 lat

powyżej
70 lat

Utrzymywanie mieszkania w porządku i czystości

57,7%

59,7%

60,9%

67,9%

65,3%

75,0%

Dokonywanie zakupów

67,3%

72,9%

68,4%

76,9%

77,2%

78,1%

Załatwianie spraw bieżących np. dokonywanie opłat
administracyjnych, umawianie wizyty lekarskiej itp.

46,2%

62,0%

56,9%

62,3%

65,3%

75,0%

Zapewnianie i podanie posiłku

21,2%

30,2%

38,5%

54,2%

53,5%

59,4%

Noszenie do pralni i zmiana bielizny

17,3%

14,7%

20,1%

28,8%

21,8%

40,6%

Przynoszenie opału i palenie w piecu

15,4%

14,7%

13,2%

17,0%

18,8%

25,0%

Przynoszenie wody i wynoszenie nieczystości

11,5%

11,6%

10,3%

14,6%

15,8%

34,4%

Zabiegi pielęgnacyjne

21,2%

24,8%

22,4%

40,6%

38,6%

53,1%

Pomoc przy ubieraniu

15,4%

17,8%

24,7%

37,7%

36,6%

56,3%

Zabiegi medyczne

7,7%

10,1%

9,2%

13,7%

15,8%

15,6%

Dotrzymywanie towarzystwa

69,2%

78,3%

74,1%

90,1%

82,2%

87,5%

zakres opieki

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań CATI z opiekunami nieformalnymi.

Ogólną tendencją jest wzrastający wraz z wiekiem opiekuna odsetek osób deklarujących
wykonywanie poszczególnych usług.

6.3.2. Współwystępowanie dodatkowej opieki nieformalnej
W niespełna połowie przypadków (44,1%) badany nie jest jedynym opiekunem nieformalnym
osoby starszej.
Główny wpływ na ten fakt ma stopień sprawności podopiecznego. Najwyższy odsetek deklaracji
współdzielenia opieki odnotowano w grupie osób zajmujących się osobą zupełnie niesprawną
(61,1%), a najniższy wśród respondentów opiekujących się osobą sprawną (31,3%). Zarówno
opiekunowie zamieszkujący wieś, jak i miasto, których podopieczni korzystają z pomocy innego
opiekuna nieformalnego stanowią mniejszość, natomiast nieco częściej współwystępowanie kilku
opiekunów nieformalnych ma miejsce na wsi (48%), aniżeli w mieście (41,3%). Częściej dodatkową
opieką nieformalną wspierani są opiekunowie w wieku od 51 do 70 lat. Mężczyźni częściej niż kobiety
wspierani są przez innego opiekuna nieformalnego, 51,3% do 40,4%.
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Mapa 10. Odsetek rodzin w których występuje więcej niż jeden opiekun nieformalny w podziale
na podregiony oraz wieś i miasto w każdym z podregionów (N=309)

koniński

35,0%

leszczyński

38,5%

pilski

41,0%

kaliski

44,4%

Miasto Poznań

45,2%

poznański

60,7%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań CATI z opiekunami nieformalnymi.

Biorąc pod uwagę zróżnicowanie terytorialne widzimy, że kręgi opiekuńcze liczące więcej niż jednego
opiekuna nieformalnego, najczęściej występują w podregionie poznańskim (60,7%), zaś najrzadziej
w konińskim (35%). Tylko w podregionie pilskim większy odsetek rodzin, w których występuje więcej
niż jeden opiekun nieformalny zamieszkiwał obszar miejski.
Tabela 14. Stopień pokrewieństwa innych opiekunów nieformalnych z podopiecznym (liczba osób)
Pokrewieństwo
Rodzic

Opiekun
nieformalny 1
(N=315)
16

Opiekun
nieformalny 2
(N=94)
2

Opiekun
nieformalny 3
(N=31)
1

Opiekun
nieformalny 4
(N=14)
2

Małżonek/partner życiowy

74

7

3

0

Syn/córka
Inny członek rodziny

147
50

59
16

20
2

8
1

Niespokrewniony sąsiad

10

6

1

1

Niespokrewniony znajomy/przyjaciel

18

4

4

2

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań CATI z opiekunami nieformalnymi.

Jak wynika z tabeli nr 14 niezależnie od tego, czy opiekę nad osobą starszą sprawowała dodatkowo
jedna, dwie, trzy czy cztery osoby (nie licząc respondenta) były nimi najczęściej syn/córka
podopiecznego, małżonek/partner podopiecznego oraz inny członek rodziny (najczęściej wnuki,
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zięć/synowa podopiecznego). W przypadku pierwszego dodatkowego opiekuna wskazywanego przez
respondenta był nim najczęściej syn lub córka seniora (179 wskazań) oraz małżonek/partner życiowy
(77 wskazań), a więc rodzeństwo respondenta oraz jeden z jego rodziców. Wśród innych członków
rodziny będących dodatkowymi opiekunami, respondenci wskazywali najczęściej wnuki
podopiecznego, czyli swoje dzieci oraz synowe i zięciów podopiecznego (czyli swoje żony i mężów),
a rzadziej siostry i braci podopiecznego.
W przypadku występowania dwóch dodatkowych opiekunów nieformalnych, tym drugim opiekunem
znów okazują się być dzieci podopiecznego (rodzeństwo opiekuna) oraz inni członkowie rodziny
(wnuki, synowe/zięciowie). Najrzadziej natomiast dodatkową opiekę sprawowali rodzice
podopiecznych (co najpewniej należy tłumaczyć wiekiem – sam podopieczny jest osobą w wieku
senioralnym) oraz niespokrewnieni sąsiedzi.
Zakres świadczonej opieki przez innych opiekunów nieformalnych prezentuje poniższa tabela.
Tabela 15. Zakres świadczonej opieki przez innych opiekunów nieformalnych (liczba osób
wykonujących poszczególne czynności)
Opiekun
nieformalny 1
(N=315)

Opiekun
nieformalny 2
(N=94)

Opiekun
nieformalny 3
(N=31)

Opiekun
nieformalny 4
(N=14)

Utrzymywanie mieszkania w porządku i
czystości

177

44

8

3

Dokonywanie zakupów

189

53

9

2

Załatwianie spraw bieżących np.
dokonywanie opłat administracyjnych,
umawianie wizyty lekarskiej itp.

133

28

3

2

Zapewnianie i podanie posiłku

141

32

7

3

Noszenie do pralni i zmiana bielizny

71

11

3

2

Przynoszenie opału i palenie w piecu

43

15

3

1

Przynoszenie wody i wynoszenie nieczystości

47

10

4

1

Zabiegi pielęgnacyjne

94

21

3

1

Pomoc przy ubieraniu

75

25

8

3

Zabiegi medyczne

30

15

2

1

Dotrzymywanie towarzystwa

258

74

22

10

Inne

23

6

0

0

Zakres czynności

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań CATI z opiekunami nieformalnymi.

Opiekun wskazany przez respondenta jako pierwszy, najczęściej dotrzymuje seniorowi towarzystwa
i pomaga w robieniu zakupów, utrzymaniu mieszkania w czystości i porządku. Najrzadziej jego
zadaniem jest wykonywanie zabiegów medycznych. Katalog usług wykonywanych przez innych
dodatkowych opiekunów wygląda podobnie.

Większość respondentów (80%) jest zdania, że opieka sprawowana przez dodatkowych opiekunów
jest wystarczająca i zaspokaja wszystkie potrzeby podopiecznego.
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11,5% opiekunów, których zdaniem sprawowana opieka nie jest wystarczająca, wśród
niezaspokojonych potrzeb wymienia, m.in.:







towarzyskie/zapewnienia kontaktu z otoczeniem,
dodatkowej profesjonalnej opieki (rehabilitacji, terapii
z niepełnosprawnością)
medyczne,
usługi specjalistyczne, specjalistyczna pielęgnacja podopiecznego,
całodobowego monitoringu,
finansowe.

zajęciowej

dla

osób

6.3.3. Współwystępowanie opieki formalnej
Niewielki odsetek podopiecznych (14,9%) korzysta z pomocy opiekuna formalnego.
Częściej osobami korzystającymi z opieki formalnej są mieszkańcy wsi – ich odsetek wynosi 18,7%,
mieszkańcy miast 12%, nieznacznie częściej mężczyźni niż kobiety (16,3% do 14,1%) i częściej też
opieką formalną wspomagają się osoby owdowiałe (30%) w porównaniu do zamężnych/żonatych
(12,2%) i panien/kawalerów (16,2%).
Opiekun formalny podobnie, jak to jest w przypadku opiekuna nieformalnego, wspiera częściej
podopiecznych znacznie niesprawnych (63,5%).
Tabela 16. Typ instytucji reprezentowanej przez opiekuna formalnego (N=104)
Opiekun Formalny 1
(N=108)

Opiekun Formalny
2 (N=12)

Opiekun Formalny
3 (N=5)

Opiekun Formalny
4 (N=4)

Pomoc społeczna (opiekun/ka z OPS)

18

4

1

2

Służba zdrowia (pielęgniarka środowiskowa)

48

1

2

1

Kościół

1

-

-

-

Caritas

3

-

-

-

Inną organizacja pozarządowa

2

1

1

1

Podmiot prywatny świadczący usługi

12

2

-

-

Osoba prywatna (opiekun/ka zatrudniona z
polecenia, ogłoszenia)

18

4

1

-

Typ instytucji

Źródło: badania własne
*wartości nie sumują się do 100%, ponieważ respondent mógł wskazać więcej niż jedną odpowiedź.

Pierwszym opiekunem formalnym najczęściej jest pracownik służby zdrowia (48 os.), dużo rzadziej
osoba prywatna zatrudniona przez respondenta (18 os.) lub opiekun/ka z OPS (18 os.), jednak
najmniejsza grupa badanych korzysta z pomocy osób reprezentujących inne organizacje pozarządowe
i Kościół (odpowiednio 2 os. i 1 os.).
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Tabela 17. Forma zatrudnienia opiekuna formalnego, będącego osobą prywatną (N=23)
Forma zatrudnienia opiekuna formalnego będącego osobą prywatną

Liczba opiekunów

Umowa o pracę na czas nieokreślony

2

Umowa o pracę na czas określony

2

Umowa zlecenie

6

Brak umowy

13

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań CATI z opiekunami nieformalnymi.

Osoby prywatne, pełniące rolę opiekuna formalnego na ogół „zatrudniane” są bez umowy (13 z 23
opiekunów formalnych). Co czwarta osoba pracuje na umowę zlecenie, a pozostałe na podstawie
umowy na czas określony lub nieokreślony.
W poniższej tabeli zaprezentowano zakres czynnościowy świadczonej opieki przez opiekuna
formalnego.
Tabela 18. Zakres czynnościowy świadczonej opieki formalnej (N=104)
Zakres czynności

LICZBA
OPIEKUNÓW
FORMALNYCH 1
(N=108)
28

LICZBA
OPIEKUNÓW
FORMALNYCH 2
(N=12)
5

Dokonywanie zakupów

20

4

Załatwianie spraw bieżących np. dokonywanie opłat
administracyjnych, umawianie wizyty lekarskiej itp.

14

5

Zapewnianie i podanie posiłku

18

5

Noszenie do pralni i zmiana bielizny

11

2

Przynoszenie opału i palenie w piecu

2

3

Przynoszenie wody i wynoszenie nieczystości

8

3

1

-

Zabiegi pielęgnacyjne

49

6

2

1

Pomoc przy ubieraniu

16

2

1

Zabiegi medyczne

63

2

2

1

Dotrzymywanie towarzystwa

30

5

3

3

Inne

6

-

-

-

Utrzymywanie mieszkania w porządku i czystości;

LICZBA
OPIEKUNÓW
FORMALNYCH 3
(N=5)
3

LICZBA
OPIEKUNÓW
FORMALNYCH 4
(N=4)
3

2

1
-

1

-

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań CATI z opiekunami nieformalnymi.

Najistotniejszą rolą opiekuna formalnego, wskazywaną przez respondentów w pierwszej kolejności,
jest realizacja usług specjalistycznych – zabiegów medycznych oraz pielęgnacyjnych. Rzadziej niż
pozostali, wykonuje on obowiązki domowe, takie jak sprzątanie czy robienie zakupów, co jest
związane z posiadanymi przez niego kwalifikacjami (najczęściej są to pracownicy służby zdrowia) oraz
motywem nawiązania współpracy, którym przede wszystkim jest dostarczenie usług
specjalistycznych, co do wykonania których opiekunowie nieformalni nie mają wiedzy i kompetencji.
Jak już wspomniano, stosunkowo nieliczna grupa respondentów korzysta z usług opiekuna
formalnego. Na poniższym wykresie przedstawiono główne deklarowane powody takiego stanu
rzeczy.
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Wykres 61. Przyczyny nie korzystania z pomocy opiekuna formalnego (N=597)
Nie ma takiej potrzeby

67,1%

Podopieczny nie wyraża zgody na przyjęcie opieki

13,1%

Dodatkowa opieka formalna jest zbyt kosztowna

9,4%

Podopieczny nie spełnia wymogów formalnych określających
zasady przydzielania opieki formalnej

4,4%

Inne

2,5%

brak zainteresowania głównego opiekuna opieką formalną

1,8%

Mimo starań, w instytucjach świadczących opiekę występują
ograniczenia kadrowe

1,8%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań CATI z opiekunami nieformalnymi.

Najczęstszą przyczyną takiego stanu rzeczy, wskazywaną przez opiekuna jest niedostrzeganie
potrzeby takiej pomocy (67,1%). Odsetek wskazań tej odpowiedzi zależy od stopnia sprawności osoby
starszej – w grupie opiekunów osób sprawnych wyniósł aż 79,6%, umiarkowanie sprawnych 68,4%,
natomiast w grupie osób opiekujących się podopiecznym zupełnie niesprawnym – już tylko 49,1%.
Warto w tym miejscu nadmienić, że w toku analizy wyników badania CATI można zaobserwować
pewną nieścisłość w wypowiedziach respondentów, którzy z jednej strony wskazują na brak potrzeby
pomocy ze strony opiekunów nieformalnych (ok. 400 os.), zaś z drugiej strony ok. 1/2 (233 os.) z 467
opiekunów nieformalnych wskazujących problemy i wyzwania związane z opieką, wymieniała przede
wszystkim brak czasu, pomocy, sił, wsparcia oraz zainteresowania ze strony rodziny i państwa. Warto
w tym miejscu podkreślić, że 44,1% opiekunów korzysta ze wsparcia innych opiekunów
nieformalnych, a 79,4% ich podopiecznych to osoby mobilne (wychodzące z domu).
Zdarza się również, że podopieczny nie wyraża zgody na to by opiekował się nim ktoś inny (13,1%,
wyraźnie wyższy odsetek wskazań w grupie osób zupełnie niesprawnych). Dla części badanych taka
opieka jest zbyt kosztowna (9,4%), a pomimo starań, podopieczny nie spełnia wymogów formalnych,
określanych przez zasady przyznawania opieki formalnej (4,4%; wyraźnie wyższy odsetek wskazań
w grupie osób zupełnie niesprawnych). Sytuacja, w której to sam opiekun nieformalny nie wyraża
potrzeby skorzystania z dodatkowej pomocy dotyczy 1,8% respondentów.
Jako, że pomoc i opieka rodziny nad osobami starszymi jest w Polsce bardzo silną normą kulturową,
prowadzi to często do odrzucania przez krewnych opiekujących się seniorami możliwości skorzystania
z oferty istniejących w środowisku instytucji – nawet jeśli sami nie mają warunków, aby taką opiekę
świadczyć144. Postawa rodzinnych opiekunów nieformalnych jak najbardziej wpisuje się
w obowiązujący dyskurs – opiekunowie uważają, że nakaz rodzinnej opieki jest sprawą naturalną,

144

Mariola Racław, Magdalena Rosochacka-Gmitrzak, Paulina Sobiesiak, Joanna Zalewska Zakończenie –
wnioski i rekomendacje, [w:] Mariola Racław (red.) Publiczna troska prywatna opieka. Społeczności lokalne
wobec osób starszych, Warszawa 2011, s. 295.
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opartą na długu wdzięczności, i nie problematyzują kwestii wkładu innych podmiotów w opiekę
nad osobami starszymi145.
2,5% respondentów wskazujących na „inny powód” nie korzystania z opieki formalnej wymieniało
m.in. posiadanie w rodzinie specjalisty (pielęgniarki), która zapewnia podopiecznemu fachową
pomoc, brak środków finansowych na tego typu usługi, zbyt duże wymagania podopiecznego
co do opieki formalnej, ograniczenia proceduralne instytucji świadczącej usługi opiekuńcze, brak
orientacji w systemie pomocy, biurokratyczne ograniczenia oraz brak czasu na załatwienie
formalności.
Ponad połowa (52,9%) opiekunów nieformalnych deklaruje ponoszenie odpłatności (częściowej
12,5% lub w całości 40,4%) za opiekę formalną, z której korzystają podopieczni.
Na poniższym wykresie zaprezentowano typy osób, które głównie finansują opiekę formalną.
Wykres 62. Typ osób, które głównie finansują opiekę formalną (N=55)
Podopieczny
4

2
Ja ze swoich prywatnych
środków

13

Inni opiekunowie ze swoich
prywatnych środków

36

Podopieczny uzyskuje
dofinansowanie od instytucji
(jakich?)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań CATI z opiekunami nieformalnymi.

Odpłatność za opiekę formalną ponosi najczęściej sam senior – 36 przypadków (najczęściej w całości
27 os.). W niemal co czwartym przypadku opieka jest finansowana z prywatnych środków opiekuna
nieformalnego (najczęściej w całości 11 os.). W czterech przypadkach opiekę formalną finansuje inny
opiekun (w 3 przypadkach w całości). W dwóch przypadkach podopieczny otrzymuje dofinansowanie,
w jednym częściowo z MOPS (Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej), w drugim przypadku wszyscy
członkowie rodziny składają się na finansowanie opieki formalnej.
Opiekunowie zostali poproszeni o określenie kosztów odpłatności za opiekę w budżecie domowym.
Rozkład ich odpowiedzi prezentuje poniższa tabela.
Tabela 19. Koszty odpłatności za opiekę formalną w budżecie domowym (N=55)
Osoba

0%

Do 10 %

11-20%

21-30%

31-40 %

41-50%

Powyżej
50%

Podopieczny

10

7

8

13

4

3

10

Respondent

23

10

4

6

1

2

9

Inni opiekunowie nieformalni

34

8

4

4

1

2

2

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań CATI z opiekunami nieformalnymi.
145

Joanna Zalewska Szufladkowanie nie jest dobre. Ludzie starsi nie mogą żyć we własnym getcie”. Wzorce
działań na rzecz osób starszych w gminie A, Mariola Racław (red.) Publiczna troska prywatna opieka.
Społeczności lokalne wobec osób starszych, Warszawa 2011, s. 173
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W przypadku podopiecznego, koszty opieki formalnej pochłaniają najczęściej 21-30% budżetu
domowego, w przypadku respondenta – głównego opiekuna nieformalnego, stosunkowo często nie
ponosi on kosztów opieki formalnej, a jeśli już je ponosi to najczęściej do 10% budżetu domowego
lub powyżej 50% budżetu. Inni opiekunowie nieformalni przeznaczają na opiekę seniora do 30%
budżetu domowego.
W przypadku opiekunów, częściej kobiety przeznaczają na opiekę podopiecznego powyżej 50%
budżetu domowego (7 os. do 2 os.), w przypadku podopiecznych, wydatki na opiekę z reguły
stanowią powyżej 30% miesięcznego budżetu domowego (13 os., sprawnych 0 os., umiarkowanie
sprawnych 4 os.). Mieszkańcy miast częściej na opiekę przeznaczają powyżej 30% miesięcznego
budżetu (11 os. do 6 os. na wsi).
Opiekunowie nieformalni zostali poproszeni również o dokonanie oceny otrzymywanej przez
podopiecznego pomocy formalnej.
Tabela 20. Ocena otrzymywanego wsparcia świadczonego przez opiekuna formalnego
Opiekun formalny

Raczej dobrze

Zdecydowanie
dobrze

Trudno
powiedzieć

Raczej źle

Zdecydowanie źle

Opiekunka z OPS

13

6

1

4

7

Służba zdrowia
Kościół
Caritas
NGO

36
9
8
7

18
1
1
1

1
1
1
2

3
2
2
2

4
2
2
3

Podmiot prywatny

14

7

3

2

4

Osoba prywatna

15

8

0

3

3

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań CATI z opiekunami nieformalnymi.

Najwyższą łączną liczbę ocen pozytywnych („zdecydowanie dobrze” i „raczej dobrze”), odnotowano
w odniesieniu do pracowników służby zdrowia oraz opiekunów prywatnych, a więc osób, które
posiadają odpowiednie, formalne przygotowanie (np. medyczne lub ukierunkowane na opiekę nad
osobami starszymi). Stosunkowo najwięcej ocen negatywnych spośród wszystkich
świadczeniodawców usług formalnych, otrzymali przedstawicieli pomocy społecznej realizujący usługi
opiekuńcze.
Zaledwie co piąty z badanych opiekunów nieformalnych (140 z 700 os.) podejmował próby dotarcia
do informacji na temat instytucji świadczących na terenie gminy usługi w zakresie opieki nad
podopiecznym.
Nieco częściej taką próbę podejmowali mężczyźni (21,9%, kobiety – 19,3%), opiekunowie osób
znacznie niesprawnych (32,9%, os. sprawnych 7,3%) oraz mieszkańcy subregionu poznańskiego
(23,9%), pilskiego (21,4%) i miasta Poznań (20,9%). Taką próbę podejmowali w takim samym zakresie
mieszkańcy miast i wsi (odpowiednio 20,5%, 20%).
Respondenci zostali poproszeni o ocenę możliwości dotarcia do informacji na temat instytucji
świadczących na terenie gminy usługi opiekuńcze. (Patrz poniższy wykres)
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Wykres 63. Ocena możliwości dotarcia do informacji na temat instytucji świadczących na terenie
gminy usługi w zakresie opieki (N=145)

8,3% 9,0%
Zdecydowanie dobrze
16,6%

Raczej dobrze
Raczej źle

20,0%

46,2%

Zdecydowanie źle
Trudno powiedzieć

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań CATI z opiekunami nieformalnymi.

Należy zaznaczyć, że ponad połowa z nich dobrze lub zdecydowanie dobrze ocenia możliwość
pozyskania takich informacji, częściej mieszkańcy miast (64,3%, 42,6% na wsi), opiekunowie w wieku
51-60 lat (51,1%), 61-70 lat (66,7%) oraz powyżej 70 roku życia (77,8% z tego 22,2% zdecydowanie
dobrze).
Co trzeci respondent (240 os.) deklaruje znajomość instytucji, do których mógłby się zgłosić w razie
potrzeby skorzystania z dodatkowej pomocy w zakresie opieki nad osobą starszą. Co ciekawe,
spośród deklarujących wiedzę nt. instytucji, tylko 37,5% podejmowało próby dotarcia do nich,
połowa takich osób dobrze ocenia możliwość dotarcia do instytucji świadczących pomoc (4,4%
zdecydowanie dobrze), a 40% źle (w tym 19% zdecydowanie źle).
Najczęściej wskazywano na ośrodki pomocy społecznej (ok. 77% wskazań), służbę zdrowia,
np. zakłady opiekuńczo-lecznicze, zakłady opieki zdrowotnej, szpitale, pielęgniarkę środowiskową
(ok. 11% wskazań), organizacje pozarządowe, głównie Caritas i PCK (ok. 9,8% wskazań), oraz domy
pomocy społecznej (2,1% wskazań). W części jakościowej seniorzy poproszeni o wskazanie miejsc,
w których powinny być dostępne informacje na temat instytucji świadczących pomoc i wsparcie,
wskazywali przede wszystkim ośrodki pomocy społecznej. W związku z powyższym można
sformułować następującą tezę: część społeczności lokalnych postrzega rolę ośrodków pomocy
społecznej szerzej, niż tylko przez pryzmat świadczenia pomocy społecznej osobom i rodzinom
ubogim. OPS w lokalnych środowiskach (szczególnie tych mniejszych) pełnią rolę de facto lokalnych
centrów usług społecznych. W 2014 roku w jednym z projektów nowelizacji ustawy o pomocy
społecznej zakładano reorganizację jednostek pomocy społecznej w taki sposób, aby oddzielić pracę
socjalną od postępowania administracyjnego. W projekcie założono, że dotychczasowa nazwa
„ośrodek pomocy społecznej” zostanie zmieniona na „Centrum Pomocy i Usług Socjalnych”. Działami
obligatoryjnymi w każdym Centrum w myśl założeń projektu miały być: Dział Pracy Socjalnej i Dział
Usług Socjalnych146.
Niezależnie od miejsca zamieszkania opiekunów nieformalnych, katalog instytucji wskazywany
przez nich jest raczej ubogi, schematyczny i powtarzalny. Wśród organizacji pozarządowych
146

http://legislacja.rcl.gov.pl/lista/1/projekt/176824/katalog/176847 [dostęp: 26.04.2017 rok]
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opiekunowie wskazywali głównie PCK i CARITAS, dwójka respondentów – mieszkańców Poznania,
wskazała stowarzyszenie pomocy seniorom i stowarzyszenie na rzecz osób z chorobą Alzheimera.
Taki rozkład odpowiedzi respondentów może świadczyć z jednej strony o słabej orientacji
respondentów w tym obszarze, natomiast z drugiej strony o ubogiej infrastrukturze instytucjonalnousługowej wspierającej opiekunów nieformalnych i osoby starsze na terenie województwa
wielkopolskiego. Na poziomie badania CAWI z przedstawicielami samorządów gminnych oraz analizy
danych zastanych zdiagnozowano deficyt zróżnicowanych podmiotów, prowadzonych przez
przedstawicieli sektora publicznego i prywatnego w społecznościach lokalnych. Można zatem
domniemywać, iż taki rozkład odpowiedzi respondentów świadczy raczej o ubogiej infrastrukturze
instytucjonalno-usługowej.
Prawie 17% (117 os.) opiekunów podejmowało próbę dotarcia do instytucji świadczącej wsparcie.
Nieco częściej były to kobiety (18,5%, mężczyźni – 13,3%) oraz opiekunowie osób znacznie
niesprawnych (26,9%). Opiekunowie ocenili możliwość dotarcia do instytucji na skali
od „zdecydowanie dobrze” do „zdecydowanie źle”. Rozkład ocen zaprezentowano na poniższym
wykresie.
Wykres 64. Ocena możliwości dotarcia do instytucji świadczących na terenie gminy usługi w zakresie
opieki (N=117)
8,5%

10,2%

Zdecydowanie dobrze

19,5%

Raczej dobrze
Raczej źle
40,7%

21,2%

Zdecydowanie źle
Trudno powiedzieć

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań CATI z opiekunami nieformalnymi.

Badani, którzy podejmowali próby dotarcia do instytucji świadczących usługi opiekuńcze na obszarze
ich gminy (16,7% całej próby badawczej) prawie w 51% pozytywnie ocenili tę możliwość, w tym
10,2% zdecydowanie dobrze, zaś 41% oceniło ją negatywnie, w tym prawie połowa zdecydowanie
negatywnie. Wśród mieszkańców wsi oceniających próby dotarcia do instytucji świadczących usługi
w zakresie opieki przeważały oceny negatywne (51,9% do 36,5% pozytywnych), odwrotnie niż wśród
mieszkańców miast (31,8% źle oceniających, 62,1% dobrze oceniających). Wynika to zapewne
z większej liczby takich instytucji działających w miastach, a tym samym z odległości dzielącej
respondentów od takich instytucji i konieczności zorganizowania transportu.
41% ze 117 osób próbujących dotrzeć do instytucji świadczących usługi wspierające, zapytanych
o rodzaj najpotrzebniejszego wsparcia ze strony środowiska lokalnego, wskazało na wsparcie
usługowe, 35% na finansowe, 6% na wsparcie rzeczowe, kolejne 6% wskazało na deficyt szkoleń
i doradztwa.
Znaczna część opiekunów (66,7%) przewiduje, że z biegiem czasu zakres niezbędnej opieki nad ich
podopiecznym będzie się zwiększał. Zauważają oni również (64,5%), że potrzeba wsparcia ich
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samych wraz z upływem czasu będzie coraz większa, z uwagi na zmieniający się stan zdrowia
podopiecznych i ich własny.
Wykres 65. Prognozy opiekunów dotyczące konieczności zwiększania z biegiem czasu zakresu opieki
nad podopiecznym (N=700)
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań CATI z opiekunami nieformalnymi.

66,7% respondentów uważa, że w przyszłości zwiększy się zakres opieki świadczonej na rzecz
podopiecznego. Obawa ta jest najbardziej widoczna w grupie opiekunów osób zupełnie
niesprawnych – 83,3% udzieliło na postawione pytanie odpowiedzi twierdzącej. Dla porównania,
wśród respondentów zajmujących się sprawnym podopiecznym, odsetek osób, które uważają,
iż z biegiem czasu zakres opieki nad podopiecznym będzie musiał być zwiększony, wyniósł tylko
49,4%. Częściej myślą tak opiekunowie w wieku 51 lat i więcej (ok. 70% odpowiedzi twierdzących).
Zatem można przypuszczać, że zainteresowanie dodatkowymi usługami opiekuńczymi (np. usługami
formalnymi) będzie w przyszłości rosło.
Wśród 23,3% opiekunów, którzy twierdzą, że zakres świadczonego przez nich wsparcia nie będzie
wymagał w przyszłości zwiększenia, przeważają mieszkańcy miast (26,5% do 19% na wsi),
opiekunowie osób sprawnych (37,3% do 10,7% opiekunów osób znacznie niesprawnych) oraz młodsi
opiekunowie w wieku do 40 lat (ok. 29%), a także najstarsi opiekunowie (25%). Respondenci mieli
również określić, czy potrzeby dotyczące ich wsparcia zmieniają się w czasie i są zależne
od aktualnego stanu zdrowia podopiecznego. (Patrz poniższy wykres)
Wykres 66. Czy potrzeby wsparcia dla opiekunów w świadczeniu opieki podopiecznemu zmieniają się
w czasie i w zależności od aktualnego stanu zdrowia podopiecznego? (N=700)
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań CATI z opiekunami nieformalnymi.
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64,5% respondentów uważa, że potrzeby ich wsparcia ulegają zmianom (w tym 16,6% zdecydowanie
tak uważa), częściej są to opiekunowie osób umiarkowanie sprawnych (67,8%) i znacznie
niesprawnych (79,1%), którzy zapewne mieli okazję doświadczyć osobiście takich zmian. Częściej
takiego zdania są opiekunowie w wieku powyżej 70 roku życia (71,9%, w tym 34,4% zdecydowanie
tak uważa).
23,9% respondentów nie zgadza się z tym stwierdzeniem (w tym 3,6% zdecydowanie się nie zgadza).
Częściej nie zgadzają się z nim opiekunowie do 30 roku życia (44,2%) oraz opiekunowie osób
sprawnych (39,1%).
Zaledwie 33 osoby badane otrzymują obecnie tego typu wsparcie, częściej kobiety niż mężczyźni
(23 do 10 os.), nieco częściej mieszkańcy miast (18 do 15 os. na wsi) oraz opiekunowie osób znacznie
niesprawnych (17 os., 5 opiekunów os. sprawnych).
W 9 przypadkach wsparcia opiekunom udzielała pomoc społeczna (opiekunka z OPS) oraz służba
zdrowia (pielęgniarka środowiskowa, również w przypadku 9 opiekunów). Ze wsparcia udzielanego
przez Kościół skorzystało 6 opiekunów, a ze wsparcia Caritasu 5 osób. Podmioty prywatne i inne
organizacje pozarządowe zostały wskazane odpowiednio przez 3 i 2 osoby. Samo wsparcie przyjmuje
głównie charakter rzeczowy (14 wskazań), natomiast część badanych opiekunów nieformalnych
(10 os.) korzysta z pomocy psychologicznej/duchowej. Na finansowy charakter otrzymanego wsparcia
wskazało 7 osób.
Opiekunów poproszono w dalszej kolejności o ocenę otrzymanego wsparcia. Najbardziej pozytywnie
odniesiono się do pomocy ze strony służby zdrowia oraz Kościoła, natomiast najwyższą liczbę
wskazań negatywnych odnotowano w przypadku wsparcia udzielanego przez opiekuna/kę OPS.
Mała liczebność osób otrzymujących wsparcie nie pozwala na formułowanie ogólnych wniosków,
które mogą być ekstrapolowane na populację opiekunów nieformalnych, są to raczej informacje
jakościowe. Dodatkowo, wskazywane przez opiekunów formy wsparcia, w rzeczywistości są bardzo
często bezpośrednią pomocą dedykowaną podopiecznym. Natomiast pośrednio wpływają
pozytywnie na sytuację opiekunów. Można stwierdzić, że wsparcie udzielone podopiecznym jest
w opinii opiekunów pomocą dedykowaną im samym.

6.4.

Identyfikacja trudności opiekunów nieformalnych w sprawowaniu
opieki nad osobą starszą

W celu identyfikacji trudności, jakie napotykają opiekunowie nieformalni w sprawowaniu opieki
nad osobą starszą, w badaniu CATI zastosowano zarówno pytanie zamknięte (a więc zawierające
gotowe propozycje odpowiedzi), jak i otwarte, w którym respondenci mogli się swobodnie
wypowiedzieć. Odpowiedzi na jedno i drugie pytanie w znacznym stopniu się pokrywają i wskazują,
że 1/3 opiekunów nieformalnych nie dostrzega żadnych barier w zakresie opieki nad osobą starszą
(najczęściej badani zajmujący się osobą sprawną). Najczęściej takie odpowiedzi padały ze strony
opiekunów osób sprawnych (55,8%), zaś najrzadziej, opiekunów osób zupełnie niesprawnych
(26,5%).
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2/3 opiekunów (467 os.) dostrzega różnego rodzaju bariery w zakresie opieki nad seniorem. Osoby,
które takie trudności napotykają, wskazują w pierwszej kolejności na ciągły brak czasu, zarówno tego,
który chcieliby poświęcić podopiecznemu, jak i czasu dla siebie samego oraz reszty rodziny,
na prowadzenie w miarę normalnego życia i wykonywanie podstawowych codziennych czynności
(częściej takich odpowiedzi udzielali mieszkańcy miast, osoby pracujące oraz zajmujące się seniorem
umiarkowanie sprawnym). Opiekunowie często podkreślali, że opieka nad seniorem wiąże się
niejednokrotnie z koniecznością całkowitego poświęcenia, a trudność ta została również uznana
przez badanych jako najistotniejsza. W pytaniu zamkniętym, odpowiedź „nie dysponuję
wystarczającą ilością czasu, która byłaby potrzebna na opiekę” uzyskała największą liczbę wskazań –
24,6% (172 os.).
Brak pomocy, zarówno instytucjonalnej, jak i ze strony innych członków rodziny, w pytaniu
zamkniętym wskazało odpowiednio 16% (112 os.) i 12,6% (88 os.) badanych. Na brak wsparcia
ze strony innych osób z otoczenia częściej wskazywały osoby zajmujące się seniorami umiarkowanie
sprawnymi, natomiast na brak pomocy ze strony instytucji, opiekunowie osób zupełnie
niesprawnych.
Rysunek 6. Ranking trzech najczęściej wskazywanych problemów i wyzwań

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań CATI z opiekunami nieformalnymi.

Opiekunowie, którzy zostali poproszeni o wskazanie najważniejszych w ich opinii
problemów/wyzwań, wskazywali najczęściej brak czasu na opiekę, brak wsparcia innych osób i brak
wsparcia ze strony instytucji.
W odpowiedziach na pytanie otwarte, często podkreślaną trudnością był również lęk o zdrowie
i bezpieczeństwo podopiecznego. Respondenci mówili zarówno o strachu przed postępem choroby
i pogarszaniem się stanu zdrowia, jak i strachem związanym z sytuacjami stanowiącymi zagrożenie
dla osoby starszej (np. zaniki pamięci, niedowidzenie; lęk przed pozostawieniem osoby bez opieki
choć na chwilę).
W dalszej kolejności pojawiały się stwierdzenia, że tym, co również utrudnia sprawowanie opieki,
są ograniczone możliwości finansowe (problem ten najczęściej dotyka opiekunów osób zupełnie
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niesprawnych). Z jednej strony uniemożliwiają one korzystanie z odpłatnych usług opiekuna
formalnego i dodatkowych zabiegów, z drugiej nie pozwalają na zakup odpowiedniego sprzętu,
czy dostosowanie mieszkania do potrzeb osoby starszej/niepełnosprawnej. Część badanych spotyka
się również z niechęcią ze strony podopiecznego do wspólnego dbania o jego zdrowie (8,1%
w pytaniu zamkniętym; częściej mężczyźni opiekunowie), ale współpraca ta jest utrudniona z jednej
strony przez zmiany zachodzące w psychice osoby starszej, związane z postępującą chorobą i/lub
wiekiem (depresja, wahania nastrojów, brak orientacji, obrażanie opiekuna) z drugiej strony przez
zmniejszoną tolerancję opiekuna na postępujące, negatywne zmiany stanu zdrowia podopiecznego,
spowodowaną „stresem opiekuńczym” lub „wypaleniem opiekuńczym”.
W relacji opiekuńczej nad osobą spokrewnioną zaangażowanie osobiste powiązane jest
z zaangażowaniem opiekuńczym, relacja opiekuńcza jest częścią relacji osobistej i na odwrót. Inaczej
niż w przypadku opiekunów formalnych, gdzie opieka traktowana jest jako obowiązek zawodowy
i przynajmniej z założenia nie powinno dochodzić do oddziaływania jednej relacji na drugą.
Małgorzata Halicka zwraca uwagę na fakt, że wiele niekorzystnych zachowań towarzyszących
procesowi choroby, których człowiek stary nie ujawnia w obecności opiekuna formalnego, będzie
przejawiał w odniesieniu do członków rodziny (opiekunów nieformalnych)147. Fakt ten dodatkowo
komplikuje sytuację opiekunów nieformalnych.
Analizując zagadnienia związane z opieką nieformalną, warto odnieść się do opisywanego
w literaturze zjawiska wypalenia opiekuńczego, nazywanego również syndromem opiekuna.
Grochmal-Bach opisując tzw. „zespół opiekuna” zwraca uwagę, że składa się na niego całe spektrum
objawów fizycznych, psychosomatycznych i psychospołecznych, które występują u osób długotrwale
obciążonych opieką nad chorym. Zauważa też, że czynnikami wyzwalającymi ten zespół są148:





poczucie odpowiedzialności towarzyszące opiekunom rozumiane jako: „wszelka pomoc
skierowana ku osobie chorej, a dotycząca samego leczenia, całego programu rehabilitacji,
a ponadto związana ze sprawami dotyczącymi wspólnego mieszkania, diety i ostatnich chwil
życia bliskiego człowieka”149;
przewlekłe zmęczenie obowiązkami pielęgnacyjno-opiekuńczymi;
zaniedbanie własnych potrzeb i obowiązków.

Osoby zawodowo zajmujące się osobami starszymi w różnego typu placówkach służby zdrowia lub
instytucjach o charakterze opiekuńczym, w przeciwieństwie do opiekunów nieformalnych są do
pełnionych funkcji przygotowane pod względem radzenia sobie lub łagodzenia czynników
wyzwalających wypalenie zawodowe/opiekuńcze. Ich kwalifikacje i kompetencje, obok specyficznie
zawodowych, uwzględniają także wiedzę i umiejętności ukierunkowane na profilaktykę niepowodzeń
zawodowych, w tym także wypalenia. Problem wypalenia istnieje natomiast w sytuacji
nieprofesjonalnej opieki nad osobą starszą w warunkach domowych lub w rodzinie. Często jest to
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jednak temat tabu150. Halicka zwraca uwagę, że jeden z przejawów wypalenia opiekuńczego – stan
wyczerpania psychofizycznego opiekuna, może w nim samym wyzwalać wrogość, niechęć, złe
traktowanie, a nawet agresję nie tylko w stosunku do podopiecznego, ale także do innych osób
z otoczenia. Taka sytuacja może sprzyjać zaniedbaniom opiekuńczym w rodzinie151.
Niewielka grupa badanych przyznaje, że sporym utrudnieniem jest dla nich brak odpowiedniej
wiedzy oraz kompetencji do sprawowania właściwej opieki (najrzadziej opiekunowie osób
sprawnych), ale również ich własny stan zdrowia (najczęściej opiekunowie osób zupełnie
niesprawnych oraz najstarsi uczestnicy niniejszego badania) – wiele czynności wykonywanych przy
osobie starszej jest męczących i wymaga odpowiedniej siły fizycznej (np. przenoszenie, podnoszenie,
pomoc w utrzymaniu higieny, ubieraniu). Nie każdy opiekun nieformalny jest w stanie temu sprostać
i przypłaca to własnym zdrowiem. Obie te odpowiedzi najczęściej pojawiały się wśród opiekunów
osób zupełnie niesprawnych.
Ponadto z trudności, które wymieniano w pytaniu otwartym badania CATI, warto również wspomnieć
o niewystarczającym dostępie do lekarzy specjalistów i potrzebnych zabiegów, konieczności
wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych (tu respondenci nie precyzowali, czy problemem jest ich
czasochłonność, brak odpowiednich umiejętności, czy też brak komfortu związany, np. z pomocą przy
wypróżnianiu lub myciu) oraz dojazdach do podopiecznego.
Potrzeba zdobywania informacji nt. technicznych czy medycznych aspektów świadczenia usług
opiekuńczych oraz radzenia sobie z negatywnymi skutkami sprawowania opieki, np. „wypaleniem
opiekuńczym” jest nieuświadomiona i tym samym niewerbalizowana przez opiekunów
nieformalnych. Zapewne jedną z przyczyn takiej sytuacji jest błędne przekonanie o tym, że
sprawowanie opieki jest czynnością prostą, nieskomplikowaną i niewymagającą fachowej wiedzy,
czy profesjonalnego wsparcia.
Powyższe opinie znalazły również swoje odzwierciedlenie w formach wsparcia, wskazywanych
przez badanych jako najbardziej pożądane ze strony środowiska lokalnego, czy samorządu.
Wykres 67. Formy najbardziej potrzebnego wsparcia ze strony środowiska lokalnego, samorządów
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań CATI z opiekunami nieformalnymi.

1/3 opiekunów nieformalnych oczekuje wsparcia usługowego, pomocy przy sprawowaniu opieki nad
seniorem (najczęściej opiekunowie osób zupełnie niesprawnych). W drugiej kolejności wskazywano
na wsparcie finansowe (31% – najczęściej opiekunowie osób sprawnych), a w dalszej
150
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na psychologiczne/duchowe (najczęściej opiekunowie osób zupełnie niesprawnych, informacyjne
(8,1%) oraz doradztwo i szkolenia (5,9%). Wśród innych typów oczekiwanego wsparcia (8,7%)
respondenci wskazywali najczęściej na pomoc przy dostosowaniu domu/mieszkania oraz najbliższego
otoczenia do potrzeb osoby z niepełnosprawnością (zamontowanie windy, poręczy), stworzenie
dziennego domu pomocy, gdzie podopieczny mógłby przebywać przez kilka godzin dziennie, dostęp
do lekarzy specjalistów, czy łatwiejszy dostęp do usług rehabilitacyjnych.
Co ciekawe, opiekunowie nieformalni, którzy nie korzystają ze wsparcia formalnego z powodu braku
takiej potrzeby, w pytaniu o formy najbardziej potrzebnej pomocy w 32,3% (129 os.) wskazywali
wsparcie usługowe, w 30,8% (123 os.) wsparcie finansowe oraz w 10,3% (41 os.) informacyjne.
Spośród wszystkich respondentów udzielających odpowiedzi na pytanie o potrzeby wsparcia, tylko
20% podejmowało próby dotarcia do informacji na temat instytucji świadczących na terenie gminy
usługi w zakresie opieki nad podopiecznym. Prawie połowa spośród tych, którzy podejmowali wysiłek
zdobycia informacji, wskazuje na deficyt wsparcia usługowego.
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7. Opieka sprawowana przez opiekunów formalnych w miejscu
zamieszkania
Analiza obszaru została przygotowana na podstawie badania PAPI, przeprowadzonego z udziałem
13 opiekunów formalnych osób starszych, w ramach badania kręgów opiekuńczych, a z racji
niewielkiej liczebności grupy, opis tej kategorii oparty został na zasadach jakościowych analizy
danych. Należy więc pamiętać, że przedstawionych poniżej danych nie należy uogólniać, ze względu
na niską liczebność próby badanej populacji.
Większość respondentów to kobiety (11 kobiet, 2 mężczyzn), co odzwierciedla proporcje płci osób
zatrudnionych w tym sfeminizowanym zawodzie. Najmłodsza osoba w tej grupie skończyła 30 lat,
najstarsza – 64. Przeciętny wiek badanych opiekunów wynosi 47 lat, a więc najczęściej są to osoby
w średnim i późnym okresie dorosłości. Średnia wieku ich podopiecznych to 78 lat (rozpiętość wieku
66 – 91 lat). W jednym z badanych kręgów opiekun sześćdziesięcioczteroletni opiekuje się osobą
starszą od siebie o zaledwie 4 lata, co z jednej strony może ułatwiać nawiązywanie relacji opiekuńczej
pomiędzy podopiecznym a jego opiekunem, z drugiej zaś – może doprowadzić do obarczenia
opiekuna zadaniami ponad jego siły (należy pamiętać, że zawód opiekuna wiąże się często
z wyczerpującym wysiłkiem fizycznym). W większości opiekunowie formalni mieli pod swoją opieką
osoby o umiarkowanym lub znacznym stopniu niesprawności: 6 osób umiarkowanie niesprawnych
(2 stopień na skali ADL), 4 osoby sprawnie (3 stopień na skali ADL) oraz 3 osoby znacznie niesprawne
(1 stopień na skali ADL).

7.1.

Identyfikacja kwalifikacji zawodowych opiekunów formalnych

Jedynie pięcioro badanych wskazało, iż posiada formalne przygotowanie do wykonywania pracy
opiekuna osoby starszej. Osiem badanych osób nie posiada żadnego przygotowania formalnego
do wykonywania zawodu (rozpiętość wyuczonych zawodów jest dość spora: szwaczka, technik
ekonomista, bibliotekarz, krawcowa, suwnicowy). Z grupy osób posiadających kwalifikacje, trzy osoby
ukończyły szkoły, bądź uczelnie przygotowujące do pełnienia tego zawodu (studium ratownictwa
wraz z kursem dotyczącym psychologii pacjenta, socjologia, ze specjalizacją praca socjalna oraz
socjologia, a następnie studia podyplomowe z pracy socjalnej). Dwie kolejne osoby uzupełniły
posiadane wykształcenie o specjalistyczne kursy dotyczące opieki nad osobami starszymi. Pięcioro
z badanych opiekunów formalnych to osoby z wykształceniem wyższym (trzy osoby z wykształceniem
magisterskim, dwie osoby z licencjackim), a pozostali to absolwenci szkół średnich (cztery osoby),
zasadniczych zawodowych (trzy osoby) oraz podstawowych (jedna osoba). Zdobycie powyższych
kwalifikacji w zakresie opieki przeważnie nie wiązało się z ponoszeniem dodatkowych kosztów. Tylko
w jednym przypadku respondent pokrywał część kosztów finansowych z tym związanych (studia
podyplomowe), przy czym w większości pokrywał je pracodawca, w innym zaś przypadku całość
kursu opiekuńczego finansował pracodawca.
Większość respondentów (10 osób) posiada doświadczenie w pracy w charakterze opiekuna osoby
starszej w okresie krótszym niż 5 lat (przy czym 3 osoby w okresie krótszym niż rok). Pozostałe trzy
osoby wskazały na okres od 6 do 10 lat. Dziewięcioro badanych deklaruje, że zanim podjęli
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zatrudnienie opiekuna osoby starszej, posiadali wcześniejsze osobiste doświadczenia w sprawowaniu
nieformalnej opieki nad seniorami.

7.2.

Identyfikacja warunków zatrudnienia opiekunów formalnych

Spośród badanych opiekunów formalnych sześcioro to pracownicy ośrodka pomocy społecznej,
czworo jest zatrudnionych w placówkach prywatnych (dom opieki, dom spokojnej starości, dom
seniora), dwie osoby reprezentowały fundacje, natomiast jedna osoba niepubliczny zakład opieki
zdrowotnej. Sześć osób posiada doświadczenie w pracy jako opiekun osoby starszej, również
w innych instytucjach (wskazano: praktyki w gminnym ośrodku pomocy społecznej, hospicjum,
placówkę prywatną, pracę za granicą).
W większości osoby te zatrudnione są w oparciu o umowę o pracę (dziewięć osób), sześć osób
na czas nieokreślony, trzy – na czas określony. Pozostali zawierają umowę zlecenie (trzy osoby) lub
prowadzą działalność gospodarczą (jedna osoba). Najczęściej jest to praca na cały etat (osiem osób).
Dwie osoby pracują w wymiarze ½ etatu, a jedna zatrudniona jest na 1 godzinę dziennie.
Opinie na temat wysokości otrzymywanego wynagrodzenia są podzielone, a także, niezwiązane
z typem instytucji, w ramach którego opiekunowie funkcjonują – część badanych ocenia je raczej
dobrze (pięć osób), natomiast pozostali nie są zadowoleni z wysokości swojej pensji (cztery osoby)
lub nie są w stanie jednoznacznie określić swojego stosunku do osiąganych zarobków (cztery osoby).
Mimo to, większość z nich (10 osób) pozytywnie ocenia obecne warunki pracy. Negatywne
wypowiedzi pojawiły się u dwóch respondentów, jedna dotyczy osoby zatrudnionej w ośrodku
pomocy społecznej, inna – pracownika prywatnej placówki opieki.
Większość opiekunów formalnych (dziewięć osób), zajmuje się zawodowo również innymi seniorami.
Trzy osoby zajmują się dodatkowo jeszcze jedną osobą starszą (w dwóch przypadkach zajmuje im to
do 10 godzin tygodniowo, a w jednym od 11 do 20 godzin), dwie – dwoma lub trzeba osobami (do 20
godzin tygodniowo), natomiast pozostałych dwóch opiekunów, pięcioma lub sześcioma osobami
(do 10 godzin w tygodniu).
Dla czterech badanych opiekunów wykonywana praca stanowi jedyną formę podejmowanej
aktywności zawodowej. Siedmioro badanych traktuje ją jako główną, lecz nie jedyną formę
aktywności zawodowej. Natomiast dla pozostałych dwóch osób stanowi ona jedynie zajęcie
dodatkowe. W ramach badanego kręgu opiekuńczego, sześcioro respondentów opiekuje
się seniorem krócej niż rok, pięcioro od roku do dwóch lat, a pozostałe dwie osoby dłużej niż dwa,
lecz krócej niż pięć lat.
Usługami świadczonymi najczęściej są: dokonywanie zakupów, załatwianie bieżących spraw
(np. dokonywanie opłat administracyjnych, umawianie wizyty lekarskiej itp.), utrzymywanie
mieszkania w porządku i czystości oraz dotrzymywanie towarzystwa. Najwięcej jednak czasu
wymaga pomoc przy zabiegach pielęgnacyjnych (średnio 3,5 godz.), dotrzymywanie towarzystwa
(3, 2 godz.) oraz przygotowanie posiłków (3 godz.). Sporadycznie wskazywano na pomoc
w przynoszeniu opału i palenie w piecu, pomoc przy ubieraniu się oraz noszeniu do pralni i zmianie
bielizny). Zestawiając te dane z informacjami uzyskanymi w badaniu CATI z opiekunami
nieformalnymi można zauważyć, że czynności najczęściej wykonywane przez opiekunów formalnych
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raczej traktowane są jako uzupełniające i dotyczą kwestii organizacyjnych, które mogą zostać
wykonane przez osoby niezwiązane emocjonalnie z podopiecznym (przypomnijmy, że najczęściej
wykonywaną i najbardziej czasochłonną czynnością wskazywaną przez opiekunów nieformalnych
było dotrzymywanie seniorowi towarzystwa).
Wykres 68. Zakres opieki świadczonej (w wymiarze czasowym i czynnościowym) przez opiekunów
formalnych w badanych kręgach
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania

Średnio, opiekunowie formalni poświęcają na opiekę nad seniorami w badanych kręgach
ok. 2 godziny tygodniowo. Częstotliwość wykonywanych zajęć jest najwyższa w przypadku pomocy
w czynnościach pielęgnacyjnych (średnio 3,5 razy w tygodniu), dotrzymywaniu towarzystwa (3,2 razy
w tygodniu) oraz dokonywaniu zakupów (3 razy w tygodniu).

7.3. Identyfikacja trudności i potrzeb opiekunów formalnych w pełnieniu
funkcji opiekuna osoby starszej
Kluczowe bariery i wyzwania, jakie badani dostrzegli w pełnieniu roli opiekuna formalnego dotyczą
głównie dwóch sfer: kontaktu z rodziną podopiecznego oraz specyfiki wykonywanej pracy. Problemy,
które możemy zaliczyć do pierwszej kategorii zostały określone jako: brak zainteresowania (brak
wsparcia) ze strony rodziny seniora, czy wręcz negatywne nastawienie rodziny, natomiast w ramach
problemów wynikających z charakteru pracy z osobą starszą wymieniono: niechęć i brak zaufania
ze strony osoby starszej, trudności w nawiązaniu kontaktu spowodowane demencją, trud fizyczny.
Ponadto, jeden z badanych przyznał, że bardzo przywiązuje się do swoich podopiecznych, co z jednej
strony należy uznać za zaletę, natomiast z drugiej, może to skutkować zbyt emocjonalnym
podejściem do seniora i jego pogarszającego się stanu zdrowia, co w konsekwencji może prowadzić
do wypalenia zawodowego.
Troje respondentów (opiekunowie 2 os. umiarkowanie niesprawnych i 1 os. sprawnej) przyznało, że
nie są oni w stanie przeznaczyć odpowiedniej ilości czasu, niezbędnego do zapewnienia
podopiecznym właściwej opieki (jeden z nich ma pod swoją opieką sześć osób, pozostali po jednej).
Jednemu z respondentów, z kolei, wykonywanie obowiązków utrudnia brak odpowiednich
kompetencji (odpowiedź udzielona przez ratownika medycznego). Co istotne, w odczuciu zaledwie
trzech osób mogą oni liczyć na jakąkolwiek pomoc ze strony swojego pracodawcy (wskazania dotyczą
wyłącznie ośrodków pomocy społecznej), czują się docenieni, podejmowane przez nich działania
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zyskują aprobatę, mają dogodne godziny pracy. Opiekunowie, którzy takiego wsparcia nie otrzymują,
uważają, że powinno ono się zwiększyć poprzez podwyżkę wynagrodzenia, umożliwienie
podniesienia kwalifikacji, pomocy w zakresie kontaktów z rodziną podopiecznego oraz zwiększenie
ilości czasu, który mogliby przeznaczyć na opiekę nad konkretną osobą.
Na wsparcie ze strony rodziny seniora może liczyć siedmioro opiekunów. Wśród wymienionych form
pomocy znalazły się przede wszystkim bieżące czynności polegające, m.in. na przygotowywaniu
posiłków, sprzątaniu, robieniu zakupów. Respondenci uważający wsparcie ze strony opiekunów
nieformalnych za niewystarczające, dostrzegają potrzebę zwrócenia przez rodziny większej uwagi
na samego podopiecznego – zainteresowanie się jego stanem i potrzebami oraz współuczestniczenie
w pełnieniu nad nim opieki (takiego wsparcia nie odczuwają wszyscy opiekunowie osób sprawnych
oraz dwoje opiekunów osób umiarkowanie niesprawnych). Być może poczucie takie wynika z faktu, iż
najczęściej wskazywaną przez opiekunów nieformalnych trudnością w ich sytuacji jest permanentny
brak czasu dla siebie i najbliższej rodziny. Stąd, uzupełniającą opiekę formalną traktować oni mogą
jako jedyną możliwość odpoczynku od pełnionych obowiązków oraz szansę na nadrobienie
zaległości w pozostałych obszarach swojego życia rodzinnego, towarzyskiego czy zawodowego.
Niestety, jak wynika z badania CAWI z przedstawicielami samorządów, w większości przypadków
usługi opiekuńcze interpretowane są w bardzo wąski i jednoznaczny sposób – jako pomoc dla osób
samotnych, wymagających wsparcia. Nie zauważa się szerokiego potencjału tego rodzaju wsparcia,
jako jednego z możliwych sposobów odciążenia rodzin opiekujących się swoimi bliskimi
i umożliwienia im odpoczynku.
Niemal połowa badanych, zwłaszcza opiekujących się osobami uzyskującymi wysoką punktację
na skali ADL, a więc stosunkowo sprawnymi (sześcioro opiekunów, w tym 3 os. sprawnych i 3 os.
umiarkowanie niesprawnych) uważa wsparcie formalne, jakim objęty jest ich podopieczny
za zdecydowanie niewystarczające. Niezaspokojone potrzeby osób starszych dotyczą zwłaszcza
kompleksowości świadczonej opieki, wskazywano na braki w zakresie rehabilitacji, leków, organizacji
czasu wolnego, wsparcia emocjonalnego/psychologa, czasu przeznaczanego na opiekę. W ocenie
czterech opiekunów wszystkie potrzeby osób starszych są zaspokojone, dla trzech kolejnych
zaspokojenie to jest częściowe.
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8. Osoby starsze będące odbiorcami usług wsparcia społecznego
i opieki
Analiza tego obszaru została przygotowana na podstawie 72 indywidualnych wywiadów
pogłębionych (IDI), przeprowadzonych z udziałem osób starszych, będących odbiorcami wsparcia
społecznego i opieki.
Zdecydowaną większość wywiadów, bo aż 52 przeprowadzono z kobietami, a 20 z mężczyznami.
Badane osoby znajdowały się w wieku 60-94 lat, a średnia wieku respondentów to 76 lat. W grupie
respondentów powyżej 80 roku życia znalazło się 25 osób.
Zgodnie z założeniami metodologicznymi, w badanej grupie zapewniono reprezentację osób
o różnych typach sprawności: 19 seniorów przyporządkowanych zostało do kategorii „osób znacznie
niesprawnych” (I grupa, wg skali ADL), 24 osoby do kategorii „osoby umiarkowanie niesprawne”,
a 29 osób reprezentowało kategorię „osoby sprawne”. Niemal równe liczebności uzyskano pod
względem miejsca zamieszkania respondentów – 35 wywiadów przeprowadzono w mieście,
37 na wsi.

8.1. Określenie sytuacji społeczno-zdrowotnej osoby starszej
Sytuację rodzinną respondentów badania można ogólnie określić jako dobrą, gdyż zdecydowana
większość z nich zamieszkuje wspólnie z rodziną (60), jedynie 12 osób mieszka w pojedynkę.
Przeważająca część tworzy gospodarstwa domowe z dziećmi, wnukami, bądź dalszą rodziną,
a 11 seniorów zamieszkuje jedynie ze swoim współmałżonkiem. Blisko dwie trzecie badanych
seniorów to osoby nie pozostające w związkach małżeńskich (47 os.), głównie owdowiałe (45 os.),
a 25 to osoby zamężne i żonate. Niemal wszyscy badani posiadają dzieci (71 os.) i deklarują
utrzymywanie z nimi stałego i regularnego kontaktu (70 os.). Podobnie sytuacja wygląda
w odniesieniu do wnuków/prawnuków, tutaj również częstotliwość i bliskość kontaktów uznawana
jest za wystarczającą i satysfakcjonującą. Relatywnie dobrze oceniane są także kontakty z dalszą
rodziną, gronem znajomych oraz z sąsiadami.
W większości źródłem utrzymania badanych jest emerytura, lecz opinie co do obecnej sytuacji
materialnej są podzielone. Mniej więcej połowa respondentów uważa, że ich sytuacja materialna jest
zła lub przeciętna, a świadczenie to nie pozwala na zaspokojenie wszystkich potrzeb wynikających
ze stanu zdrowia (np. zakup lekarstw), pozostała część wskazuje, że wysokość emerytury jest
wystarczająca, a sytuacja materialna dobra (dotyczy to zwłaszcza tych przypadków, w których
seniorzy mogą liczyć na wsparcie finansowe innych członków rodziny). Zdecydowana większość
respondentów deklaruje, iż wsparcie, jakie otrzymuje od rodziny (lub rzadziej, od sąsiadów) jest
w zupełności wystarczające i nie musi być uzupełniane organizacją opieki formalnej. Przekonanie to
funkcjonuje, niezależnie od deklaracji dotyczących stanu ich zdrowia. Całkiem spora grupa
respondentów (28 os.) ocenia swój stan zdrowia jako dobry, czy zadowalający, jednak równolegle
zbliżona liczba osób (27 os.) wskazuje, że ich stan zdrowia jest zły, bardzo zły lub ciężki. Wśród
dolegliwości chorobowych znacznie utrudniających codzienne funkcjonowanie najczęściej
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wymieniano choroby serca i układu krążenia, cukrzycę, bóle/zwyrodnienie stawów, problemy
z poruszaniem się, choroby kręgosłupa. Poważnym problemem zdrowotnym osób starszych jest
wielochorobowość. Potwierdza to również 90% opiekunów nieformalnych w badaniu CATI, których
podopieczni cierpią na współwystępowanie kilku, często bardzo poważnych dolegliwości.

8.2.

Identyfikacja potrzeb opiekuńczych osoby starszej

Wszystkie badane osoby starsze przyznają, że trudno jest im funkcjonować bez pomocy innych osób.
Dotyczy to zarówno osób sprawnych, jak i tych, które nie są w stanie samodzielnie funkcjonować
na co dzień. Owa pomoc najczęściej potrzebna jest we wszystkich lub większości codziennych
czynności, tj. sprzątaniu, praniu, przygotowywaniu posiłków, higienie i pielęgnacji. Seniorzy
potrzebują również pomocy w dotarciu do lekarza czy zrobieniu zakupów. Najczęściej zwracają się
z prośbą o pomoc do najbliższej rodziny. Jak podkreślała część respondentów, ich dzieci, wnuki
traktują opiekę nad nimi jako naturalną, a więc nie ma potrzeby, aby w jakiś szczególny sposób
o tę pomoc musieli zabiegać, bo wynika ona z własnej inicjatywy ich najbliższych.
Opiekuje się mną córka i wnuczek, robią to z własnej inicjatywy, ale jak poproszę o pomoc,
to zawsze mi pomogą.
Moja córka opiekuje się mną, bez proszenia bywa u mnie kilka razy w tygodniu lub ja nawet
z nią jadę do niej. Córka pomaga mi także finansowo, bo moja emerytura nie starczyłaby na
nic. W każdej sytuacji mogę liczyć na pomoc mojej córki, nie muszę o nią prosić, jestem z nią
w dobrych relacjach i pomoc wynika z tych relacji.
Opieka to również pomoc w przyjmowaniu leków czy przestrzeganiu diety. Seniorzy zamieszkujący
ze swoimi współmałżonkami deklarują, że starają się nawzajem wspierać w wykonywaniu
codziennych czynności, dopiero, gdy pewne czynności przekraczają ich możliwości, zwracają się
z prośbą o pomoc do dzieci, wnuków i dalszej rodziny. Osoby mieszkające samotnie, również
korzystają z niemal codziennej pomocy swoich dzieci, głównie w zakresie prac domowych oraz
w dotarciu do lekarza. Wśród respondentów znalazły się również osoby starsze, które deklarują,
że na co dzień są w stanie funkcjonować w miarę samodzielnie, natomiast potrzebna jest im jedynie
pomoc przy zrobieniu większych zakupów (np. dwa razy w tygodniu) i/lub dotarciu do ośrodka
zdrowia. Nie bez znaczenia jest również kwestia dotrzymywania osobom starszym towarzystwa.
Wątek ten nie pojawiał się jednak zbyt często w rozmowach z osobami starszymi, co może wynikać
przede wszystkim z tego, że ta potrzeba jest zaspokojona przez częsty kontakt z najbliższą rodziną.
Wszelka świadczona pomoc ma charakter regularny – codzienny lub niemal codzienny, co na ogół
wynika ze wspólnego zamieszkania. Część seniorów deklaruje, że rodzina pomaga im od wielu lat,
niezależnie od sytuacji, a w niektórych przypadkach potrzeba nieformalnych usług opiekuńczych
wynika bezpośrednio z pogorszenia się stanu zdrowia seniora, lub innej zmiany w jego sytuacji
życiowej (np. śmierć współmałżonka). Respondenci zgodnie przyznają, że pomoc świadczona w kręgu
rodzinnym pozwala na zaspokojenie ich wszystkich potrzeb, a oni sami są bardzo zadowoleni z opieki,
jaką otaczają ich bliscy. Stąd też, nie widzą potrzeby korzystania z opieki formalnej. Kilkoro
respondentów przyznało, że starało się o uzyskanie pomocy ze strony pomocy społecznej, jednak
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ze względu na to, że mieszkają z rodziną, pomocy im nie przyznano. Prawdopodobnie jednak stało się
tak ze względu na fakt przekraczania progów dochodowych uprawniających do korzystania
ze świadczeń.
Niewielka część uczestników badania ma doświadczenia z taką formą opieki. Korzystanie ze wsparcia
instytucjonalnego zadeklarowało trzynastu seniorów, głównie wskazując na wsparcie zapewnione
przez system pomocy społecznej, pojedyncze wskazania dotyczyły także pielęgniarskiej opieki
długoterminowej, bądź usług zapewnianych przez sektor pozarządowy. Wsparcie to zapewnione jest
przede wszystkim w formie usług opiekunki przydzielonej przez gminę, która od momentu
pogorszenia się ich stanu zdrowia, odwiedza seniorów systematycznie i wykonuje im zabiegi,
pielęgnacyjne, higieniczne i medyczne, niekiedy również prace domowe. Tego typu pomoc oceniana
jest pozytywnie, choć pojawiają się wypowiedzi wskazujące, że mogłyby być świadczona w nieco
bardziej rozszerzonym wymiarze.
Raz poprosiłam, pytali mnie o różne rzeczy i powiedzieli co mogli dać i dają. Ja się cieszę, ale
chyba poproszę o trochę więcej, takie jeszcze inne okresowe sprawy jak opał czy nowa
pościel.
Ta pomoc jest niewystarczająca, ale dziękuję Bogu, że choć i taka się trafiła. To jest zawsze
coś.
Tak, jest to regularna pomoc, ale zawsze jest za mało, chyba nie ma osoby całkiem
zadowolonej. Lepiej jednak, że coś jest, ja to doceniam.

Korzystanie z usług opiekunki zatrudnionej z polecenia/ogłoszenia zadeklarowały trzy osoby. Reszta
seniorów nie odczuwa takiej potrzeby, bądź wskazuje, że przeszkodą jest tu cena.

Nie korzystam, bo to jest za drogie.
Nie korzystam – nie stać mnie.
Z wypowiedzi grupy respondentów korzystających z usług zatrudnionej opiekunki wynika, że to
głównie rodzina ustala zakres i częstotliwość jej wizyt, a seniorzy się do tych ustaleń dostosowują –
zatrudnienie opiekunki odciąża w znacznym stopniu rodzinę osoby starszej. W badanych kręgach nie
uwidoczniły się przypadki przerzucania odpowiedzialności za zapewnienie opieki na opiekunów
formalnych. We wszystkich przypadkach, jakość usług świadczonych przez te osoby oceniana jest
pozytywnie.
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8.3.

Identyfikacja sposobów organizowania opieki nad osobą starszą

Decyzja o skorzystaniu z opieki formalnej, według deklaracji osób starszych podejmowana była
zazwyczaj przez nich wspólnie z rodziną, choć z inicjatywą wychodzili zarówno respondenci, jak
i członkowie ich rodzin.
Wspólna decyzja z rodziną, jestem coraz starsza i trzeba się liczyć z tym, że czy tego chcę czy
nie, taka pomoc wcześniej czy później będzie potrzebna.

Wnuczka mi to załatwiła. Ja nie musiałam nic robić. Widziała, że jestem coraz słabsza, gorzej
się czuję. Rozmawiała ze mną i się zgodziłam.
Pytani o motywy korzystania z opieki formalnej, respondenci wskazywali głównie na pogorszenie
stanu zdrowia i sprawności, postępujące kłopoty z wykonywaniem obowiązków domowych,
a w nielicznych przypadkach sytuacje losowe, np. wypadek lub śmierć współmałżonka. Wybór
konkretnego opiekuna raczej rzadko zależał od samych zainteresowanych, z reguły były to osoby
przydzielane przez instytucję wspierającą. Jeżeli seniorzy mieli wpływ na dokonanie wyboru,
np. poprzez samodzielne zatrudnienie opiekunki, o wyborze decydowało przede wszystkim polecenie
danej osoby przez rodzinę lub znajomych. Samo przydzielenie opiekuna formalnego ze strony gminy
nie wiązało się raczej, zdaniem badanych, z większymi trudnościami, chociaż w większości
przypadków kwestie związane z organizacją wsparcia formalnego leżały po stronie rodziny.
Było podpisywanie, ale ja miałem wszystko na gotowo, spodziewałem się że to będzie droga
przez mękę, a wcale nie. Córka mi poleciła i wszystko zorganizowała.
Przyszły dwie panie na rozmowę i pytały, i doradziły co robić. Poprosiły żeby córka była przy
mnie jak podpisuję, sama tez coś pisała i rozmawiały. Nie było to kłopotliwe. Miło się siedziało
przy herbacie.
Ponadto, znaczenie miała tu potrzeba profesjonalnej opieki, dlatego też, posiadanie kompetencji było
kryterium decydującym o zatrudnieniu konkretnej osoby. Niemniej, jak wynika z badania IDI
z udziałem opiekunów nieformalnych, kryterium stanowiła również dostępność danej formy opieki
w miejscu zamieszkania seniora. W toku badania zidentyfikowano tylko jeden przypadek nawiązania
nieformalnej „umowy ustnej” pomiędzy opiekunem formalnym, a zleceniodawcą – należy jednak
pamiętać, że wyniki badania jakościowego nie mogą służyć szacowaniu skali problemu, tzw. szarej
strefy w zatrudnianiu opiekunów, ponieważ obejmują tylko część populacji, dobranej w sposób
celowy. Ten problem pojawił się również w badaniu CATI opiekunów nieformalnych, którzy
wspomagali się opieką formalną. Na 18 zatrudnianych przez nich opiekunów formalnych,
13 pracowało bez jakiejkolwiek umowy.
Badani seniorzy w większości nie posiadają konkretnej wiedzy na temat instytucji działających
na terenie gminy, z usług których mogliby skorzystać (46 osób). Dotyczy to osób, którymi opiekuje się
wyłącznie rodzina i które, nie chcą zmieniać tego stanu rzeczy, zwłaszcza, że w ich ocenie
doświadczenie to może być upokarzające. W badaniu CATI z opiekunami nieformalnymi, 13% wśród
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597 opiekunów, którzy nie korzystali z opieki formalnej, wskazywało „brak zgody podopiecznego
na przyjęcie opieki”, jako drugą najważniejszą przyczynę takiego stanu rzeczy.
Nie wiem, póki co nie korzystałam. Trochę to upokarzające - tak się przyjęło. Ale jakby nie
było wyjścia, to by nie było.
Nie wiem, chyba bym wolała już umrzeć wcześniej.

Nie [wiem], u nas to się źle kojarzy, jak z jakimś marginesem.

Wśród osób, które potrafią wskazać instytucje, jakie udzielają wsparcia opiekuńczego seniorom,
pierwsze skojarzenia, jakie padają, dotyczą systemu pomocy społecznej, rzadziej organizacji
kościelnych (głównie Caritas) oraz systemu służby zdrowia. Analogiczne dane uzyskano na podstawie
badania CATI z opiekunami nieformalnymi, podobnie jak w tym przypadku, katalog wskazywanych
przez opiekunów instytucji jest wąski i niezróżnicowany.
Badani nie poszukują raczej tego typu informacji, natomiast gdyby okazały się one im potrzebne,
zwróciliby się w pierwszej kolejności do osób zaufanych, najbliższych członków rodziny, sąsiadów,
znajomych, a w dalszej kolejności do urzędu gminy czy ośrodka pomocy społecznej. Pytani o to, gdzie
takie informacje powinny być dostępne, osoby starsze wskazują przede wszystkim na ośrodek
pomocy społecznej, przychodnie lekarskie, kościół oraz w formie ulotek dostarczanych do domu.
W wywiadach wyraźnie zaznaczyły się oczekiwania seniorów, aby to sami przedstawiciele gminy
zainteresowali się losem swoich starszych mieszkańców i co jakiś czas odwiedzali ich w domach,
przedstawiając ofertę dostępnej pomocy.
Urzędnik to powinien poszukać starszych ludzi, przecież mają adresy i daty urodzenia.
I powiedzieć co można zrobić dla starszych, zapytać o potrzeby.
Oczywiście gmina [udostępnia te informacje], ale czy pracownik socjalny nie mógłby raz
w roku przyjść i do innych w naszej wiosce i zobaczyć jak nam się wiedzie?

Powinien ktoś do mnie przyjść, była jedynie jakiś czas temu pielęgniarka środowiskowa, ale to
wszystko – żadnego urzędnika.

W związku z tym, że opiekę nad seniorami sprawuje przede wszystkim rodzina, sami podopieczni nie
ponoszą bezpośrednio kosztów związanych z tym rodzajem opieki. Osoby starsze korzystające
ze wsparcia opiekunów formalnych, nie do końca są świadome kosztów tej opieki, a także warunków,
na jakich to wsparcie jest zapewnione. Jak wynika z wywiadów, z reguły, to najbliższa rodzina
zarządza budżetem seniorów i w jego ramach opłaca świadczone usługi.
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9. Opieka sprawowana przez instytucje wsparcia dziennego dla osób
starszych
Kolejnym elementem, który podlegał niniejszemu badaniu było dzienne wsparcie dla osób starszych,
świadczone w systemie pomocy społecznej. W badaniu techniką CAWI udział wzięło 13 osób –
przedstawicieli dziennych domów pomocy: 6 reprezentujących miasto Poznań (z dwóch DDP, w tym
w przypadku jednego z nich przebadano 5 filii) oraz po 1 osobie z gminy Budzyń, Rawicz, Luboń,
Ostrów Wielkopolski, Szamotuły oraz z miast na prawach powiatu, Kalisza i Leszna.
Podstawy prawne oraz ogólne informacje na temat działania dziennych domów pomocy (DDP)
zostały omówione w pierwszej części niniejszego raportu. Dla przypomnienia jednak warto
podkreślić, że usługi dziennych domów pomocy kierowane są do osób wymagających częściowej
opieki z powodu wieku, choroby lub innej przyczyny, a które nie mogą uzyskać tej opieki z powodu
pozostawania osobą samotną lub braku możliwości zapewnienia takiej pomocy przez rodzinę.
Działalność DDP obejmuje realizację usług socjalnych (w tym posiłek), edukacyjnych
i aktywizacyjnych. W 2015 roku w badaniu Diagnoza sektora usług społecznych w województwie
wielkopolskim wraz z rekomendacjami eksplorowano temat związany ze świadczeniem usług
w dziennych domach pomocy. Wówczas, w szczególny sposób badaniu poddane zostały opinie
respondentów na temat kryteriów przyjęcia oraz źródła informacji o ofercie placówki, zakres i rodzaj
świadczonych usług, a także poziom zaspokojenia potrzeb odbiorców. Zazwyczaj przyjęcie do
dziennego domu pomocy poprzedzone jest przeprowadzeniem wywiadu środowiskowego mającego
na celu rozpoznanie sytuacji rodzinnej, socjalnej i bytowej danej osoby. Głównymi przesłankami
przyjęcia do DDP jest kryterium wieku oraz zamieszkiwanie na terenie samorządu, który prowadzi
daną placówkę. Ponadto, czynnikiem decydującym o przyjęciu jest trudna sytuacja materialna,
zdrowotna, a przede wszystkim rodzinna potencjalnie korzystającego z oferty DDP. Historie
opiekuńcze poprzedzające przyjęcie konkretnych osób do placówki są różne. Czasami korzystają oni
z drobnych form wsparcia oferowanych przez ośrodki pomocy społecznej lub organizacje działające
na terenie gmin, np. z posiłku, a wraz z upływem czasu proponuje im się udział w zajęciach dziennych
domów pomocy. W gronie uczestników zajęć znajduje się też grupa, która samodzielnie poszukuje
wsparcia w takiej formie152.

152

Diagnoza sektora usług społecznych w województwie wielkopolskim wraz z rekomendacjami, ROPS Poznań,
2015, s. 80-95.
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9.1. Sytuacja społeczno-zdrowotna osób starszych będących uczestnikami
zajęć w Dziennych Domach Pomocy/Dziennych Domach Senior-Wigor
Na podstawie zebranych danych stwierdzić można, że w dniu przeprowadzenia wywiadu ze wsparcia
każdego z badanych domów korzystało średnio około 68 osób, przy czym największa liczba
korzystających wyniosła 200 osób, najmniejsza zaś to 28 osób. Porównując te wyniki z danymi
zastanymi zauważyć można, że średnia liczba korzystających ze wsparcia DDP odbiega od danych
wojewódzkich za 2015 rok. Podkreślić jednak należy, że dane z 2015 roku obejmowały cały rok
sprawozdawczy oraz wszystkie wówczas istniejące dzienne domy (bez podziału na filie). Ponadto
zróżnicowanie samorządów w liczbie osób objętych wsparciem DDP pozwala zaobserwować
potencjał organizacyjny i finansowy samorządów w zakresie realizacji usług w formie dziennego
domu pomocy. W grupie badanych podmiotów odnotowano następującą relację: większe samorządy
organizowały zajęcia dla większej grupy osób.
Zgodnie z opinią respondentów, przedstawicieli DDP, najliczniejszą grupę uczestników zajęć
organizowanych w dziennych domach pomocy stanowią osoby powyżej 70 roku życia (najwyższy
odsetek w grupie 70-74 i 80-84 lata). Najmniej liczną grupą odbiorców usług są z kolei seniorzy
poniżej 60 roku życia oraz w wieku od 60 do 69 lat. Korzystający z oferty DDP to w zdecydowanej
większości osoby owdowiałe i zamieszkujące w pojedynkę. Wśród korzystających spotkać można
częściej seniorów utrzymujących bliskie kontakty z rodziną, niż samotnych bez rodziny lub
nieutrzymujących z nią kontaktu. Ponadto osoby zamieszkujące z rodziną (współmałżonkiem/
partnerem, dziećmi lub wnukami) rzadziej są odbiorcami usług DDP.
Zespół pod kierownictwem profesora Błędowskiego wskazuje, że wraz z wiekiem rośnie odsetek osób
stanu wolnego i najczęściej są to właśnie osoby owdowiałe. Prowadzone analizy wskazują, że
owdowiali seniorzy wśród kobiet zaczynają przeważać w grupie od 75 roku życia, natomiast wśród
mężczyzn od 90 roku życia153, a więc najliczniej reprezentowanej w wielkopolskich DDP (osoby
powyżej 70 roku życia). Wzrost odsetka seniorów stanu wolnego wpływa na powiększanie się grupy
seniorów samotnie zamieszkujących, którzy najczęściej zamieszkują duże miasta. Na wsiach
zamieszkuje ich stosunkowo mniej. W przypadku środowisk wiejskich odnotowuje się wyższy odsetek
rodzin trzypokoleniowych, stąd niższy procent osób starszych mieszkających samotnie154.
W niniejszym badaniu przedstawiciele dziennych domów pomocy reprezentowali placówki
zlokalizowane w środowiskach miejskich i wielkomiejskich (za wyjątkiem DDP z gminy Budzyń), stąd
ich zgodna obserwacja w zakresie współzamieszkiwania z rodziną.
Na podstawie wyników badania przypuszczać można, że fakt niezamieszkiwania z rodziną rodzi
potrzebę kontaktu z otoczeniem oraz potrzebę wsparcia i opieki w czynnościach dnia codziennego,
a tym samym częściej skłania osoby starsze do korzystania z dostępnej oferty dziennych domów
pomocy. Niepokojącym jednak, w kontekście otrzymanych wyników badania, wydaje się być fakt, iż
osoby samotne bez rodziny lub nieutrzymujące z nią kontaktu, stanowią mniejszość w grupie
korzystających ze wsparcia istniejących DDP. Być może wynika to z ich niższego udziału w ogólnej
153

Błędowski P., Szatur-Jaworska B., Szweda-Lewandowska Z., Kubicki P. Raport na temat sytuacji osób
starszych w Polsce, Warszawa, grudzień 2012 r. s. 51-53.
154
Błędowski P., Szatur-Jaworska B., Szweda-Lewandowska Z., Kubicki P. Raport na temat sytuacji osób
starszych w Polsce, Warszawa, grudzień 2012 r. s. 54-56.
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populacji seniorów. Jednakże z uwagi na fakt, iż są one pozbawione opieki nieformalnej rodziny, ich
potrzeby w zakresie opieki formalnej powinny być monitorowane w szczególny sposób przez
pracowników pomocy społecznej lub/i służby zdrowia.
Wykres 69. Sytuacja rodzinna osób starszych korzystających z oferty dziennych domów pomocy
(N=13)
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania.

Opinie respondentów dotycząca ogólnego stanu zdrowia osób korzystających z oferty DDP są
podzielone. Część ocenia stan zdrowia podopiecznych jako raczej dobry, inni jako raczej zły. Biorąc
pod uwagę, że proces starzenia związany jest z występowaniem wielu chorób, a ich pojawienie
i stopień nasilenia uzależniony jest od wielu czynników, wydaje się to być dość zrozumiałe. Mimo to
respondenci byli zgodni, że większość osób starszych uczestniczących w zajęciach zalicza się do osób
sprawnych155 (ocena na podstawie skali ADL). Seniorzy ci bowiem w większości samodzielnie
wykonują czynności w zakresie kąpieli, ubierania i rozbierania się, korzystania z toalety, wstawania z
łóżka oraz jedzenia. Otrzymane wyniki sugerują, że uczestnicy zajęć w DDP są zdolni do
samodzielnego funkcjonowania i na tę chwilę nie ma potrzeby otoczenia ich stałą opieką przez inne
osoby, pamiętać jednak należy, iż jest to ogólna ocena całej zbiorowości. Prawdopodobnie dokonanie
pogłębionej, indywidualnej oceny umożliwiłoby określenie stopnia sprawności dla każdego seniora
korzystającego z oferty DDP. Niemniej jednak, ogólna ocena wydaje się być właściwa dla odbiorców
tej usługi, ponieważ wsparciem usługowym DDP powinny być objęte osoby, których stopień
sprawności i stan zdrowia pozwala na korzystanie z usług w środowisku lokalnym i dotarcie
do miejsca ich świadczenia.

155

W wyniku postępującego procesu starzenia, wraz z wiekiem pojawia się coraz więcej ograniczeń
w samoobsłudze. Odsetek seniorów niesamodzielnych wzrasta w kolejnych fazach życia, przy czym dominuje
grupa o średniej sprawności, Błędowski P., Szatur-Jaworska B., Szweda-Lewandowska Z., Kubicki P. Raport
na temat sytuacji osób starszych w Polsce, Warszawa, grudzień 2012 r. s. 57-58.
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Wykres 70. Ocena ogólnego stanu zdrowia osób starszych korzystających z oferty dziennych domów
pomocy (N=13)
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania.

Wykres 71. Ocena stopnia sprawności osób starszych korzystających z oferty dziennych domów
pomocy (N=13)
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania.

Według wskazań przedstawicieli DDP, głównym źródłem utrzymania ich podopiecznych jest
emerytura – pracownicza lub po współmałżonku. Osoby utrzymujące się z innych źródeł stanowią
zdecydowaną mniejszość lub nie korzystają ze wsparcia badanych dziennych domów pomocy.
Z oceny respondentów wynika, że sytuacja materialna tej grupy jest zróżnicowana, ponieważ ich
opinie są niejednoznaczne, najczęściej oceniali ją jako raczej dobrą lub raczej złą. Brak
jednomyślności, odnośnie sytuacji materialnej seniorów jest prawdopodobnie spowodowany
różnicami w dochodach podopiecznych. Populacja osób starszych nie jest jednorodna pod względem
zasobności portfela, przy czym najczęściej źródłem utrzymania seniorów jest emerytura pracownicza,
wypłacana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Głównymi wydatkami gospodarstw emerytów są
wydatki na zdrowie, szczególnie leki, a dostęp do prywatnej opieki zdrowotnej oraz sprzętu
i wyposażenia rehabilitacyjnego jest uzależniony od dochodu156.

156

Błędowski P., Szatur-Jaworska B., Szweda-Lewandowska Z., Kubicki P., Raport na temat sytuacji osób
starszych w Polsce, Warszawa, grudzień 2012 r. s. 67-72.
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Reasumując, sytuacja społeczno-zdrowotna osób starszych korzystających z usług wielkopolskich
dziennych domów pomocy, nie odbiega od obrazu polskich seniorów, nakreślonego w badaniach
krajowych, np. Głównego Urzędu Statystycznego157, czy PolSenior. Uczestnicy zajęć w dziennych
domach pomocy, podobnie jak inni seniorzy, tracą sprawność wraz z wiekiem i przeważanie
utrzymują się ze świadczeń emerytalnych, a powodem ich samotności są naturalne procesy związane
ze śmiercią współmałżonka, z którym wcześniej współzamieszkiwali.

9.2.

Identyfikacja usług świadczonych przez dzienne domy pomocy dla
osób starszych na terenie placówki oraz w miejscu zamieszkania

Wszystkie biorące udział w badaniu placówki/filie dziennych domów pomocy społecznej świadczą
usługi w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku. Dwanaście placówek oferuje swoje usługi dla
osób starszych wyłącznie w swojej siedzibie (nie licząc wyjść grupowych), a jedna zarówno
w siedzibie, jak i w miejscu zamieszkania osoby starszej (placówka w Budzyniu).
Ocena warunków lokalowych dziennych domów pomocy społecznej wypadła pomyślnie, ponieważ
większość respondentów (12 osób) uważa, że dostępne dla podopiecznych warunki lokalowe są
raczej dobre lub bardzo dobre. Tylko jeden przedstawiciel DDP określił warunki lokalowe swojej
placówki jako raczej złe.
Ankietowanych poproszono również o określenie rodzaju oraz częstotliwości świadczenia pewnych
usług. Dzienne domy pomocy świadczą usługi w siedmiu głównych obszarach. Do najpopularniejszych
usług zaliczają się te o charakterze socjalnym, terapeutycznym oraz aktywizacyjnym.
Najczęściej oferowaną usługą są usługi socjalne, w tym posiłek. Ten rodzaj usług, zdaniem dziewięciu
z trzynastu respondentów, świadczony jest w ich placówce nawet kilka razy dziennie. Obok
socjalnych, do najbardziej popularnych usług w dziennych domach pomocy, zaliczyć można:
kulturalno-oświatowe, sportowo-rekreacyjne, aktywizujące społecznie oraz terapię zajęciową. Usługi
te w większości placówek świadczone są przynajmniej raz dziennie. Najmniej dostępnymi usługami
w dziennych domach pomocy są te, które wspierają codzienne funkcjonowanie seniorów, takie jak:
usługi higieniczne, fryzjerskie, kosmetyczne czy pralnicze. Usług tych w ogóle nie świadczy sześć
dziennych domów, natomiast w kolejnych sześciu placówkach z usług tych można skorzystać kilka
razy w tygodniu lub rzadziej. Być może nie jest to usługa priorytetowa, z uwagi na zadowalający
stopień sprawności seniorów, który został nakreślony wcześniej przez respondentów. Poradnictwo
prawne lub psychologiczne dostępne jest dla korzystających z oferty DDP raz lub dwa razy
w tygodniu. Trzy dzienne domy pomocy oferują dodatkowe usługi i zajęcia, do których należą np.:
teleopieka, fizjoterapia, zajęcia taneczne, gry zespołowe i karciane, zajęcia językowe – nauka języka
angielskiego.
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Publikacje Głównego Urzędu Statystycznego: Ludność w wieku 60+. Struktura demograficzna i zdrowie,
Notatka przygotowana na posiedzenie Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej dotyczące „Informacji Ministra
Zdrowia na temat wpływu zmian demograficznych i starzenia się społeczeństwa na organizację systemu
ochrony zdrowia i Narodowy Program Zdrowia” (w dniu 19.02.2016 r.); Informacja o sytuacji osób starszych
na podstawie badań Głównego Urzędu Statystycznego, Warszawa 2016; Sytuacja demograficzna osób starszych
i konsekwencje starzenia się ludności Polski w świetle prognozy na lata 2014-2050, Warszawa 2014.
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Wykres 72. Oferta i częstotliwości świadczenia usług przez dzienne domy pomocy (N=13)
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania.

Do najpopularniejszych zajęć wśród uczestników DDP należą: zajęcia kulturalno-oświatowe,
sportowo-rekreacyjne oraz socjalne.

Wykres 73. Odpłatność za usługi świadczone w dziennych domach pomocy (N=13)
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania.

Jak wynika z odpowiedzi respondentów, osoby starsze korzystające z usług dziennych domów
pomocy, ponoszą opłaty z tego tytułu. Podstawą naliczania odpłatności są zapisy ustawy o pomocy
społecznej i inne regulacje (np. uchwały rady gminy dot. odpłatności za pobyt lub wewnętrzne
regulaminy DDP). Usługami, które najczęściej podlegają opłatom są: posiłek, zajęcia kulturalno131 | S t r o n a

oświatowe, sportowo-rekreacyjne, aktywizujące społecznie oraz terapia zajęciowa. W praktyce
wygląda to najczęściej tak, że uczestnicy zajęć wnoszą miesięczną opłatę za uczestnictwo w zajęciach
DDP lub tylko za posiłki organizowane w dziennym domu. Wysokość opłaty jest uzależniona od liczby
dni, w których korzystają z usług w placówce lub uzyskiwanego dochodu, przy czym osoby
z najniższymi dochodami są zwolnione z odpłatności za usługi dziennych domów pomocy. Stała
opłata za korzystanie z ofert DDP oscyluje w granicach 30 – 80 złotych, dodatkowo płatne są posiłki,
których cena wynosi średnio 7 złotych za dzień. W związku z tym, łączne opłaty w DDP nie
przekraczają 300 złotych miesięcznie.
Tabela 21. Oferta usług dziennego domu pomocy w miejscu zamieszkania osoby starszej
Częstotliwość w tygodniu
Rodzaj usługi
Utrzymywanie mieszkania w porządku i czystości
Dokonywanie zakupów
Załatwianie spraw bieżących np. dokonywanie opłat
administracyjnych, umawianie wizyty lekarskiej itp.
Zapewnianie i podanie posiłku
Przynoszenie opału i palenie w piecu
Przynoszenie wody i wynoszenie nieczystości
Zabiegi pielęgnacyjne
Pomoc przy ubieraniu
Dotrzymywanie towarzystwa

Częstość świadczenia

Liczba godzin

4-5
4-5
4-5

20
1
1

5
5
5
5
5
5

2
2,5
2,5
3
1
2,5-5

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania.

Jak już wspomniano, tylko jedna z przebadanych placówek/filii świadczy usługi dla osób starszych
w miejscu ich zamieszkania. Zakres usług dziennego domu pomocy w miejscu zamieszkania, który
obejmuje między innymi utrzymywanie mieszkania w porządku i czystości, dokonywanie zakupów
oraz zabiegi pielęgnacyjne, przypomina usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania.
Usługi świadczone przez DDP w miejscu zamieszkania są odpłatne dla osób z nich korzystających.
Wysokość opłat uzależniona jest od dochodu osoby starszej i zawiera się w przedziale od 24 do 240
złotych w skali miesiąca. Tak, jak w przypadku usług świadczonych w siedzibach DDP, zasady
opłatności ustalane są na podstawie zapisów ustawy o pomocy społecznej oraz innych regulacji.
Największą popularnością korzystających z usług DDP w miejscu zamieszkania cieszą się czynności
związane z utrzymywaniem porządku i czystości w mieszkaniu, przygotowaniem i podaniem posiłku
oraz zabiegami pielęgnacyjnymi. Są to usługi dnia codziennego, a ich wykonywanie uzależnione jest
od stopnia sprawności osób w podeszłym wieku. Jak wskazano w poprzedniej części, odsetek osób
doświadczających trudności w samoobsłudze rośnie wraz z wiekiem, stąd zapotrzebowanie
i zainteresowanie tego typu usługami wśród seniorów.
Respondentów zapytano również o opinie na temat innych usług, które mogłyby być świadczone
przez lub we współpracy z dziennymi domami pomocy. Na tak zadane pytanie odpowiedzi udzieliło
ośmiu przedstawicieli DDP, którzy wskazywali przede wszystkim na potrzebę organizacji zajęć
rehabilitacyjnych dla korzystających ze wsparcia domów, dodatkowej terapii zajęciowej oraz ogólnie
zwiększenia częstotliwości usług już do tej pory świadczonych. Ponadto wśród postulatów pojawiła
się konieczność zatrudnienia specjalistów – psychologów i geriatrów oraz uruchomienie dodatkowej
opieki nad osobami mniej sprawnymi, a także organizacja wsparcia poza placówką, w miejscu
zamieszkania seniorów. Jedna osoba zauważa potrzeby w zakresie zwiększania dostępności osób
starszych do placówki, tj. konieczność wyposażenia domu w windę oraz organizację transportu dla
korzystających ze wsparcia placówki. Na pytanie o bariery, które do tej pory nie pozwoliły
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na wprowadzenie takich usług, respondenci zgodnie odpowiadali, że głównymi barierami są
niewystarczające środki finansowe, braki lokalowe oraz kadrowe, przy czym kwestie finansowe są
najistotniejszym ograniczeniem. Jak wynika z danych zastanych, część z wielkopolskich organizatorów
usług w DDP szuka dodatkowych źródeł finansowania (np. w ramach Senior-Wigor), które
umożliwiają poszerzenie dotychczasowej oferty DDP lub utworzenie i prowadzenie nowej placówki
w gminie lub powiecie.
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10. Organizowanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług
opiekuńczych przez samorządy gminne
Jednym z obszarów analizy była również oferta samorządów gminnych, które bezpośrednio
odpowiadają za organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu
zamieszkania158. Celem badania, oprócz identyfikacji i oceny sposobów organizacji usług
opiekuńczych, było określenie sytuacji społecznej oraz potrzeb osób korzystających z opieki formalnej
w gminach oraz oszacowanie pełnych kosztów usług opiekuńczych świadczonych w ramach sektora
publicznego, tj. sumy odpłatności gmin oraz korzystających z usług opiekuńczych. Z uwagi na obszar
badania, w kręgu zainteresowania znalazły się również informacje na temat form wsparcia
opiekunów nieformalnych przez samorząd lokalny, potrzeb i rozwiązań dla osób starszych
i opiekunów nieformalnych oraz planów gmin w zakresie dofinansowania organizacji i realizacji usług
opiekuńczych ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

10.1.
Identyfikacja
sposobów
organizacji
(w tym specjalistycznych) na terenie gminy

usług

opiekuńczych

Wywiadu (z wykorzystaniem komputera i Internetu)159 na temat usług opiekuńczych skierowanych
do osób starszych udzieliło 188 przedstawicieli wielkopolskich gmin, z poszczególnych podregionów
województwa: pilskiego 17,6%, konińskiego 30,3%, poznańskiego 18,6%, leszczyńskiego 15,4%,
kaliskiego 18,1%.
Z zebranych danych wynika, że wszystkie badane gminy realizowały usługi opiekuńcze, przy czym
76% z nich świadczyło tylko zwykłe usługi opiekuńcze, 23% zwykłe i specjalistyczne, a 1% tylko usługi
specjalistyczne. Dla porównania, warto przypomnieć, że w 2015 roku na terenie województwa
wielkopolskiego 19 gmin nie świadczyło usług opiekuńczych, a specjalistycznych usług opiekuńczych
aż 201 gmin. Oznacza to, że odsetek gmin realizujących usługi opiekuńcze w 2015 roku wyniósł 91,5%
oraz 11% w przypadku usług o charakterze specjalistycznym160. Specjalistyczne usługi opiekuńcze
dostępne są tylko w niektórych gminach, ponieważ muszą być realizowane przez osoby do tego
przygotowane, które trudno pozyskać do pracy, co jednocześnie wpływa na koszt usługi (jest ona
droższa niż zwykłe usługi opiekuńcze).

158

Art. 17 ust.1 pkt 11 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
W dalszej części posługiwać się będziemy skrótem „CAWI” – wspomagany komputerowo wywiad
z wykorzystaniem Internetu.
160
Ocena Zasobów Pomocy Społecznej Województwa Wielkopolskiego za 2015 r., ROPS Poznań, 2016, s. 47
159
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Wykres 74. Typy usług opiekuńczych realizowanych przez gminę (N=188)
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania.

Niemal wszystkie samorządy biorące udział w badaniu (99,5%) świadczą usługi opiekuńcze w miejscu
zamieszkania osób starszych. Ponadto 5,3% gmin realizuje je również ośrodkach wsparcia, w tym
w dziennych domach pomocy, domach pomocy społecznej (3,7%) oraz w mieszkaniach chronionych
(1,6%).
Wykres 75. Sposoby realizacji usług opiekuńczych przez gminę (N=188)
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania.

Zgodnie z deklaracjami respondentów najczęstszym sposobem organizowania usług opiekuńczych
jest ich realizacja poprzez samorządową jednostkę organizacyjną (OPS). Co trzeci samorząd prowadzi
działania w ramach własnej struktury (33%), natomiast 16,5% zleca je podmiotom zewnętrznym.
Oznacza to, że w ponad 80% przypadków gminy będące organizatorami usług opiekuńczych są
jednocześnie ich realizatorami i bezpośrednio odpowiadają za ich jakość oraz skalę świadczenia.
Z kolei jednostki, które decydują się na zlecenie realizacji usług opiekuńczych podmiotom
zewnętrznym, najczęściej (nie licząc sposobów klasyfikowanych jako „inne”) korzystają z trybu tzw.
„wolnej ręki” (10 gmin). Rzadziej usługi zlecane są w oparciu o prawo zamówień publicznych oraz
ustawę o pożytku publicznym i wolontariacie. Wśród „innych” sposobów wskazywano przede
wszystkim na zawieranie umów z firmami zewnętrznymi i współpracę z organizacjami
pozarządowymi oraz świadczenie usług w ramach pomocy sąsiedzkiej.
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Wykres 76. Sposoby realizacji usług opiekuńczych przez gminy, w ujęciu regionalnym (% gmin)
(N=188)
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania.

Analizując sposoby realizacji usług w ujęciu regionalnym, zauważyć można, że najwyższy odsetek
gmin zlecających usługi opiekuńcze podmiotom zewnętrznym występuje w podregionie pilskim
(24,2%) i leszczyńskim (24,1%). Najrzadziej zaś usługi zlecane są w podregionie konińskim, gdzie tylko
8,8% gmin decyduje się powierzyć to zadanie innemu podmiotowi. W przeważającej większości
podregionów za realizację usług opiekuńczych odpowiedzialny jest ośrodek pomocy społecznej.
Wyjątkiem jest podregion leszczyński, gdzie za realizację usług prawie w jednakowym stopniu
odpowiada urząd gminy oraz OPS (po 37,9% i 38,0%), co i tak nie zmienia faktu, że to samorząd
gminny będący organizatorem usług jest jednocześnie ich realizatorem. Nie stwierdzono natomiast
zależności pomiędzy typem gminy a zlecaniem usług opiekuńczych podmiotom zewnętrznym.
Wykres 77. Odsetek gmin ze względu na sposób i rodzaj świadczonych usług opiekuńczych (N=188)
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania.

Do gmin, najczęściej zlecających to zadanie podmiotom zewnętrznym należą te, organizujące
na swoim terenie tylko zwykłe usługi opiekuńcze (9,6% gmin biorących udział w badaniu).
Nieznacznie niższe zainteresowanie realizacją usług poprzez podmioty zewnętrzne można
zaobserwować wśród gmin, które świadczą zwykłe oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze, ponieważ
usługi zleca 6,4% gmin spośród tych biorących udział w badaniu. Być może wynika to z faktu,
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iż specjalistyczne usługi opiekuńcze, zgodnie z rozporządzeniem, powinny być świadczone przez
osoby z odpowiednim przygotowaniem zawodowym (np. pielęgniarki).
Respondentów pytano również o kwestię realizacji usług w partnerstwie. Zaledwie 8,5% jednostek
samorządu terytorialnego deklaruje, że usługi te realizuje we współpracy, przy czym jest to
partnerstwo publiczno-publiczne. Co ciekawe, 9 z 31 gmin, które zlecają usługi opiekuńcze
podmiotom zewnętrznym, również deklaruje świadczenie usług w partnerstwie publicznopublicznym. Oznaczałoby to, że rzeczywista liczba gmin, które realizują usługi poprzez publiczne
podmioty jest wyższa niż wynika to z deklaracji respondentów dotyczących sposobów realizacji usług
(zlecenie/samodzielnie).
Głównymi kryteriami decydującymi o wyborze realizatorów usług są kwalifikacje oraz doświadczenie
potencjalnych opiekunów i wykonawców. Innym czynnikiem wymienianym przez respondentów są
odpowiednie predyspozycje, cechy charakteru pracujących z osobami starszymi, a wśród nich
empatia, szacunek dla osób starszych oraz uczciwość. Dla przedstawicieli JST nie bez znaczenia jest
cena usługi, przy wyborze kierują się również zapisami ustaw i uchwał w tym zakresie.

10.1.1. Formalne przygotowanie opiekunów formalnych świadczących usługi opiekuńcze
Ponad 62% wielkopolskich samorządów biorących udział w badaniu deklaruje, że wszystkie osoby
świadczące usługi opiekuńcze (zwykłe i specjalistyczne) w gminie posiadają formalne przygotowanie
w tym zakresie.
Wykres 78. Formalne przygotowanie opiekunów do świadczenia usług w gminach biorących udział
w badaniu (% gmin) (N=188)
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania.

Odpowiednie kwalifikacje posiada więcej niż połowa opiekunów w 21,8% JST, zaś w 10,6% JST
formalnym przygotowaniem legitymuje się mniej niż połowa osób świadczących usługi. Jednak,
w ośmiu gminach województwa wielkopolskiego (4,3%) żaden z zatrudnionych opiekunów nie
posiada formalnego przygotowania do wykonywania tego zawodu.
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Wykres 79. Formalne przygotowanie opiekunów do świadczenia usług, w ujęciu regionalnym
(% gmin) (N=188)
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania.

Najwyższy odsetek gmin, w których wszyscy opiekunowie posiadają formalne przygotowanie
do świadczenia usług opiekuńczych znajduje się w podregionie leszczyńskim (72,4%), pilskim (66,7%)
oraz poznańskim (65,7%). Jednocześnie podkreślić należy, że w dwóch z trzech wymienionych
podregionów (poznański i leszczyński) również znajdują się gminy, w których żadna osoba nie ma
przygotowania do pracy opiekuńczej z osobami w podeszłym wieku (odpowiednio 11,4% i 3,5%).
Ponadto, takie osoby pracują w gminach (5,3%) zlokalizowanych w podregionie konińskim.
Z kolei analiza formalnego przygotowania opiekunów do świadczenia usług, z uwagi na sposób ich
realizacji w gminach pozwala stwierdzić, że w gminach, które samodzielnie realizują usługi
opiekuńcze są opiekunowie, którzy nie posiadają odpowiedniego przygotowania formalnego.
Wykres 80. Formalne przygotowanie opiekunów do świadczenia usług z uwagi na sposób realizacji
usług w gminach (% gmin) (N=188)
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania.
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11,2%
3,3%

6,5%
W ramach własnej struktury (urząd
gminy)

Więcej niż połowa

Wszystkie osoby

Tak jak już wcześniej wspomniano, w ośmiu gminach województwa nie ma zatrudnionych opiekunów
z przygotowaniem formalnym do pracy. Są to po cztery gminy, które realizują usługi opiekuńcze
w ramach własnej struktury oraz poprzez ośrodek pomocy społecznej. Aż 77,4% przedstawicieli
samorządów zlecających usługi twierdzi, że wszyscy opiekunowie posiadają formalne przygotowanie
do pełnienia tej roli, a 16,1%, że takich osób w ich gminach jest więcej niż połowa. Z kolei,
w przypadku JST realizujących samodzielnie usługi opiekuńcze, odpowiedzi nie są zróżnicowane,
ponieważ odpowiedzi „wszystkie osoby posiadają formalne przygotowanie” udzieliło 58,9% i 59,7 %
gmin, natomiast odpowiedzi „więcej niż połowa” 23,2% oraz 22,6% samorządów.
Kolejne pytanie zadane przedstawicielom samorządów dotyczyło rodzaju formalnego przygotowania
do wykonywania usług opiekuńczych posiadanego przez osoby je świadczące. Odpowiedzi udzieliło
180 gmin, które wcześniej zadeklarowały, że na ich terenie usługi opiekuńcze świadczą osoby
z formalnym przygotowaniem.
Wykres 81. Typ formalnego przygotowania opiekunów – ukończone studia/szkoły (% gmin) (N=180)
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania.

Wykres 82. Typ formalnego przygotowania opiekunów – ukończone kursy/szkolenia (% gmin)
(N=180)
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania.

W kafeterii z odpowiedziami wyróżniono dwa rodzaje przygotowania: szkolne (studia/szkoła) oraz
ustawiczne (kursy/szkolenia), przy czym wskazanie jednego z nich nie wykluczało możliwości
wskazania drugiego, gdyż opiekunowie mogą legitymować się zarówno jednym typem, jak i dwoma
jednocześnie. Przedstawiciele gmin najczęściej wskazywali, że wszyscy lub więcej niż połowa
opiekunów ukończyła kursy/szkolenia (79,4% gmin). W przypadku studiów/szkół, takiej odpowiedzi
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udzielił niższy odsetek przedstawicieli gmin, zaledwie 47,8%. Natomiast, w co piątej gminie na terenie
województwa żaden z opiekunów nie ukończył studiów/szkoły, a w co dwudziestej kursów/szkoleń.
Tabela 22. Typ formalnego przygotowania opiekunów (liczba gmin) (N=180)
Ukończone studia/szkoły
Ukończone kursy/szkolenia
Brak takich osób
Mniej niż połowa
Połowa

Brak takich osób

Mniej niż połowa

Połowa

Więcej niż połowa

Wszystkie osoby

Suma

1
5
0

2
6
4

0
0
8

0
2
3

6
0
0

9
13
15

Więcej niż połowa

4

13

1

16

1

35

Wszystkie osoby

26
36

16
41

8
17

47
68

11
18

108
180

Suma

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania.

Zestawienie danych dotyczących obu typów przygotowania pozwala zaobserwować, czy w gminach
zatrudnione są osoby z przygotowaniem szkolnym czy skończonymi kursami/szkoleniami oraz czy
opiekunowie, którzy ukończyli studia/szkoły mają również ukończone kursy/szkolenia. Z danych
przedstawionych w tabeli nr 22 wynika, że w 11 gminach wszyscy opiekunowie formalni ukończyli
szkoły/studia oraz szkolenia/kursy. W jednej z badanych wielkopolskich gmin żadna z osób
świadczących usługi opiekuńcze nie skończyła studiów/szkoły ani kursów/szkoleń, co oznacza, że
żaden z zatrudnionych przez gminę opiekunów nie posiada formalnego przygotowania, wbrew
wcześniejszej deklaracji. W większości gmin, w których brakuje osób z przygotowaniem szkolnym lub
stanowią one mniej niż połowę opiekunów, opiekunowie ukończyli kursy/szkolenia. Ponadto,
respondenci z gmin, w których ponad połowa opiekunów ukończyła studia/szkoły, deklarują, że
wszyscy opiekunowie legitymują się również ukończonymi kursami/szkoleniami.
Ciekawe informacje można uzyskać analizując typ formalnego przygotowania opiekunów,
w zestawieniu ze sposobem realizacji usług opiekuńczych przez gminę. Co istotne, we wszystkich
gminach, bez względu na sposób realizacji usług, angażowani są opiekunowie z jednym i drugim
typem przygotowania zawodowego.
Wykres 83. Typ formalnego przygotowania opiekunów – ukończone studia/szkoły z uwagi na sposób
realizacji usług w gminach (% gmin) (N=180)
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania.

140 | S t r o n a

31,0%

W ramach własnej struktury (urząd
gminy)

Więcej niż połowa

Wszystkie osoby

Opiekunów ze świadectwem ukończenia studiów i szkoły najrzadziej można spotkać w gminach, które
realizują usługi opiekuńcze w ramach własnej struktury. 31,0% spośród tych gmin deklaruje, że żadna
z osób wykonujących pracę opiekuna nie ukończyła studiów lub szkoły w tym zakresie. Podobną
sytuację odnotowuje się w 16,5% samorządów realizujących usługi za pośrednictwem OPS oraz
zaledwie w 9,7% zlecających usługi podmiotom zewnętrznym. Wszystkie osoby wykonujące pracę
opiekuna ukończyły studia lub szkołę w 13,2% JST, gdzie usługi realizuje OPS, 3,2% zlecających usługi
oraz 8,6% gmin, które samodzielnie wykonują to zadanie. Biorąc jednak pod uwagę następujące
odpowiedzi: „wszyscy”, „więcej niż połowa” oraz „połowa” okazuje się, że w 70,9% samorządów
zlecających realizację usług opiekuńczych zatrudnione są osoby, które legitymują się przygotowaniem
szkolnym. Nieco mniej (o 5 punktów procentowych) takich opiekunów jest w zasobie gmin, które
realizują usługi poprzez kadrę ośrodków pomocy społecznej (65,9%). Najgorzej na tym tle wypadają
samorządy, które realizują usługi w ramach własnej struktury (33,3%).
Wykres 84. Typ formalnego przygotowania opiekunów – ukończone kursy/szkolenia z uwagi
na sposób realizacji usług w gminach (% gmin) (N=180)
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania.

W przypadku przygotowania ustawicznego zauważyć można większy odsetek gmin (w każdej
z kategorii), które deklarują, że opiekunowie osób starszych ukończyli kierunkowe kursy lub
szkolenia. Osoby, które nie legitymują się kursami/szkoleniami odnajdziemy jednak we wszystkich
gminach, bez względu na sposób realizacji usług. Największy odsetek takich gmin występuje wśród
tych samorządów, które realizują usługi za pośrednictwem OPS (7,7%), najniższy, gdy usługi
świadczone są przez urząd (1,7%). Po raz kolejny pozytywnie na tle pozostałych prezentują się te
gminy, które zlecają usługi do realizacji podmiotom zewnętrznym, ponieważ w ponad 96% z nich
osoby z ukończonymi kursami/szkoleniami to „połowa”, „więcej niż połowa” lub „wszyscy”
opiekunowie. Dodać jednak należy, że gmin, które zlecają usługi jest pięć i dwa razy mniej niż tych,
które odpowiednio realizują usługi poprzez OPS oraz w ramach własnej struktury. Mimo to, wydaje
się, że kształcenie poprzez kursy/szkolenia jest bardziej popularną formułą kształcenia opiekunów
w wielkopolskich gminach. Nie jest to ani wadą ani zaletą systemu, a jedynie słusznym kierunkiem
postępowania, ponieważ podnoszenie kwalifikacji powinno być na stałe wpisane w pracę opiekunów
osób starszych.
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Respondenci na pytanie o typ przygotowania formalnego mieli również możliwość udzielenia
otwartej odpowiedzi, z czego skorzystali przedstawiciele dwóch gmin. Jako istotne w przygotowaniu
formalnym wskazali oni na doświadczenie w pracy opiekuńczej z osobami starszymi oraz fakt
posiadania referencji. Biorąc pod uwagę powyższe, kursy i szkolenia są raczej dominującym typem
przygotowania do świadczenia usług opiekuńczych na terenie województwa wielkopolskiego.

10.1.2. Warunki zatrudnienia opiekunów formalnych świadczących usługi opiekuńcze
Poza posiadanymi kompetencjami, kolejną analizowaną kwestią związaną z organizacją pracy
opiekunów, były ich warunki zatrudnienia (forma zatrudnienia, czas pracy, wysokość wynagrodzenia).
Na podstawie wyników badania stwierdzić można, że najczęściej161 stosowaną przez gminy formą
zatrudnienia jest umowa zlecenie (w 68,6% samorządach gminnych), w dalszej kolejności umowa
o pracę, przy czym umowy na czas nieokreślony stosuje 46,3% („wszystkie osoby” w 19,1% gmin)
oraz na czas określony 21,3% gmin. Opiekunowie raczej rzadko zatrudniani są w ramach własnej
działalności gospodarczej, tego typu przypadki odnotowano w nieco ponad 3% wielkopolskich gmin.
Wykres 85. Formy zatrudnienia opiekunów w wielkopolskich gminach (% gmin) (N=188)
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania.

W dalszej części zgłębiania tematu form zatrudnienia opiekunów osób starszych, analizie podlegały
trzy dominujące formy (tj. umowa o pracę na czas określony, umowa o pracę na czas nieokreślony
oraz umowa zlecenie), z uwzględnieniem lokalizacji gmin w województwie. Porównania danych
w układzie podregionalnym dokonano w oparciu o jednoznaczną deklarację respondentów, że
w gminie „brak osób” zatrudnionych na podstawie danego typu umowy. Jeśli gmina nie
zadeklarowała, że „brak takich osób”, oznacza to, że opiekunowie zatrudniani są w oparciu o dany
typ umowy. Na wykresie poniżej zaprezentowano odsetek gmin w podregionie, które zatrudniają
opiekunów na podstawie danej formy umowy.

161

Biorąc pod uwagę sumę odpowiedzi „połowa”, „więcej niż połowa” oraz „wszyscy”.
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Wykres 86. Odsetek wielkopolskich gmin, które zatrudniają opiekunów na podstawie danej formy,
w układzie podregionalnym (N=188)
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania.

Na umowę o pracę na czas nieokreślony najczęściej zatrudniają gminy z podregionu konińskiego
(57,9% gmin z tego terenu). Na drugim miejscu pod tym względem plasuje się podregion pilski
z 45,5% gmin, dalej leszczyński (41,4%), poznański (40,0%) i kaliski (38,2%). W przypadku umów
o pracę na czas określony, opiekunów najczęściej zatrudnia się w oparciu o nią w podregionie pilskim
oraz leszczyńskim, gdzie odpowiednio 33,3% i 27,6% gmin angażuje opiekunów formalnych w taki
sposób.
Do subregionów, w których rzadko (w porównaniu z innymi podregionami) stosowane są umowy
o pracę (bez względu na czas trwania) zaliczyć można podregion kaliski oraz poznański. Ponadto,
w przypadku podregionu poznańskiego częściej niż w przypadku innych części województwa
stosowana jest umowa zlecenie, ponieważ jak wynika z deklaracji respondentów, aż 80% gmin
podregionu poznańskiego zatrudnia opiekunów na umowy zlecenie. Dla porównania, w leszczyńskim
umowy zlecenie stosuje 72,4% samorządów, w kaliskim 70,6%, pilskim 66,7%, a w konińskim aż
59,6%.
Wykres 87. Sposób realizacji usług przez gminę a forma zatrudnienia opiekunów (N=188)
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania.

Najwyższy odsetek gmin, w których stosuje się umowę zlecenie odnotowuje się w tych, w których
usługi zlecane są podmiotom zewnętrznym (74,2%). W przypadku dwóch pozostałych sposobów
realizacji usług (poprzez OPS i w ramach własnej struktury) osiągnięto podobny wynik (ponad 67%).
Z kolei umowę o pracę na czas nieokreślony z opiekunami osób starszych najczęściej zawierają gminy,
które świadczą usługi w ramach własnej struktury (53,2%), nieco gorzej sytuacja prezentuje się
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w przypadku realizacji usług przez jednostkę organizacyjną (49,5%). Najsłabiej zaś w tym zakresie
wypadają te gminy, które zdecydowały się powierzyć realizację innym podmiotom. W przypadku
umów o pracę na czas określony nie występują zdecydowane różnice pomiędzy sposobami
organizacji usług, w każdym osiągnięto wynik oscylujący w granicach 20% samorządów. Wydaje się,
że umowa zlecenie jest najczęściej wykorzystywaną formą zatrudnienia opiekunów formalnych
w gminach, bez względu na sposób realizacji usług. Z kolei, biorąc pod uwagę odpowiedzi gmin
dotyczące stosowania umowy o pracę (nie zważając na jej czas trwania), częściej stosuje się ją w tych
samorządach, które realizują usługi samodzielnie.
Wykres 88. Tygodniowy czas pracy osób świadczących usługi opiekuńcze (N=188)
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Wszystkie osoby

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania.

Tygodniowy wymiar czasu pracy opiekunów zamyka się najczęściej w przedziale od 30 do 40 godzin.
Ponad 55% gmin biorących udział w badaniu deklaruje, że zatrudnia opiekunów właśnie w tym
przedziale czasowym, przy czym aż 25,5% stwierdza, że dotyczy to wszystkich osób świadczących
usługi opiekuńcze. Najmniej samorządów zatrudnia opiekunów w wymiarze powyżej 40 godzin
tygodniowo (zaledwie 12,2% gmin).

podregion leszczyński
od 11 do 20h tygodniowo
powyżej 40h tygodniowo

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania.
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40,0%

40,0%

51,4%
8,6%

12,1%
podregion pilski

28,6%

57,6%
36,4%

42,4%

33,3%

51,7%
3,4%

34,5%

65,5%

podregion kaliski
podregion koniński
do 10h tygodniowo
od 31 do 40h tygodniowo

27,6%

59,6%
19,3%

33,3%
14,0%

11,8%

14,7%

28,1%

52,9%

41,2%

23,5%

Wykres 89. Tygodniowy czas pracy osób świadczących usługi opiekuńcze w układzie podregionalnym
(N=188)

podregion poznański
od 21 do 30h tygodniowo

Analiza tygodniowego czasu pracy osób świadczących usługi opiekuńcze w układzie podregionalnym
pozwala zaobserwować, że analogicznie do średniej wojewódzkiej, opiekunowie w subregionach:
kaliskim, pilskim i poznańskim najczęściej poświęcają na pracę pomiędzy 31 a 40 godzin tygodniowo.
W subregionie leszczyńskim aż 65,5% samorządów deklaruje, że ich opiekunowie zaangażowani są
w mniejszym wymiarze czasu pracy (11 do 20 godzin tygodniowo). Co ciekawe, w konińskim częściej
niż w pozostałych subregionach samorządy deklarują, iż opiekunowie poświęcają na pracę powyżej
40 godzin tygodniowo (19,3% gmin).
Wykres 90. Forma zatrudnienia a tygodniowy czas pracy osób świadczących usługi opiekuńcze
(N=188)

38,3%

37,8%

31,4%
26,6%
22,3%
15,4%
8,5%

15,4%
9,6%

7,4%

umowa o pracę na czas nieokreślony

4,8%

7,4% 7,4%

8,5%
4,8%

umowa o pracę na czas określony

do 10h tygodniowo

od 11 do 20h tygodniowo

od 31 do 40h tygodniowo

powyżej 40h tygodniowo

umowa zlecenie
od 21 do 30h tygodniowo

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania.

Zestawienie tygodniowego wymiaru czasu pracy i form zatrudnienia pozwala zaobserwować
zależność pomiędzy rodzajem umowy opiekunów a czasem ich pracy. I tak, w gminach, które
zatrudniają opiekunów w oparciu o umowę o pracę na czas określony i nieokreślony, czas ich pracy
najczęściej wynosi pomiędzy 31 a 40 godzin tygodniowo. Wskazało tak odpowiednio 15,4% i 37,8%
respondentów zatrudniających opiekunów na czas określony i nieokreślony. Ten wymiar czasu pracy
jest zdecydowanie częściej wskazywany przez gminy. Prawdopodobnie jest to konsekwencją
stosowania przepisów Kodeksu Pracy, który przewiduje, że czas pracy osób zatrudnionych na umowę
o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy wynosi 40 godzin tygodniowo. W przypadku umów zlecenie,
sytuacja wygląda nieco odmiennie, tu nie dominuje jeden wymiar czasu pracy. 38,3% gmin wskazało,
iż opiekunowie zatrudnieni na podstawie umowy zlecenie pracują od 11 do 20 godzin tygodniowo.
W dalszej kolejności wymienione zostały następujące wymiary: 31-40 godzin (31,4%), 21-30 godzin
(26,6%), do 10 godzin (22,3%), powyżej 40 godzin (8,5%).
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Wykres 91. Sposób realizacji usług przez gminę a tygodniowy czas pracy osób świadczących usługi
opiekuńcze (N=188)
58,1%

57,9%

54,8%
48,4% 48,4%

41,1%

37,1%
25,8%

23,2%

22,1%

32,3%

25,8%
16,1%

11,6%

Przez samorządową jednostkę
organizacyjną (OPS)

11,3%

Usługi są zlecane do realizacji podmiotom W ramach własnej struktury (urząd gminy)
zewnętrznym

do 10h tygodniowo

od 11 do 20h tygodniowo

od 31 do 40h tygodniowo

powyżej 40h tygodniowo

od 21 do 30h tygodniowo

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania.

W gminach, w których usługi opiekuńcze realizowane są za pośrednictwem jednostki organizacyjnej
gminy, czas pracy osób świadczących usługi opiekuńcze najczęściej wynosi od 31 do 40 godzin
tygodniowo (57,9%). Podobnie jest w gminach realizujących zadania w ramach własnej struktury, tam
nieco mniej niż 55% gmin realizuje usługi poprzez opiekunów w tym przedziale czasowym.
W przypadku usług zleconych na zewnątrz, opiekunowie wykonują swoją pracę najczęściej od 11 do
20 godzin w tygodniu. Zgodnie z wcześniej przytoczonymi danymi, samorządy najrzadziej angażują
opiekunów w pracę do 10 oraz powyżej 40 godzin tygodniowo, bez względu na sposób realizacji
usług. Wydaje się, że tygodniowy czas pracy w przypadku opiekunów realizujących usługi opiekuńcze
w podmiotach zewnętrznych (innych niż samorząd) jest bardziej zróżnicowany. W przypadku JST
realizujących samodzielnie usługi opiekuńcze czas pracy mieści się najczęściej w przedziale od 31
do 40 godzin tygodniowo, co prawdopodobnie wynika z faktu, że te gminy nieco częściej stosują
umowę o pracę jako formę zatrudnienia opiekunów.
Wykres 92. Średnie miesięczne wynagrodzenie netto osób świadczących usługi opiekuńcze (N=188)
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55,9%

55,3%

od 500zł do
999zł

od 1000zł do
1499zł

1,1%

98,9%

100,0%
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60,6%

20,0%

0,0%
Poniżej 500zł

Brak takich osób

Mniej niż połowa

od 1500zł do
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania.
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od 2000zł do
2499 zł

Więcej niż połowa

Wszystkie osoby

Respondenci zapytani o średnie miesięczne wynagrodzenie netto osób świadczących usługi
opiekuńcze najczęściej wskazywali na kwoty w przedziale 1 000 – 1 499 zł (łącznie 44,7% gmin) oraz
500 – 999 zł (łącznie 44,1% gmin). Biorąc pod uwagę tylko odpowiedzi: „wszystkie osoby”, „więcej niż
połowa” oraz „połowa” należałoby stwierdzić, że wynagrodzenia opiekunów w województwie
wielkopolskim najczęściej oscylują pomiędzy 1 000 a 1 499 zł oraz 1 500 a 1 999 zł netto. W żadnej
z przebadanych gmin opiekunowie nie zarabiają powyżej 3 000 zł netto. Odsetek gmin, w których
zarobki opiekunów nie przekraczają 500 zł wynosi 15,4%. Najwyższy poziom wynagrodzeń (od 2 500
do 2 999 zł) zadeklarowały jedynie samorządy z podregionu konińskiego i leszczyńskiego (1,1%).

Poniżej 500zł

od 500zł do 999zł

podregion leszczyński

od 1000zł do 1499zł

od 1500zł do 1999zł

od 2000zł do 2499 zł

45,7%
8,6%

22,9%

48,6%

podregion pilski

45,7%

51,5%
27,3%
12,1%

3,4%

6,9%

21,2%

42,4%

44,8%

65,5%

podregion koniński

6,9%

1,8%

12,3%

37,9%

40,4%

50,9%

podregion kaliski

14,0%

33,3%

38,2%
8,8%

41,2%
11,8%

32,4%

Wykres 93. Średnie miesięczne wynagrodzenie netto osób świadczących usługi opiekuńcze
w układzie podregionalnym (N=188)

podregion poznański
2500 zł do 2999 zł

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania.

Najwyższy odsetek gmin deklarujących średnie miesięczne wynagrodzenie netto opiekunów
w przedziale 1 000 – 1 999 zł występuje w podregionie konińskim i pilskim. W podregionie
leszczyńskim aż 65,5% gmin wskazuje, że osoby świadczące usługi opiekuńcze zarabiają pomiędzy 500
a 999 złotych netto. Jednocześnie podkreślić należy, że to właśnie w tej części województwa
najczęściej wskazywano, że opiekunowie pracują pomiędzy 11 a 20 godzin tygodniowo. Oznaczałoby
to, że wysokość wynagrodzenia opiekunów uzależniona jest od liczby przepracowanych godzin
w tygodniu. Kolejnym podregionem z największym odsetkiem gmin, gdzie zarobki opiekunów osób
starszych wynoszą od 500 do 999 zł, jest podregion poznański. Tutaj 48,6% gmin wskazuje na zarobki
mieszczące się w tym przedziale. Niewiele mniejszy odsetek deklaruje, że opiekunowie w ich gminach
zarabiają pomiędzy 1 000 a 1 499 zł (45,7%) oraz 1 500 a 1 999 zł (45,7%).

147 | S t r o n a

Poniżej 500zł

umowa o pracę na czas określony

od 1000zł do 1499zł
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umowa o pracę na czas nieokreślony

1,1%

0,5%

6,4%

9,0%

17,0%

14,9%

27,7%

35,6%

42,0%

Wykres 94. Średnie miesięczne wynagrodzenie netto osób świadczących usługi opiekuńcze, a forma
zatrudnienia (N=188)

umowa zlecenie

od 2000zł do 2499 zł

2500 zł do 2999 zł

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania.

W przypadku stosowania umów na czas nieokreślony, respondenci najczęściej wskazywali, że zarobki
opiekunów mieszczą się w przedziale od 1 500 do 1 999 zł netto (27,7% gmin). W dalszej kolejności
gminy zatrudniające na ten rodzaj umowy deklarowały, że opiekunowie zarabiają pomiędzy 1 000
a 1 499 zł (17,0% gmin) oraz 500 a 999 zł netto (14,9% gmin). Z informacji pozyskanych
od przedstawicieli samorządów wynika że 9,0% z nich wypłaca opiekunom zatrudnionym na umowę
o pracę na czas nieokreślony wynagrodzenia w wysokości od 2 000 do 2 499 zł netto, a 0,5% z nich
nawet w przedziale 2 500-2 999 zł netto. Dla porównania, w przypadku umów zlecenie gminy
najczęściej deklarują wypłatę niższych wynagrodzeń, tj. w wysokości od 500 do 999 złotych (42,0%
gmin), następnie od 1 000 do 1 499 (35,6% gmin) oraz od 1 500 do 1 999 zł (22,3%).

40,3%

43,5%

Przez samorządową jednostkę
organizacyjną (OPS)
Poniżej 500zł

od 500zł do 999zł

Usługi są zlecane do realizacji podmiotom W ramach własnej struktury (urząd gminy)
zewnętrznym
od 1000zł do 1499zł

od 1500zł do 1999zł

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania.
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1,6%
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19,4%

12,9%

38,7%

41,9%

54,8%

45,2%
1,1%

9,7%

12,6%

37,9%

42,1%

14,7%

47,4%

Wykres 95. Średnie miesięczne wynagrodzenie netto osób świadczących usługi opiekuńcze a sposób
realizacji usług opiekuńczych przez gminę (N=188)

od 2000zł do 2499 zł

2500 zł do 2999 zł

Zestawienie deklarowanych wynagrodzeń opiekunów ze sposobem realizacji usług przez gminę
pozwala zaobserwować jak kształtuje się wynagrodzenie, w zależności od sposobu realizacji usług.
W przypadku gmin, które realizują usługi opiekuńcze z wykorzystaniem struktury OPS, najwięcej
z nich stosuje wynagrodzenia w przedziale od 500 od 999 zł netto (47,7% gmin), w dalszej kolejności
od 1 000 do 1 499 zł netto (42,1%) oraz od 1 500 do 1 999 zł netto (37,9%). Z kolei w przypadku usług
realizowanych na zlecenie oraz w ramach własnej struktury gminy najczęściej deklarują, że
wypłacane wynagrodzenie oscyluje pomiędzy 1 000 a 1 499 zł (odpowiednio w 54,8% i 43,5% gmin).
Co ciekawe w gminach, które samodzielnie realizują usługi opiekuńcze (nie zlecając ich), wypłacane
jest najwyższe wynagrodzenie, tj. w kwocie od 2 500 do 2 900 zł netto (1,1% i 1,6%). Takiej sytuacji
nie odnotowujemy w przypadku zlecania zadań. Kolejną kwestią wartą podkreślania jest to, że
właśnie w gminach, które świadczą usługi poprzez OPS i w ramach własnej struktury odnotowujemy
najwyższy odsetek gmin, które wypłacają najniższe wynagrodzenie (poniżej 500 zł netto).

10.2. Inne usługi podejmowane przez gminy na rzecz seniorów
Oprócz usług opiekuńczych, gminy podejmują również inne działania, mające na celu zaspokojenie
różnego rodzaju potrzeb osób starszych. Najchętniej realizowane są działania kulturalno-oświatowe
oraz „inne” działania, w tej kategorii respondenci wskazywali najczęściej inicjatywy o charakterze
grupowym lub instytucjonalnym, np. prowadzenie klubu seniora/emeryta, dziennego domu pobytu,
a także wydarzenia o charakterze integracyjnym, np. spotkania świąteczne. Ponadto co czwarta
gmina biorąca udział w badaniu zapewnia usługi sportowo-rekreacyjne oraz socjalne, a co piąta
świadczy poradnictwo i doradztwo (np. prawne, psychologiczne, medyczne). Aktywizacji społecznej
osób starszych podejmuje się 22,3% gmin, natomiast 16,5% oferuje terapię zajęciową. Najmniej
popularne są usługi wspierające codzienne funkcjonowanie seniorów (np. fryzjer, kosmetyczka,
pralnia, usługi higieniczne).

10.3. Sposoby informowania o usługach opiekuńczych
Badanych przedstawicieli JST zapytano również o stosowane przez gminę sposoby informowania
mieszkańców o możliwości skorzystania z usług opiekuńczych. Pytanie zadano w formie otwartej,
a odpowiedzi poddano kategoryzacji. W efekcie wskazać można trzy główne drogi komunikacji.
Po pierwsze, osoby poszukujące określonej pomocy zgłaszają się same do gminy/OPS. Po drugie,
informacje przekazywane są przez ośrodki pomocy społecznej oraz ich kadrę, przede wszystkim przez
pracowników socjalnych np. podczas wywiadów środowiskowych. Trzecim kanałem informacyjnym
jest lokalna społeczność, a w zasadzie jej przedstawiciele, z którymi mieszkańcy mają najczęstszy
kontakt (np. lekarze, pielęgniarki środowiskowe, władze – sołtys). Poza tym jednostki udostępniają
niezbędne informacje na stronach internetowych jednostek oraz w prasie lokalnej.
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10.4. Ocena
sposobów
organizacji
usług
(w tym specjalistycznych) na terenie gminy

opiekuńczych

Zdecydowana większość przedstawicieli gminy dobrze ocenia zarówno gminny system wsparcia
społecznego osób starszych (w sumie 89,9% respondentów), jak i realizację usług opiekuńczych
(94,1%).
Wykres 96. Ocena zorganizowanego w gminie systemu wsparcia społecznego i opieki nad osobami
starszymi (N=188)
5,3%
4,8%
16,0%

Zdecydowanie
dobrze
Raczej dobrze
Raczej źle
Trudno
powiedzieć

73,9%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania.

Takie opinie uzasadniano przede wszystkim tym, że wg ankietowanych każda osoba potrzebująca
może liczyć na pomoc i nikt nie zostaje pozostawiony bez opieki, a sami podopieczni nie zgłaszają
zastrzeżeń i skarg co do dostępności lub jakości usług opiekuńczych. Ponadto respondenci są
przekonani, że w gminach zatrudniona jest wysoko wykwalifikowana kadra, która świadczy dobrą
i profesjonalną opiekę.
Wykres 97. Ocena realizowanych w gminie usług opiekuńczych (N=188)
2,2%

3,7%
18,6%

Zdecydowanie
dobrze
Raczej dobrze
Raczej źle

75,5%

Trudno
powiedzieć

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania.

Badani wyrażający przeciwną opinię nt. systemu wsparcia osób starszych (4,8%) oraz samych usług
(2,2%) wskazywali na brak wsparcia skierowanego do osób niepełnosprawnych, brak miejsc opieki
medycznej i specjalistów (np. lekarzy) oraz niewystarczającą liczbę opiekunów w stosunku do liczby
potrzebujących. Respondenci ci reprezentowali cztery podregiony (za wyjątkiem kaliskiego).
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Wykres 98. Ocena skali realizacji usług opiekuńczych dla osób starszych w gminie (N=188)
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82,5%

Trudno powiedzieć

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania.

Również skala realizacji usług opiekuńczych dla osób starszych jest oceniana przez większość
badanych jako wystarczająca, przy czym 82,5% respondentów uznaje ją za raczej wystarczającą,
a 7,4% za zdecydowanie wystarczającą. Innego zdania było 9,6% przedstawicieli gmin (najczęściej
z podregionu leszczyńskiego i poznańskiego), a jako uzasadnienie wskazywali niewystarczające środki
finansowe oraz niewystarczającą liczbę opiekunów, jednoczesny wzrost liczby osób starszych,
samotnych i potrzebujących opieki oraz brak placówek dziennego pobytu.
Ponad 2/3 badanych pozytywnie ocenia stosowane w gminie kryteria wyboru realizatorów usług
opiekuńczych, przy czym aż 27,6% nie ma na ten temat zdania.
Wykres 99. Ocena kryteriów wyboru realizatorów usług opiekuńczych dla osób starszych
stosowanych w gminie (N=188)
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Zdecydowanie
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania.

Wykres 100. Ocena kwalifikacji zawodowe posiadane przez opiekunów świadczących usługi
opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze (N=188)
4,3%
Zdecydowanie
dobrze
27,6%
Raczej dobrze
Raczej źle

1,1%
67,0%

Trudno powiedzieć

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania.
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W bardzo podobny sposób (jak wyżej) oceniane są przez respondentów kwalifikacje zawodowe
opiekunów. W ich opinii, ustalone kryteria pozwalają na świadczenie usług na wysokim poziomie
przez osoby do tego odpowiednio przygotowane (tj. posiadające wykształcenie w tym kierunku,
doświadczenie i właściwe predyspozycje do pracy z osobami starszymi).
Wykres 101. Ocena innych podejmowanych działań (oprócz usług opiekuńczych) służących
zaspokojeniu potrzeb opiekuńczych osób starszych (N=188)
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania.

Nieco gorzej wypada ocena działań innych, niż opiekuńcze, które podejmowane są na rzecz seniorów
w celu zaspokojenia ich potrzeb opiekuńczych. Co prawda ponad 63% respondentów uważa, że są
one raczej dobre lub zdecydowanie dobre, jednak aż 10,1% oraz 1,6% ocenia je jako raczej złe
i zdecydowanie złe. W przypadku osób dobrze oceniających inne usługi najczęściej podawanym
argumentem jest wystarczająca liczba dodatkowych działań oraz pozytywna ocena wysiłków
zmierzających do zaspokojenia potrzeb opiekuńczych seniorów. Z kolei, na negatywne oceny
wpływało przede wszystkim świadczenie usług w podstawowym zakresie (tj. usług opiekuńczych
w miejscu zamieszkania) i brak dodatkowej oferty. Negatywne oceny formułowali najczęściej
respondenci z podregionu leszczyńskiego oraz podregionu pilskiego. Co czwarty badany miał
trudność w ocenie innych usług o charakterze opiekuńczym, skierowanych do osób w podeszłym
wieku.

10.5. Sytuacja społeczna oraz potrzeby osób korzystających z opieki
formalnej
W dalszej części badania przedstawicieli gminnych samorządów terytorialnych zapytano o opinię
na temat sytuacji społecznej osób korzystających z usług opiekuńczych oraz sposoby szacowania
przez JST skali zapotrzebowania na świadczenie opieki formalnej. Sytuacja społeczna podlegała
ocenie w czterech obszarach: rodzinnej, mieszkaniowej, finansowej oraz zdrowotnej.
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Wykres 102. Stan cywilny osób starszych korzystających z opieki formalnej organizowanej w gminie
(N=188)
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania.

Analiza stanu cywilnego beneficjentów wskazuje, że grupą najczęściej korzystającą z usług
opiekuńczych są osoby niepozostające w związku małżeńskim – zarówno owdowiałe,
jak i niezamężne. Zdaniem 33,5% i 16,5% respondentów, osoby owdowiałe to odpowiednio „więcej
niż połowa” lub przynajmniej „połowa” objętych usługami opiekuńczymi. W przypadku osób stanu
wolnego (panny/kawalerowie) 12,2% respondentów wskazało, że stanowią oni więcej niż połowę
podopiecznych, z kolei w ponad 18% wielkopolskich gmin można uznać, że jest ich przynajmniej
połowa. Najmniej liczną grupą korzystającą z usług opiekuńczych organizowanych przez gminy
wydają się być osoby zamężne/żonate, rozwiedzione lub żyjące w separacji.

Wykres 103. Sytuacja rodzinna osób starszych korzystających z opieki formalnej organizowanej
w gminie (N=188)
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania.

Zdaniem respondentów głównymi odbiorcami usług opiekuńczych są osoby samotne bez rodziny.
Ponad 53% przedstawicieli samorządów gminnych twierdzi, że osoby te stanowią więcej niż połowę
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korzystających, prawie co piąty badany uznał, że jest ich połowa. Ponadto 6,9% respondentów
oszacowało, że osoby samotne (bez rodziny) to wszystkie osoby objęte usługami opiekuńczymi.
W dalszej kolejności korzystającymi z usług opiekuńczych są: osoby samotne nie utrzymujące
kontaktu z rodziną oraz utrzymujące kontakt z rodziną, ale sporadycznie. Seniorzy, którzy pozostają
w bliskim kontakcie z rodziną, raczej rzadko są beneficjentami usług opiekuńczych, ponieważ połowa
z badanych samorządów stwierdziła, że takie osoby nie korzystają z usług, lub są w mniejszości
(43,1% wskazań). Dane te korespondują z wynikami badania w części dotyczącej sytuacji opiekunów
nieformalnych, których podopieczni tylko w 14,9% korzystają ze wsparcia opiekuna formalnego.
Wykres 104. Sytuacja mieszkaniowa osób starszych korzystających z opieki formalnej organizowanej
w gminie (N=188)
100,0%

0,5%
11,2%

2,1%

80,0%

17,6%

31,9%

2,1%

2,7%

2,7%

45,8%
62,2%

60,0%
41,0%
40,0%

96,8%
59,0%
50,0%

20,0%

32,4%

29,7%
5,9%
1,1%

0,0%
Mieszkają w pojedynkę

Wszystkie osoby

Mieszkają ze
współmałżonkiem/partnerem
życiowym

Więcej niż połowa

Połowa

2,1%

2,7%

Mieszkają ze
współmałżonkiem/partnerem
życiowym i dorosłymi
dziećmi/wnukami

Mieszkają z dorosłymi
dziećmi/wnukami

Mniej niż połowa

Brak takich osób

0,5%
Są bezdomne (nocują w
noclegowni)

Trudno powiedzieć

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania.

Informacje dotyczące sytuacji mieszkaniowej seniorów korzystających z usług opiekuńczych wskazują,
że raczej zamieszkują oni w pojedynkę (29,7% gmin – „wszystkie osoby”, 41,0% – „więcej niż
połowa”, 17,6% – „połowa”). Według przedstawicieli gmin można wyróżnić pewną grupę osób, która
korzysta z usług opiekuńczych i zamieszkuje ze współmałżonkiem (partnerem) lub dorosłymi
dziećmi/wnukami, jednak w porównaniu z osobami samotnie zamieszkującymi nie jest ona aż tak
liczna. 45,8% i 62,2% gmin nie obejmuje usługami osób funkcjonujących w rodzinach
wielopokoleniowych („brak” ich w grupie korzystających). Co ciekawe, 96,8% samorządów gminnych
jednoznacznie stwierdza, że wśród korzystających z usług opiekuńczych nie ma osób bezdomnych.
Trudno jednak stwierdzić, co jest tego powodem: brak osób bezdomnych na terenie gminy, brak
usług w ośrodkach dla osób bezdomnych (w tym w noclegowniach), czy też zapewnienie im innych
form wsparcia opiekuńczego (np. pobyt w domu pomocy społecznej).
Sytuacja materialna seniorów oceniana jest przez przedstawicieli samorządów jako raczej zła lub
zdecydowanie zła. W opinii 27,7% respondentów osoby korzystające z usług opiekuńczych w ich
gminach znajdują się raczej w złej sytuacji materialnej. W innych samorządach w takiej sytuacji
znajduje się „więcej niż połowa” (12,2% wskazań) oraz „połowa” (22,9% wskazań) osób starszych
objętych usługami opiekuńczymi. Osoby będące w zdecydowanie dobrej sytuacji materialnej to
mieszkańcy zaledwie 2,1% gmin biorących udział w badaniu, przy czym ta grupa stanowi jedynie
połowę ich mieszkańców korzystających z usług opiekuńczych. Trochę liczniejsza grupa
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respondentów określa sytuację seniorów jako raczej dobrą (łącznie prawie 24%, biorąc pod uwagę
odpowiedzi: „więcej niż połowa”, „połowa” i „wszyscy”).
Wykres 105. Sytuacja materialna osób starszych korzystających z opieki formalnej organizowanej
w gminie (N=188)
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania.

Wykres 106. Główne źródła utrzymania osób starszych korzystających z opieki formalnej
organizowanej w gminie (N=188)
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania.
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Główne źródło utrzymania beneficjentów opieki świadczonej przez gminy, według deklaracji
respondentów stanowi emerytura pracownicza. Spośród innych świadczeń przedstawiciele JST
wymieniali również zasiłek z pomocy społecznej oraz rentę społeczną/rodzinną. Najrzadziej z usług
opiekuńczych korzystają natomiast osoby, których źródłem dochodu jest praca, również dorywcza,
czasowa, typu umowa zlecenie/dzieło oraz na gospodarstwie rolnym (ponad 80% przedstawicieli
gmin twierdzi, że takie osoby nie są objęte usługami opiekuńczymi). Prawdopodobnie wynika to
z faktu, iż osoby starsze z uwagi na wiek oraz stopień niesprawności nie podejmują już pracy
zarobkowej, lub robią to bardzo rzadko.
Wykres 107. Ogólny stan zdrowia osób starszych korzystających z opieki formalnej organizowanej
w gminie (N=188)
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania.

Wykres 108. Ocena stopnia sprawności osób starszych korzystających z opieki formalnej
organizowanej w gminie (N=188)
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania.
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Brak takich osób
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Respondenci, pytani o stan zdrowia osób starszych korzystających z usług opiekuńczych, oceniali go
przeważnie jako raczej zły. Według większości przedstawicieli samorządów (74,5% wskazań) wśród
odbiorców usług opiekuńczych nie znajdują się seniorzy w zdecydowanie dobrej kondycji, a w 20,7%
przypadków stanowią oni mniej niż połowę korzystających. W celu pogłębienia wiedzy na temat
ogólnego stanu zdrowia podopiecznych poproszono respondentów o ocenę stopnia samodzielnego
wykonywania konkretnych czynności przez seniorów. Katalog czynności został odwzorowany
na podstawie tego, używanego w skali ADL, mierzącej stopień sprawności. Z ocen wynika, że nie ma
dużego zróżnicowania pomiędzy poszczególnymi czynnościami. W ponad 40% gmin biorących udział
w badaniu, mniej niż połowa osób starszych korzystających z usług radzi sobie z takimi czynnościami,
jak: kąpanie się, ubieranie i rozbieranie się, korzystanie z toalety oraz wstawanie z łóżka
i przemieszanie się na fotel. W co trzecim samorządzie z tymi czynnościami radzi sobie około połowa
korzystających z usług. W ocenie respondentów, osoby starsze nieznacznie lepiej radzą sobie
z dwiema czynnościami, tj. samodzielnym jedzeniem oraz kontrolowaniem czynności fizjologicznych.

10.6. Sposoby szacowania skali potrzeb opieki formalnej wśród osób
starszych
Analiza materiału badawczego pozwoliła również na identyfikację sposobów szacowania przez gminy
skali zapotrzebowania na usługi opiekuńcze wśród osób starszych. Kategoryzacja udzielonych
odpowiedzi pozwoliła wskazać dwa główne podejścia do tego zagadnienia. Pierwsze z nich opiera się
na wywiadzie środowiskowym przeprowadzanym przez pracowników socjalnych – potrzebną wiedzę
pozyskuje w ten sposób nieco ponad 50% samorządów. W drugiej kolejności należy wskazać analizę
danych i sprawozdań za poprzedni rok (w niektórych gminach również za lata wcześniejsze).
Postępuje tak mniej więcej co czwarty samorząd. Wśród pozostałych, rzadziej wskazywanych
sposobów szacowania skali potrzeb, wymienić można: informacje pozyskane od innych osób
(najczęściej rodzina, sąsiedzi i lekarze) oraz obserwację i analizę bieżących danych. Tylko jeden
z samorządów wskazał, że prowadzi badania własne w celu oszacowania skali potrzeb w zakresie
opieki formalnej. Zatem w niewielu wielkopolskich gminach aktywnie szacuje się realne (aktualne
i przyszłe) zapotrzebowanie na usługi. Większość gmin raczej ogranicza się do oczekiwania
na zgłoszenie potrzeb opiekuńczych, które wymagają natychmiastowej realizacji.

10.7. Koszty usług opiekuńczych organizowanych przez gminę
Jednym z elementów związanych z organizacją usług opiekuńczych na terenie gminy jest ich
finansowanie. Jak wynika z danych Oceny Zasobów Pomocy Społecznej, w 2015 roku łączne wydatki
na usługi opiekuńcze realizowane w wielkopolskich gminach wyniosły 50 020 008 zł, przy czym
wsparciem objęto 9 554 osób, z czego 79% stanowiły osoby w wieku poprodukcyjnym. Natomiast
w prognozie na 2016 rok przewidziano wzrost wydatków o 4%, to jest do kwoty 52 070 150 zł.
Co istotne, wskazane wydatki obejmują jedynie tę część kosztów, które ponosi samorząd gminny.
Statystyka publiczna niestety nie ewidencjonuje ewentualnej odpłatności wnoszonej przez osoby
objęte wsparciem w formie usług opiekuńczych.
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Chcąc pogłębić wiedzę nt. kosztów usług opiekuńczych organizowanych w gminie, zadano
respondentom kilka pytań. Pierwsze z nich dotyczyło wysokości rocznych kosztów ponoszonych przez
gminę za usługi opiekuńcze. Niemal połowa nie była w stanie udzielić odpowiedzi lub jej odmówiła.
W przypadku części z nich można to tłumaczyć brakiem wiedzy w tym zakresie, należy jednak
zaznaczyć, że badani nie musieli uzasadniać odmowy/braku odpowiedzi. Przedstawiciele gmin, którzy
odpowiedzieli na pytanie wskazywali różne kwoty, od kilkuset do kilkunastu tysięcy złotych oraz
wydatki rzędu kilkudziesięciu czy kilkuset złotych, w zależności od wielkości samorządu i wymiaru
świadczonych usług. Wśród respondentów znajdowali się również przedstawiciele takich
samorządów, które rocznie wydają kilka milionów złotych na realizację usług opiekuńczych w gminie.
Podobne trudności pojawiły się przy próbie określenia średniomiesięcznej kwoty odpłatności,
ponoszonej przez osoby korzystające z usług opiekuńczych – ok. 77% przedstawicieli badanych
samorządów nie było w stanie udzielić konkretnej odpowiedzi, bądź informowało, że kwota ta jest
uzależniona od wysokości dochodów podopiecznego. Ponadto, wysokość odpłatności uzależniona
jest od ceny obowiązującej na terenie gminy za godzinę świadczenia usług opiekuńczych, która
według respondentów mieści się w przedziale od 9 do 20 zł (za 1 godzinę). Sposoby naliczania
odpłatności są zróżnicowane, niektóre gminy stosują opłatę proporcjonalną do wysokości dochodu,
inne z kolei naliczają stały procent od najniższego świadczenia emerytalnego. W przypadku gmin,
które określiły średniomiesięczną odpłatność, najczęściej mieści się ona w przedziale od 50 do 200
złotych. Zasady odpłatności dla osób korzystających ustalane są przez rady gminy, a dotyczące ich
zapisy znajdują się w uchwałach regulujących organizację i realizację usług opiekuńczych.
Wykres 109. Stosowanie zwolnienia z odpłatności korzystających z usług opiekuńczych
organizowanych przez gminę (N=188)
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania.

Ponad 85% samorządów stosuje zwolnienia z odpłatności za usługi, przy czym najwięcej na terenie
podregionów: poznańskiego (88,6%), kaliskiego (88,2%) i leszczyńskiego (86,2%). Najczęściej odbywa
się to z zastosowaniem kryterium dochodowego. Pod uwagę brana jest również szczególna/trudna
sytuacja podopiecznego oraz wnioski formułowane przez pracownika socjalnego po przeprowadzeniu
wywiadu środowiskowego. Ponadto, wśród przesłanek do zwolnienia z opłat wskazać można
niepełnosprawność i udokumentowane wydatki na lekarstwa.
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Niestety, w ramach badania nie udało się oszacować pełnych kosztów usług opiekuńczych
świadczonych w ramach sektora publicznego (łącznej odpłatności samorządów i osób korzystających
z usług opiekuńczych). Wielu badanych nie miało wiedzy na temat rzeczywistych wydatków gmin
ponoszonych na realizację usług opiekuńczych. Z drugiej strony, publicznymi usługami opiekuńczymi
najczęściej objęte są osoby z niskimi dochodami, co stanowi przesłankę do zwolnienia ich
z odpłatności za usługi. Biorąc pod uwagę udzielone odpowiedzi w tym zakresie, a w zasadzie ich
brak, przypuszczać należy, że samorządy nie prowadzą statystyk nt. liczby osób zwolnionych
z odpłatności. Ponadto planowanie wydatków na realizację usług opiekuńczych na kolejny rok często
stanowi pochodną wykonania budżetu za rok poprzedni. W związku z tym trudno stwierdzić, jak mają
się rzeczywiste plany dotyczące skali świadczenia usług do realnych potrzeb. Co prawda,
w województwie wielkopolskim wzrastają wydatki na usługi opiekuńcze, wzrasta liczba objętych nimi
osób oraz liczba udzielonych świadczeń162, jednak średnia liczba godzin przypadająca na jednego
korzystającego w okresie 2014-2015 zmniejszyła się o ponad 14 godzin (w skali roku). Inną kwestią,
niepodlegającą badaniu, która wiąże się z wydatkami jest efektywność organizacji pracy opiekunów
i jej wpływ na świadczenie usług (czas pracy opiekunów, częstotliwość wizyt, rodzaje zadań
wykonywanych przez osobę świadczącą usługi w miejscu zamieszkania podopiecznego).

10.8. Wsparcie opiekunów nieformalnych przez samorząd lokalny
Z relacji respondentów wynika, że zaledwie w ośmiu gminach: podregion kaliski – 3, koniński – 2,
poznański, pilski, leszczyński (po 1), które brały udział w badaniu, stosowane są jakiekolwiek formy
wsparcia opiekunów nieformalnych.

Wykres 110. Czy na terenie gminy stosowane są jakieś formy wsparcia opiekunów nieformalnych
osób w starszym wieku? (N=188)
4,3%

11,2%

Nie
Nie wiem/trudno
powiedzieć
Tak
84,5%

Źródło Opracowanie własne na podstawie wyników badania.

Ponad 11% respondentów nie ma na ten temat wiedzy, z kolei 84,5% gmin nie wspiera nieformalnych
opiekunów osób starszych. Do form wsparcia, które stosowane są przez osiem gmin z terenu
województwa należą: opieka, pomoc w sprzątaniu i robieniu zakupów, szkolenia oraz spotkania.
162

Diagnoza sektora usług społecznych w województwie wielkopolskim wraz z rekomendacjami, ROPS Poznań,
2015 r., s. 21-29
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Wsparcie realizowane jest dzięki wolontariatowi oraz pomocy sąsiedzkiej, a organizatorami
i realizatorami wsparcia są: ośrodek pomocy społecznej, szkoły, Caritas, a nawet Ochotniczy Hufiec
Pracy. Gminy, które deklarowały w momencie badania udzielanie wsparcia opiekunom
nieformalnym, wspierały od dwóch do dwudziestu pięciu osób.

Na pytanie, które skierowane było do wszystkich przedstawicieli samorządów, a dotyczyło
rozpoznawania potrzeb opiekunów nieformalnych osób starszych, twierdząco odpowiedziało niecałe
4% gmin, a 12% nie posiadało wiedzy w tym zakresie. Oznacza to, że aż 83,5% gmin nie identyfikuje
potrzeb rodzinnych opiekunów osób niesamodzielnych. Wśród gmin, które rozpoznają potrzeby
opiekunów nieformalnych, najpopularniejszymi źródłami informacji są wywiady (w domyśle
środowiskowe) oraz informacje pozyskane podczas rozmów, m.in. z sąsiadami, służbą zdrowia oraz
przedstawicielami społeczności lokalnej.
Niespełna co czwarty samorząd opłaca składki emerytalno-rentowe opiekunom nieformalnym osób
starszych. Według deklaracji uczestników badania, nie robi tego 2/3 gmin, a 10,1% respondentów nie
posiada wiedzy na ten temat.

10.9. Identyfikacja rozwiązań w zakresie opieki nad osobami starszymi
oraz innych form wsparcia opiekunów nieformalnych, które
odpowiadałyby na ich potrzeby
Wydaje się, że w części samorządów niepodejmowanie działań skierowanych do opiekunów
rodzinnych wynika z przekonania o braku potrzeby wspierania opiekunów nieformalnych
w wypełnianiu przez nich funkcji opiekuńczej.
Większość samorządów (ponad 64%) nie dostrzega bowiem potrzeby zmiany, bądź wprowadzenia
nowych rozwiązań na poziomie lokalnym, w celu wsparcia opiekunów nieformalnych (rodzinnych)
osób starszych. Analiza regionalna wskazuje, że najwyższy odsetek gmin, które nie widzą potrzeby
zmian występuje w podregionie kaliskim (88,2%), najmniejszy zaś w podregionie pilskim (48,5%).
Ponadto, stosunkowo wielu respondentów z całego województwa (12,8%) nie udzieliło konkretnej
odpowiedzi i wskazało pożądane kierunki zmian i rozwiązań. Wśród osób, które zauważają potrzebę
zmian, najczęściej padały postulaty dotyczące:






zwiększenia liczby szkoleń;
zwiększenia środków finansowych na usługi opiekuńcze;
utworzenia domów dziennego pobytu;
zwiększenia liczby opiekunów;
zwiększenia liczby zajęć/spotkań integracyjnych i kulturalnych dla seniorów.

W przypadku wsparcia systemowego jeszcze wyższy odsetek samorządów (ponad 68%) nie widzi
konieczności realizacji działań w zakresie wsparcia opiekunów nieformalnych osób w podeszłym
wieku (podregion kaliski 82,3%, koniński 70,2%, pilski 63,6%, poznański 62,9%, leszczyński 58,6%).
Pozostali badani wskazywali, że niezbędne jest podjęcie działań zmierzających do odciążenia
opiekunów nieformalnych poprzez ułatwienie dostępu do specjalistów (np. terapeutów,
rehabilitantów), profesjonalnych opiekunów oraz organizację opieki sąsiedzkiej i wolontariatu w tym
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obszarze. Ponadto, wśród odpowiedzi można znaleźć również sugestie dotyczące ułatwienia dostępu
do domów pomocy społecznej oraz leczenia szpitalnego.
W podejmowanie powyższych działań, zdaniem badanych, warto angażować organizacje
pozarządowe, szkoły, podmioty opieki zdrowotnej.
Z kolei, zapytani o potrzebę wsparcia ze strony środowiska lokalnego i/lub samorządu, respondenci
skupili się przede wszystkim na kwestiach dofinansowania rozwoju infrastruktury, zwiększenia liczby
opiekunów osób starszych oraz dofinansowania zajęć i rehabilitacji seniorów. Jednak nadal 110 gmin
nie dostrzega konieczności realizacji zadań w tym zakresie. Brak przekonania dotyczącego
konieczności wspierania opieki nieformalnej koresponduje z odpowiedziami opiekunów
nieformalnych w badaniu CATI dotyczącymi wspierania ich w pełnieniu funkcji opiekuńczej. Niecałe
5% ankietowanych opiekunów nieformalnych otrzymywało takie wsparcie.

10.10.
Realizacja usług skierowanych do osób starszych w ramach
WRPO 2014+

Zaledwie 17% badanych gmin potwierdza, że planuje realizację projektów z zakresu usług
opiekuńczych adresowanych do osób starszych, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2014-2020.

Wykres 111. Plany gmin dotyczące realizacji projektów z zakresu usług społecznych adresowanych
do osób starszych w ramach WRPO 2014+ (N=188)
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14,9%
Raczej tak

35,1%

Raczej nie
20,2%
Zdecydowanie nie

27,7%

Nie wiem/Trudno
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania.
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Wykres 112. Plany gmin dotyczące realizacji projektów z zakresu usług społecznych adresowanych do
osób starszych w ramach WRPO 2014+ w układzie regionalnym (N=188)
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania.

Najwięcej odpowiedzi pozytywnych w tym zakresie odnotowano wśród samorządów z podregionu
konińskiego oraz poznańskiego. Należy podkreślić, że ponad 1/3 respondentów nie była
zdecydowana co do tej kwestii, a aż 47,9% nie ma planów związanych z realizacją projektów
dofinansowanych ze środków UE w tym obszarze.
Najwyższy odsetek gmin, które nie planują realizacji projektów z zakresu usług społecznych,
zlokalizowany jest na terenie podregionów: poznańskiego oraz leszczyńskiego. W tych częściach
województwa odpowiednio 60,0% oraz 51,7% gmin „zdecydowanie nie” i „raczej nie” planuje
realizacji projektów. Również 50% gmin biorących udział w badaniu z podregionu kaliskiego
deklaruje, że nie zamierza podjąć się realizacji projektów w tym obszarze.
Wsparcie w ramach WRPO 2014+, w opinii respondentów, miałoby przełożyć się przede wszystkim
na zwiększenie środków finansowych, rozszerzenie usług opiekuńczych (w tym zapewnienie opieki
po godzinach pracy OPS oraz w weekendy), tworzenie miejsc dziennego, krótkookresowego
i całodobowego pobytu oraz mieszkań chronionych.
Wykres 113. Opinie respondentów na temat bariery ograniczających możliwość realizacji projektów
z zakresu usług opiekuńczych adresowanych do osób starszych w ramach WRPO 2014+ (N=188)
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Zdecydowanie nie
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17,0%
Raczej nie
Nie wiem/Trudno
powiedzieć
Raczej tak

67,6%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania.
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Zdecydowanie tak

Respondentom zadano również pytanie, czy dostrzegają oni bariery ograniczające możliwość
realizacji projektów z zakresu usług opiekuńczych adresowanych do osób starszych w ramach WRPO
2014+, ponieważ może to istotnie wpływać na plany dotyczące ich realizacji. Nieco ponad 13% gmin
biorących udział w badaniu dostrzega bariery utrudniające realizację projektów, z kolei 19% jest
przeciwnego zadania. Bardziej istotny jest wysoki odsetek respondentów (67,5%), który nie był
w stanie udzielić konkretnej odpowiedzi dotyczącej istnienia jakiś barier. Wskazywać to może
na niewielką wiedzę ankietowanych w zakresie zasad ubiegania się o środki unijne i finansowania
projektów. Powodem tego stanu rzeczy może być z jednej strony nikłe zainteresowanie tą tematyką,
z drugiej strony, nie dość wystarczająca akcja informacyjna i promocyjna tej części programu, albo
też, na co już wcześniej zwracano uwagę, dobra ocena istniejącego systemu wsparcia osób starszych
i brak poczucia konieczności zmiany w lokalnym systemie wsparcia opiekuńczego skierowanego
do seniorów. Co ciekawe, bariery w realizacji projektów częściej dostrzegali przedstawiciele gmin,
którzy raczej planowali realizację projektów niż ci, którzy ich nie planowali. W związku z tym, mało
prawdopodobne jest to, aby bariery w realizacji projektów były głównym czynnikiem wpływającym
na plany w tym zakresie.
Wśród wskazywanych barier dominowały te o charakterze finansowym, w tym związane
z wniesieniem wkładu własnego. Ponadto respondenci wymieniali również bariery lokalowe, braki
kadrowe oraz kwestie formalne związane z oceną wniosków, w szczególności opóźnienia w ich
przyjmowaniu i podpisywaniu umów.
Reasumując, wydaje się, że bariery w realizacji projektów nie są jedynym czynnikiem wpływającym
na plany gmin w tym zakresie, szczególnie w przypadku gmin, które nie zamierzają realizować
przedsięwzięć skierowanych do osób starszych, w ramach WRPO 2014+. W związku z tym należy
rozważyć podjęcie działań mających na celu zmianę postaw w tym zakresie, uświadomienie potrzeby
rozwoju środowiskowych usług opiekuńczych i wprowadzenia rozwiązań dla opiekunów
nieformalnych osób starszych w gminach. Działania te powinny być skierowane do wszystkich gmin,
priorytetowo powinny być traktowane jednak te samorządy, które jeszcze nie podjęły decyzji
dotyczących realizacji projektów finansowanych z WRPO 2014+, ponieważ w grupie 1/3
wielkopolskich gmin znajdują się potencjalni beneficjenci programu.
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11. Realizowanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług
opiekuńczych
przez
instytucje/organizacje
bezpośrednio
świadczące usługi opiekuńcze
Analizę zagadnień objętych obszarem badawczym umożliwiło badanie CATI z udziałem instytucji
realizujących usługi opiekuńcze. Badanie przeprowadzono na próbie 30 podmiotów. Respondenci
reprezentowali sześć subregionów województwa wielkopolskiego (najliczniej miasto Poznań):
kaliski (3), koniński (3), leszczyński (4), pilski (5), poznański (6), miasto Poznań (9). Wśród realizatorów
usług znalazło się 10 podmiotów prywatnych, 17 organizacji pozarządowych oraz 3 spółdzielnie
socjalne.
Z uwagi na niską liczebność próby badawczej omówienie wyników w tej części badania będzie miało
charakter jakościowy.

11.1. Identyfikacja oferty usług opiekuńczych świadczonych przez dany
podmiot
Niespełna 2/3 podmiotów oferuje swoje świadczenia wyłącznie na terenie placówki, a co czwarta
tylko w miejscu zamieszkania osób starszych. Swoje usługi, zarówno na terenie placówki, jak
i w miejscu zamieszkania, świadczą cztery instytucje (w tym po jednym podmiocie z podregionu
leszczyńskiego, pilskiego, poznańskiego i m. Poznań).
Wykres 114. Miejsce świadczenia usług opiekuńczych przez badane podmioty
spółdzielnia socjalna, n=3
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań CATI z realizatorami usług.

Wśród podmiotów świadczących swoje usługi tylko na terenie placówki (19 podmiotów) znalazły się
domy pomocy społecznej, zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy oraz dzienny dom opieki medycznej.
3/4 placówek (domy opieki, domy spokojnej starości, zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, dzienny dom
opieki medycznej oraz dzienne domy pomocy – prawie we wszystkich przypadkach dofinansowywane
ze środków publicznych) prowadzonych jest przez organizacje pozarządowe, natomiast 1/3 przez
osoby prywatne. Wśród podmiotów świadczących usługi tylko w miejscu zamieszkania osoby starszej
(7 takich podmiotów) znajdują się zarówno podmioty prywatne (3 na 7), organizacje pozarządowe
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(2 na 7), jak i spółdzielnie socjalne (2 na 7). Wśród realizatorów usług opiekuńczych świadczonych
na terenie placówki i w miejscu zamieszkania (4 takich realizatorów) wyróżnić można 3 organizacje
pozarządowe oraz 1 spółdzielnię socjalną.
Większość z badanych instytucji (21 na 30 podmiotów) deklaruje, że z ich oferty można skorzystać
przez cały tydzień, przy czym odpowiedzi takiej udzielili przedstawiciele wszystkich podmiotów
działających na obszarze podregionu pilskiego. Co czwarty podmiot świadczy usługi od poniedziałku
do piątku, a jeden tylko w weekendy (podmiot działający w podregionie m. Poznań). Warto
podkreślić, iż takiej odpowiedzi udzielały głównie placówki całodobowego pobytu, które z założenia
świadczą swoje usługi właśnie w takiej formule. 6 podmiotów realizujących usługi opiekuńcze w
miejscu zamieszkania, świadczy je również 7 dni w tygodniu, jednak w przypadku 4 z nich wiąże się to
z ponoszeniem przez seniora wysokiej odpłatności, oscylującej w przedziale od 999 zł do 3000 zł.
Szczegółowa analiza tego zagadnienia znajduje się poniżej.
Wykres 115. Świadczenie usług w poszczególne dni tygodnia
spółdzielnia socjalna, n=3
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań CATI z realizatorami usług.

Wszystkie spośród zbadanych spółdzielni socjalnych świadczą usługi 7 dni w tygodniu. Usługi
9 spośród 17 organizacji pozarządowych i 9 z 10 podmiotów prywatnych również są dostępne przez
cały tydzień.
Wśród 19 placówek, 12 wspiera seniorów przez 7 dni w tygodniu, 6 działa w formule ośrodka
wsparcia dziennego, a 1 placówka wspiera podopiecznych tylko w weekendy. Na 7 podmiotów
świadczących usługi tylko w miejscu zamieszkania, 6 świadczyło je 7 dni w tygodniu,
a 1 od poniedziałku do piątku. Na 4 podmioty, z usług których można skorzystać zarówno na terenie
placówki, jak i w miejscu zamieszkania, 3 prowadzą swoją działalność przez 7 dni w tygodniu,
natomiast 1 od poniedziałku do piątku i jest to dzienny ośrodek wsparcia.
Aktualnie, jak wynika z badania Diagnoza sektora usług społecznych w województwie wielkopolskim
wraz z rekomendacjami, świadczenie usług opiekuńczych w weekendy nie jest zjawiskiem
powszechnym w województwie wielkopolskim. Zainteresowanie i zapotrzebowanie na tego typu
usługi jest bardzo duże. Jak wynika ze wspomnianego badania, „w związku z nie wystarczającymi
(w stosunku do potrzeb) środkami finansowymi przeznaczanymi na realizację usług opiekuńczych
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oraz niewystarczającą liczbą osób je świadczących, zdarzają się sytuacje, że osoby starsze zostają
bez wsparcia w weekendy i dni wolne od pracy”163.
Przedstawicieli placówek, których oferta jest dostępna na miejscu, poproszono o ocenę warunków
lokalowych, dostępnych dla podopiecznych. W sumie, ponad połowa z nich oceniła je bardzo lub
raczej dobrze, natomiast przeciwnego zdania było dwóch badanych. Pozostali (trzy osoby), nie byli
w stanie jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie.
Respondentów zapytano również o zakres usług świadczonych w placówkach. (Patrz poniższa tabela)
Tabela 116. Zakres usług świadczonych przez placówki
kilka razy
dziennie

1 raz
dziennie

kilka razy w
tygodniu

1-2 razy w
tygodniu

rzadziej niż 1
raz w
tygodniu

w ogóle nie
prowadzimy
takiej usługi

Socjalne, w tym posiłek

12

2

-

-

-

9

Kulturalno-oświatowe

-

7

5

4

7

-

Sportowo-rekreacyjne

-

7

5

4

4

3

Aktywizujące społecznie

-

4

6

3

8

2

Terapii zajęciowej

-

8

5

3

7

Usługi wspierające codzienne
funkcjonowanie seniorów (np. usługi
higieniczne, fryzjer, kosmetyczka,
pralnia, itp.)

1

9

1

-

2

10

Poradnictwo, doradztwo (np. prawne,
psychologiczne, medyczne)

-

8

2

4

3

6

zakres usług

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań CATI z realizatorami usług.

Na ofertę dostępną w badanych placówkach składają się przede wszystkim usługi kulturalnooświatowe, aktywizujące społecznie oraz sportowo-rekreacyjne. Pierwsze z wymienionych dostępne
są najczęściej raz dziennie oraz rzadziej niż raz w tygodniu, drugie – rzadziej niż raz w tygodniu oraz
kilka razy w tygodniu, a zajęcia sportowo-rekreacyjne – raz dziennie i kilka razy w tygodniu. Badane
placówki najrzadziej oferują (nie uwzględniając odpowiedzi „inne”) usługi wspierające codzienne
funkcjonowanie (dostępne w 13 instytucjach, najczęściej raz dziennie) oraz usługi socjalne, w tym
posiłek (dostępne w 16 instytucjach, najczęściej kilka razy dziennie).
Wśród innych dostępnych usług wskazywano: rehabilitację, fizjoterapię, porady lekarza, dietetyka,
zajęcia artystyczne (rękodzieło, zespół muzyczny), spotkania i wyjazdy kulturalno-integracyjne.
Ponad połowa z 23 badanych instytucji (15), które świadczą swoje usług na terenie placówki
deklaruje, że osoby starsze korzystające z ich oferty wnoszą z tego tytułu opłatę. Są to głównie
placówki całodobowe – 12 podmiotów (3 pozostałe placówki prowadzone są w formule dziennego
ośrodka wsparcia).
Osoby korzystające z 3 dziennych ośrodków wsparcia, prowadzonych przez organizacje pozarządowe
(3 na 7 takich podmiotów) ponoszą niewielką, głównie roczną opłatę w wysokości powyżej 2-3 zł,
w jednym przypadku osoby płacą za usługi w systemie półrocznym po 50 zł. Z całą pewnością usługi
świadczone w tych placówkach są dofinansowane ze źródeł zewnętrznych (publiczne dotacje, zbiórki
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charytatywne). Usługi czterech pozostałych placówek tego typu są dla seniorów dostępne
nieodpłatnie.
Wśród podmiotów oferujących swoje usługi 7 dni w tygodniu i świadczących je na terenie placówki
(15 takich podmiotów), w większości z nich (12 instytucji) to senior ponosił odpłatność za usługi.
Wykres 117. Wysokość odpłatności za usługi świadczone 7 dni w tygodniu na terenie placówki (zł)
Odpłatność za usługi świadczone 7 dni w tygodniu na terenie placówki prowadzonej przez pomiot prywatny
(głównie w DPS)
3 700 zł
2 600 zł

2 700 zł

2

3

3 000 zł

3 151 zł

3 200 zł

4

5

6

2 000 zł

1

7

Odpłatność za usługi świadczone 7 dni w tygodniu na terenie placówki prowadzonej przez organizację
pozarządową
3 500 zł

1 990 zł

3 zł

5 zł

175 zł

1

2

3

4

5

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań CATI z realizatorami usług.

Na 12 placówek pobierających opłatę za usługi świadczone 7 dni w tygodniu, 7 z nich prowadzonych
było przez podmiot prywatny, a średnia opłata za usługi w nich świadczone wynosiła 2 907,28 zł.
5 placówek prowadzonych było przez organizacje pozarządowe, a średnia odpłatność za usługi
wynosiła 1 888,33 zł (do średniej nie wliczano najniższych opłat miesięcznych – 3 i 5 zł). W niemal
wszystkich przypadkach odpłatność wnoszona była raz w miesiącu. Analizując wysokość odpłatności
ponoszonej przez seniorów lub ich rodziny oraz fakt, iż 7 placówek prowadzonych było przez
podmioty prywatne można stwierdzić, że usługi świadczone w tych placówkach są usługami
komercyjnymi, a senior, bądź jego rodzina ponoszą 100% odpłatności za pobyt w placówce. Takie
usługi nie są w żadnym zakresie dofinansowywane ze środków publicznych.
Opłatą najczęściej objęte są zajęcia sportowo-rekreacyjne, aktywizujące społecznie oraz kulturalnooświatowe, a więc te, które świadczone są w największej liczbie placówek. Wśród innych, odpłatnych
usług, wskazano imprezy okolicznościowe i turnusy rehabilitacyjne.
Warunki odpłatności ustalane są najczęściej na podstawie cennika danego podmiotu
(10 przypadków). Trzy instytucje kierują się zapisami ustawy o pomocy społecznej, a dwie innymi
regulacjami (wskazano na ustawę o prowadzeniu działalności leczniczej oraz uchwałę Rady Gminy,
w której określono zasady przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze).
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Zgodnie z wcześniej zaprezentowanymi danymi, usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania osoby
starszej oferuje łącznie 11 instytucji (w tym 4 w miejscu zamieszkania i na terenie placówki).
Ich przedstawicieli poproszono o wskazanie konkretnych usług oraz częstotliwości ich świadczenia.
(Patrz poniższa tabela)
Tabela 23. Zakres usług dla osób starszych świadczonych w miejscu ich zamieszkania (w wymiarze
czasowym i czynnościowym) N=11
Instytucje
świadczące
usługę
N

Średnia liczba
godzin w
tygodniu

Średnia liczba
świadczeń w
tygodniu

Odpłatność
usługi (liczba
placówek)

Utrzymywanie mieszkania w porządku i czystości

7

5,0

4,6

4

Dokonywanie zakupów
Załatwianie spraw bieżących np. dokonywanie opłat
administracyjnych, umawianie wizyty lekarskiej itp.

7

4,4

4,4

4

8

1,9

2,0

4

Zapewnianie i podanie posiłku

6

6,3

6,3

5

Noszenie do pralni i zmiana bielizny

5

7,0

6,2

4

Przynoszenie opału i palenie w piecu

4

4,5

4,5

2

Przynoszenie wody i wynoszenie nieczystości

2

7,0

7,0

2

Zabiegi pielęgnacyjne

7

6,3

6,7

5

Pomoc przy ubieraniu

7

6,7

6,7

5

Zabiegi medyczne

3

6,3

6,3

2

Dotrzymywanie towarzystwa
Inne

8
1

5,5
1,0

5,4
1,0

4
0

Usługi

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań CATI z realizatorami usług.

Najwięcej wskazań odnotowano w przypadku załatwiania spraw bieżących oraz dotrzymywania
towarzystwa (po osiem instytucji), najmniej zaś w odniesieniu do czynności takich, jak: przynoszenie
wody i wynoszenie nieczystości (dwie instytucje) oraz innych (jedna instytucja – wskazano na usługi
w zakresie edukacji, profilaktyki i promocji zdrowia). W wymiarze czasowym, to właśnie przynoszenie
wody i wynoszenie nieczystości świadczone jest najczęściej – średnio siedem razy w tygodniu (łącznie
średnio po siedem godzin). Stosunkowo często świadczona jest pomoc przy ubieraniu, zabiegi
pielęgnacyjne, medyczne oraz w zakresie zapewnienia i podania posiłku.
Niemal połowa z 11 instytucji (dokładnie 5) deklaruje, że osoby starsze korzystające z powyższej
oferty wnoszą z tego tytułu opłatę. Wśród nich 2 instytucje są podmiotami prywatnymi, natomiast
3 podmioty to spółdzielnie socjalne oferujące usługi opiekuńcze, większość tych podmiotów świadczy
usługi w sposób komercyjny.
Wykres 118. Wysokość odpłatności za usługi świadczone w miejscu zamieszkania osoby starszej
3 000 zł

2 880 zł

1 000 zł

999 zł
4 zł

1

2

3

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań CATI z realizatorami usług.
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4

5

Średnia miesięczna odpłatność za usługi świadczone komercyjne to 1 969,75 zł (do średniej nie
wliczano najniższej opłaty miesięcznej – 4 zł). Opłata wnoszona jest raz w miesiącu. Jak wynika
z tabeli nr 23, odpłatności podlegają niemal wszystkie usługi świadczone w miejscu zamieszkania
osoby starszej.
Warunki odpłatności ustalane są najczęściej na podstawie cennika danego podmiotu (w czterech
instytucjach). Jeden podmiot kieruje się zapisami ustawy o pomocy społecznej oraz innymi
regulacjami (wskazano na Uchwałę Rady Gminy).
Zgodnie z deklaracjami przedstawicieli instytucji uczestniczących w badaniu, we wszystkich tych
podmiotach łącznie zatrudnione są 462 osoby świadczące usługi opiekuńcze (średnio 15 osób
na placówkę). Należy tutaj zaznaczyć, że 11 podmiotów takich osób nie zatrudnia w ogóle. Trzy z nich
zatrudniają do 5 lub od 21 do 100 osób świadczących usługi opiekuńcze, siedem od 11 do 20, pięć
od 6 do 10, a jeden podmiot 120 osób (Polski Czerwony Krzyż, realizujący na terenie województwa
wielkopolskiego usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania).
W przypadku nieco ponad połowy instytucji, wszystkie osoby świadczące takie usługi posiadają
formalne przygotowanie w tym zakresie (w 6 na 10 podmiotach prywatnych, w 8 na 17 organizacjach
pozarządowych i we wszystkich (3) przedsiębiorstwach ekonomii społecznej). Odmienna sytuacja ma
miejsce w dziewięciu placówkach, w których żadna osoba nie posiada formalnego przygotowania
(1 podmiocie prywatnym i 8 organizacjach pozarządowych). Przedstawiciele trzech deklarują, że
zdecydowana większość zatrudnionych osób jest formalnie przygotowana do świadczenia usług
opiekuńczych (2 podmioty prywatne i 1 organizacja pozarządowa).
Respondenci zapytani o to, jaka część tych osób ukończyła studia/szkołę kierunkową lub odpowiedni
kurs/szkolenie, najczęściej odpowiadali, że są to wszyscy pracownicy lub zdecydowana większość
z nich. Przedstawiciel jednej placówki wskazał na inne przygotowanie formalne części zatrudnionych
– odbycie praktyk w szpitalu.
Kolejną kwestią analizowaną w ramach niniejszego obszaru badawczego były warunki zatrudnienia
opiekunów formalnych – forma zatrudnienia, wysokość wynagrodzenia, wymiar czasu pracy.
Jak wynika z odpowiedzi respondentów, najpopularniejszą formą zatrudnienia jest umowa o pracę
na czas nieokreślony oraz umowa zlecenie – z takiego rozwiązania korzysta odpowiednio 11 i 10
badanych podmiotów. Najrzadziej, pracownicy świadczący usługi opiekuńcze prowadzą własną
działalność gospodarczą oraz współpracują na innych warunkach niż umowa i działalność
gospodarcza.
Średnie miesięczne wynagrodzenie netto pracownika wynosi najczęściej od 1 000 do 1 499 zł (siedem
podmiotów) oraz od 1 500 do 1 999 zł (sześć podmiotów). W dwóch instytucjach zarobki miesięczne
nie przekraczają 500 zł, natomiast w 4 instytucjach mieszczą się w kwocie od 500 zł do 999 zł.
W żadnym z badanych podmiotów średnie wynagrodzenie nie jest wyższe niż 2 499 zł.
Tygodniowy wymiar czasu pracy osoby świadczącej usługi opiekuńcze, to najczęściej od 31 do 40
godzin (w przypadku 13 badanych podmiotów). Najrzadziej, opiekunowie wykonują swoją pracę
powyżej 40 godzin w tygodniu (dotyczy to jednego podmiotu funkcjonującego w Poznaniu).
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Według wiedzy badanych, praca w danej instytucji jest jedyną formą aktywności zawodowej dla
wszystkich lub zdecydowanej większości pracowników (dotyczy to 10 instytucji uczestniczących w
badaniu). Sześciu respondentów stwierdziło, że osoby świadczące usługi opiekuńcze w ich placówce
traktują tę pracę jako główną, lecz nie jedyną formę aktywności zawodowej. Natomiast
5 respondentów określiło wykonywanie pracy w danej instytucji przez osoby świadczące usługi jako
dodatkową formę aktywności (respondenci, których usługi świadczone są tylko na terenie placówki).

11.2. Współpraca z lokalnym samorządem
Z 30 instytucji uczestniczących w badaniu CATI, 18 deklaruje podejmowanie współpracy
z samorządem w zakresie świadczenia opieki dla osób starszych (w tym: 3 podmioty prywatne,
14 organizacji pozarządowych oraz jedno przedsiębiorstwo ekonomii społecznej). Współpraca ta
polega przede wszystkim na:










udziale w konkursach organizowanych przez samorząd;
współorganizacji i współfinansowaniu imprez, wydarzeń integracyjnych, szkoleń, kursów;
wymianie informacji;
dzierżawie pomieszczeń;
wspólnej realizacji projektów;
realizacji prac zleconych przez OPS;
wsparciu podmiotu poprzez dotacje;
tworzeniu Rady Seniorów;
kierowaniu podopiecznych do właściwych podmiotów.

Zdecydowana większość podmiotów ocenia tę współpracę zdecydowanie lub raczej dobrze,
argumentując to przede wszystkim otwartością i chęcią pomocy ze strony samorządu oraz brakiem
jakichkolwiek problemów w toku dotychczasowej współpracy.
Podmioty, które nie współpracują z samorządem w zakresie świadczenia opieki dla osób starszych,
przyczyn takiego stanu rzeczy upatrują w braku chęci nawiązania współpracy ze strony urzędu,
z uwagi na komercyjny charakter działalności podmiotu. Ponadto, wskazano na brak potrzeby
podejmowania takiej działalności.
Ponad połowa badanych podmiotów jest zdania, że potrzebne jest im wsparcie ze strony środowiska
lokalnego, samorządu. Przede wszystkim wskazywano na wsparcie o charakterze finansowym
(zarówno z Urzędu Miasta, Starostw, Urzędów Gmin, jak i OPS) oraz lokalowym. Ponadto, wyrażono
potrzebę zwiększenia liczby działań na rzecz podopiecznych (w tym z zakresu profilaktyki i promocji
zdrowia), ujednolicenia zakresu wsparcia dla podmiotów publicznych i prywatnych, działań
promocyjnych oraz pomocy ze strony instytucji prowadzących działalność sportową i rehabilitacyjną.
Co ciekawe, 7 z 10 podmiotów prywatnych biorących udział w badaniu wyraża potrzebę bycia
wspartym przez środowisko lokalne. Podmioty te określają formy oczekiwanego wsparcia: część
z nich oczekuje wsparcia finansowego, te podmioty wskazują konkretne instytucje, od których
oczekiwałyby wsparcia, wskazując najczęściej konkretne urzędy. Jeden podmiot prywatny postuluje
w swojej odpowiedzi ujednolicenie systemu dla publicznych i niepublicznych instytucji, aby
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świadczone wsparcie mogło być udzielane nieodpłatnie, dzięki dopłacie gminy. 1 podmiot wskazuje
na potrzebę większej liczby działań na rzecz pacjentów oraz rozszerzenie działań informacyjnych.

11.3. Identyfikacja barier świadczenia usług opiekuńczych z punktu
widzenia danego podmiotu
Z 30 instytucji uczestniczących w badaniu CATI, 12 boryka się z barierami/problemami w zakresie
świadczenia usług opiekuńczych (w tym: sześć podmiotów prywatnych, pięć organizacji
pozarządowych oraz jedno przedsiębiorstwo ekonomii społecznej). Wśród nich wymieniano:
 problemy lokalowe;
 brak wolontariuszy oraz osób odpowiednio przygotowanych do pracy z osobą starszą;
 problemy finansowe, w tym wysokie koszty świadczonych podopiecznym usług;
 brak możliwości podpisania umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia (niespełnianie
warunków);
 brak mobilności – niemożność zabezpieczenia potrzeb osób starszych na terenie całej gminy;
 obowiązujące przepisy prawa;
 zbyt małą liczbę miejsc w domu opieki;
 zbyt małą liczbę działań dotyczących profilaktyki zdrowotnej;
 zbyt małą pomoc w zakresie porad lekarskich świadczonych osobom starszym.

11.4. Zidentyfikowanie sposobów
świadczonych usług

prowadzenia

kontroli

jakości

Z 30 instytucji uczestniczących w badaniu, 13 przeprowadza kontrolę jakości i zadowolenia osób
starszych, z otrzymanej usługi (w tym: 5 podmiotów prywatnych, 6 organizacji pozarządowych oraz
2 przedsiębiorstwa ekonomii społecznej), 10 realizatorów w placówkach i 3 realizatorów usług
w miejscu zamieszkania.
Jako sposoby badania satysfakcji wskazano, m.in.:









przeprowadzanie rozmów z podopiecznymi lub ich rodziną, np. po realizacji określonych
zajęć, wydarzeń lub w zależności od potrzeb;
indywidualne programy wsparcia;
ankietę przeprowadzaną pod koniec roku obrotowego funkcjonowania jednostki;
ankietę przeprowadzaną jeden raz w miesiącu;
ankietę przeprowadzaną, np. po realizacji określonych zajęć, wydarzeń;
ankietę badającą oczekiwania wobec określonej oferty, a następnie sprawdzającą spełnienie
tych oczekiwań;
monitoring jakości opieki;
wdrażanie rekomendacji.

171 | S t r o n a

W 16 podmiotach odbywają się kontrole w zakresie realizacji usług opiekuńczych dla osób starszych,
prowadzone przez samorząd (w tym: 6 podmiotów prywatnych, 9 organizacji pozarządowych oraz
jedno przedsiębiorstwo ekonomii społecznej), głównie w placówkach (12 na 16 podmiotów).
Respondenci wymienili następujące formy kontroli:








kontrole finansowe i merytoryczne prowadzone przez samorząd powiatowy, Urząd
Miasta/Wojewódzki, jeden lub dwa razy do roku (składnie sprawozdań przez podmiot,
kontrola dokumentacji);
kontrole związane z otrzymaną dotacją/realizowanym projektem, w tym składanie
sprawozdań przez podmiot;
kontrole prowadzone przez Sanepid (dwa razy w roku);
comiesięczna kontrola świadczonych usług opiekuńczych;
kontrole prowadzone przez pracowników socjalnych (dwa razy w roku);
kontrola bieżącej działalności na podstawie informacji przekazywanych do Rady
Programowej.
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12. Wnioski i rekomendacje
L.p.

1

2

Obszar
rekomendacji

Wniosek

Organizacja usług
opiekuńczych przez
samorządy gminne

Z publicznych usług opiekuńczych korzystają beneficjenci
o różnym profilu. Dotyczy to usług świadczonych w ramach
ochrony zdrowia oraz pomocy społecznej (z oferty DDP
korzystają raczej osoby zaliczane do grupy osób sprawnych,
które posiadają rodzinę, z kolei w grupie osób korzystających
z usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania znajdują się
przeważnie osoby niesprawne i nieposiadające rodziny). Myśląc
o systemie usług opiekuńczych i starzeniu się jako procesie
wydaje się, że przechodzenie z jednej formy opieki do drugiej,
wraz z utratą sprawności przez seniora, powinno być czymś
naturalnym.

Organizacja usług
opiekuńczych przez
samorządy gminne

W 2015 roku usługami opiekuńczymi świadczonymi w miejscu
zamieszkania w ramach systemu pomocy społecznej objęto
nieco ponad 1% Wielkopolan w wieku poprodukcyjnym,
a usługami w dziennych domach pomocy zaledwie 0,4% ich
mieszkańców. Sprawowanie opieki nad niesamodzielnymi
osobami starszymi nadal pozostaje niemal całkowicie w gestii
rodziny. Jednocześnie wydaje się, że świadczenie usług
opiekuńczych na dotychczasowym poziomie przez wielkopolskie
samorządy jest niewystarczające, co roku bowiem przybywa
osób objętych usługami, a jednocześnie zmniejsza się średnia
liczba godzin przypadająca na jednego korzystającego z usług
opiekuńczych w miejscu zamieszkania.

Rekomendacja

Rekomenduje się wprowadzenie kompleksowej oceny
kondycji zdrowotnej, społecznej i psychicznej osoby starszej,
na podstawie której możliwe byłoby zakwalifikowanie osób
zwracających się o pomoc do danego typu wsparcia.
Ponadto niezbędne wydaje się podjęcie działań na rzecz
koordynacji pomocy, zarówno jeśli chodzi o zaangażowanie
instytucji, jak i specjalistów świadczących pomoc/opiekę.

Konieczne jest wzmocnienie usług o charakterze
profilaktycznym, które mogą spowolnić proces starzenia się
osób starszych i utratę przez nich sprawności. Niezbędne
wydaje się zatem rozbudowywanie sieci dziennych domów
pomocy na terenie województwa wielkopolskiego.
W gminach, w których nie ma możliwości organizacji
wsparcia dla seniorów w formie DDP, należy wspierać
i wzmacniać organizację usług prewencyjnych w innych
formach, np. w klubach seniora.
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3

4

Opieka
sprawowana przez
instytucje wsparcia
dziennego dla osób
starszych

Warunki lokalowe wielkopolskich dziennych domów pomocy są
oceniane przez ich reprezentantów jako dobre, choć to one,
obok barier finansowych są główną przyczyną, która utrudnia
lub uniemożliwia realizację w dziennych domach pomocy
wszystkich usług, które odpowiadałyby na zdiagnozowane
potrzeby wśród seniorów. Jak wynika z przeprowadzonego
badania,
działalność
dziennych
domów
pomocy
w przeważającej większości prowadzona jest jedynie w siedzibie
placówki. Z kolei, usługi świadczone są przez około osiem godzin
w dni robocze, natomiast w weekendy DDP usług nie świadczą.

Organizacja usług
opiekuńczych przez
samorządy gminne

W statystykach publicznych nie gromadzi się danych o osobach,
które nieformalnie sprawują opiekę nad niesprawnymi osobami
starszymi, a nie korzystają ze wsparcia systemu pomocy
społecznej (np. choćby w formie zasiłku dla opiekuna z uwagi
na niespełnienie przesłanek do otrzymania świadczenia).
Przedstawiciele wielkopolskich samorządów nie znają potrzeb
opiekunów nieformalnych ponieważ, jak wykazało badanie, ich
nie rozpoznają. Co więcej, w większości przedstawiciele gmin są
przekonani, że nie ma potrzeby wspierania opiekunów
i wprowadzania nowych rozwiązań do systemu. Tylko kilka gmin
na terenie województwa deklaruje, że wspiera opiekunów
nieformalnych, nie tylko poprzez system zasiłków.

174 | S t r o n a

Zauważa się potrzebę wprowadzenia dodatkowych usług,
w tym usług w miejscu zamieszkania dla korzystających
z oferty domów, jako kontynuacji wsparcia. Znajomość
podopiecznego, jego sytuacji osobistej, społecznej,
zdrowotnej
oraz
historii
opiekuńczej
byłaby
prawdopodobnie
niezwykle
istotna
w procesie
obejmowania go kolejnym etapem wparcia. Z jednej strony
dawałoby to osobie starszej poczucie bezpieczeństwa,
ponieważ usługi świadczyłyby osoby jej znane, z drugiej
gwarancję podtrzymania więzi zawiązanych w dziennym
domu. Ponadto należałoby rozważyć możliwość poszerzenia
działalności DDP nie tylko o dodatkowe usługi, ale również
o świadczenie usług w dni wolne od pracy (np. na zasadzie
dyżuru) w siedzibie oraz poza placówką. Szczególnie ważne
byłoby to w stosunku do osób samotnych, które nie
posiadają rodziny lub nie utrzymują z nią kontaktu.

Konieczne byłoby zatem podjęcie działań mających na celu
zwiększenie świadomości gmin nt. roli opiekunów
nieformalnych w sprawowaniu opieki nad osobami
starszymi. Szczególnie ważne jest to, jeśli potencjał
opiekuńczy opiekunów nieformalnych ma być utrzymany.
Biorąc pod uwagę potrzeby zgłaszane przez opiekunów
nieformalnych oraz opinie części przedstawicieli JST,
niezbędna jest organizacja pomocy psychologicznej dla
opiekunów, szkoleń dot. pielęgnacji i wsparcia osoby
starszej oraz tworzenie miejsc opieki wytchnieniowej,
krótkiego pobytu i punktów informacji o dostępnych
formach pomocy. Podejmowanie takich inicjatyw będzie
jednak możliwe tylko wówczas, gdy samorządy będą
przekonane, że takie wsparcie powinno być przez nie

świadczone. W związku z tym, niezbędne jest podjęcie
w pierwszej kolejności współpracy z samorządami,
organizacja szkoleń dla ich przedstawicieli oraz promocja
dobrych praktyk w celu zachęcenia samorządów
do podejmowania działań wpierających opiekunów
nieformalnych.

5

Opieka
sprawowana przez
opiekunów
formalnych

Wyniki badania wskazują, że opiekunowie formalni sprawujący
opiekę nad osobami starszymi w systemie pomocy społecznej
z reguły posiadają odpowiednie kwalifikacje do pracy, częściej
kończą oni kursy lub szkolenia, aniżeli szkoły lub studia w tym
zakresie. Średnie miesięczne wynagrodzenie opiekunów wynosi
około 1 000 - 1 499 zł netto, przy czym w zależności od formy
zatrudnienia i rodzaju umowy wynagrodzenie może być niższe
(częściej dot. umowy zlecenia) lub wyższe (częściej dot. umowy
o pracę na czas nieokreślony). Ponad 68% gmin
w województwie wielkopolskim angażuje do pracy opiekunów
osób starszych w oparciu o umowy cywilno-prawne, a 46%
w oparciu umowę o pracę (na czas nieokreślony). Umowy
o pracę z opiekunami zawierane są najrzadziej w tych gminach,
które zlecają realizację usług opiekuńczych podmiotom
zewnętrznym. Wynika to prawdopodobnie właśnie ze sposobu
realizacji usług i umów, które zawierane są z wykonawcami.
Umowy z reguły zwierane są w perspektywie rocznej, rzadziej
wieloletniej, stąd niepewność zatrudnienia opiekunów.
Z deklaracji przedstawicieli JST wynika, że opiekunowie pracują
przeważnie pomiędzy 31 a 40 godzin w tygodniu, przy czym ten
wymiar czasu pracy w głównej mierze stosuje się do osób
zatrudnionych na umowę o pracę (na czas określony
i nieokreślony). W przypadku umów zlecenie czas pracy jest
częściej niższy, około 11-20 godzin tygodniowo.

W
celu
zagwarantowania
usług
opiekuńczych
na najwyższym poziomie konieczna jest stabilizacja
zatrudnienia opiekunów formalnych świadczących usługi dla
osób w podeszłym wieku, również w gminach, które zlecają
realizację usług opiekuńczych podmiotom zewnętrznym.
Ponadto podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez
opiekunów formalnych (m.in. poprzez kursy i szkolenia)
powinno być procesem ciągłym, wpisanym w ich rozwój
zawodowy, a gminy i podmioty świadczące publiczne usługi
opiekuńcze, powinny aktywnie uczestniczyć w tym procesie
(rozpoznawanie potrzeb szkoleniowych, specjalizacja
w świadczeniu usług opiekuńczych, finasowanie lub
współfinansowanie podnoszenia kwalifikacji).
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6

7

Opieka
sprawowana przez
opiekunów
nieformalnych

Z badania opiekunów nieformalnych wynika, że w przypadku
sprawowania opieki przez kilku opiekunów nieformalnych, role
i zadania związane z opieką są podzielone pomiędzy
poszczególnych opiekunów. Rzadko taki podział ról można
spotkać w przypadku opieki formalnej, chyba że wynika to
z kompetencji zawodowych danego opiekuna.

Organizacja usług
opiekuńczych przez
samorządy gminne

Wielkopolskie gminy nie widzą potrzeby zmiany sposobu
organizacji usług opiekuńczych. Z badania wynika, że większość
z nich jest jednocześnie organizatorem i realizatorem usług
opiekuńczych. Oznacza to, że w niewielu gminach podmioty
niepubliczne, w tym organizacje pozarządowe współuczestniczą
w realizacji usług publicznych.

W celu właściwego doboru usług do potrzeb, a tym
samym odpowiedniej organizacji usług opiekuńczych,
zasadnym byłoby rozdzielenie usług opiekuńczych, np.
od sprzątania mieszkania, towarzyszenia seniorowi lub
opieki pielęgniarskiej. Ponadto podział ról i określenie
zakresu obowiązków osób świadczących dany typ
usługi, umożliwiłby odbiorcom usług opiekuńczych oraz
ich rodzinom sprecyzowanie i urealnienie oczekiwań
co do pracy specjalistów. Taką potrzebę sygnalizowali
również uczestnicy warsztatu rekomendacyjnego.
W celu skutecznego „uwolnienia” usług opiekuńczych
i przekazaniu ich do realizacji podmiotom niepublicznym
niezbędne jest wcześniej:
 zaktywizowanie
wielkopolskich
organizacji
pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej, które
potencjalnie
mogą
być
realizatorami
usług
opiekuńczych oraz przygotowanie ich do pełnienia takiej
roli.
 podjęcie współpracy z wielkopolskimi samorządami, aby
zachęcić je do zmiany sposobu organizacji i realizacji
usług opiekuńczych na terenie gmin (niezbędne jest
promowanie dobrych praktyk w tym zakresie oraz
organizacja szkoleń, dzięki którym przedstawiciele gmin
nabędą umiejętności zlecania usług opiekuńczych –
organizacja konkursów, zlecanie zadań publicznych,
właściwa wycena usług opiekuńczych, szacowanie
kosztów, rozpoznawanie potrzeb w tym zakresie).
Konieczne jest również przeorganizowanie pracy
pracowników
socjalnych,
którzy
w
odpowiedzi
na zdiagnozowane problemy i sformułowane potrzeby
powinni mieć możliwość oferowania usług, a nie jedynie
świadczeń pieniężnych. Związane jest to rozwojem usług
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dostępnych
na
terenie
gmin
i powiatów
oraz
wprowadzeniem rozwiązań ustawowych, tzn. rozdzieleniem
pracy socjalnej od wsparcia finansowego.

8

Organizacja usług
opiekuńczych przez
samorządy gminne

Bariery w realizacji projektów nie są jedynym czynnikiem
wpływającym na plany gmin w zakresie realizacji przedsięwzięć
skierowanych do osób starszych w ramach Wielopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
Wydaje się, że ważniejsza w tym kontekście jest postawa
samorządów, które nie dostrzegają potrzeby rozwoju
środowiskowych usług opiekuńczych i wprowadzenia rozwiązań
dla opiekunów nieformalnych osób starszych w gminach.
Pojęcie deinstytucjonalizacji usług (w tym opiekuńczych dla
osób starszych) w przypadku wielu samorządów jest zupełnie
nieznane, z jednej z strony z uwagi na fakt, iż jest to pojęcie
nowe, z drugiej z uwagi na niewielką liczbę miejsc opieki
całodobowej,
które
działają
zgodnie
z
zasadami
deinstytucjonalizacji. W związku z tym, instytucje publiczne
planując pomoc dla osoby potrzebującej, często wybierają daną
formę opieki ze względu na potrzebę zaspokojenia opieki
całodobowej, a nie ze względu na wielkość instytucji, która ją
świadczy.

Należy rozważyć podjęcie działań mających na celu zmianę
postaw samorządów w zakresie rozwoju środowiskowych
usług opiekuńczych i wsparcia świadczonego w stosunku
do opiekunów nieformalnych. Działania te powinny być
skierowane do wszystkich gmin w Wielkopolsce,
priorytetowo powinny być traktowane jednak te
samorządy, które jeszcze nie podjęły decyzji dot. realizacji
projektów finansowanych z WRPO 2014+.
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Aneks
1. Rekomendacje dla polityk publicznych w obszarze zadań opieki nad
osobami starszymi – województwo wielkopolskie (autorstwa Marioli
Racław, ISNS UW)
Rekomendacje zostały opracowane na podstawie wyników badań dotyczących sektora usług
społecznych w województwie wielkopolskim z 2015 r. (Diagnoza sektora usług społecznych w woj.
wielkopolskim wraz z rekomendacjami, ROPS, Poznań 2015), wstępnych wyników badań ilościowych
realizowanych na terenie regionu z opiekunami formalnymi, nieformalnymi, organizacjami
świadczącymi usługi opiekuńcze oraz przedstawicielami samorządu (Raport z badań pn.: Pogłębione
studium usług opiekuńczych skierowanych do osób starszych. Środowiskowa opieka formalna
i nieformalna w województwie wielkopolskim, Eu-Consult Sp. z o.o., listopad 2016) oraz informacji
wraz z rekomendacjami uzyskanymi podczas prac z uczestnikami warsztatu rekomendacyjnego
dotyczącego usług opiekuńczych w woj. wielkopolskim (warsztat odbył się w dniu 14.11.2016 r.).
Również wiedza oraz doświadczenie eksperckie autorki rekomendacji pozwoliły sformułować
niektóre zalecenia. Prezentowane rekomendacje mają charakter ogólny, kierunkowy.
Rekomendacje zostaną przedstawione w trzech kategoriach:


diagnoza/wiedza („poznać, by osiągnąć trafność”),



informacja („informować, by osiągnąć skuteczność”),



działania („skoordynowana różnorodność/monitoring/kontrola, by osiągnąć efektywność
systemu i satysfakcję odbiorcy”)

I. Diagnoza/wiedza:
1. Pomimo licznych już badań dotyczących osób starszych, usług społecznych dla seniorów wciąż
brakuje danych diagnostycznych, które należy pozyskać na drodze analizy danych zastanych
i w ramach badań specjalnych:
(a) w odniesieniu do opiekunów nieformalnych, zwłaszcza rodzinnych, ale też dalszych
krewnych, sąsiadów i przyjaciół – z uwzględnieniem różnych zmiennych: sprawności
podopiecznych, miejsca zamieszkania, płci opiekuna, aktywności zawodowej, sytuacji rodzinnej,
sytuacji zdrowotnej i sprawności opiekunów; form opieki – świadczona w domu podopiecznego,
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dochodząca, na odległość (=> możliwość programowania systemu wsparcia odpowiadającego
potrzebom różnych grup opiekunów).
(b) w odniesieniu do systemów wsparcia dla opiekunów nieformalnych (rodzinnych,
przyjacielskich, sąsiedzkich): ich funkcjonowanie lokalne (czy istnieją?) zwartość, rozproszenie,
spójność; udział podmiotów publicznych, obywatelskich, prywatnych; współpraca pomiędzy
podmiotami; wpływ opiekunów nieformalnych na rozwój systemów wsparcia: partycypacyjny
v. dyrektywnych charakter projektowania działań) (=> możliwość programowania działań
uspójniających jakość życia mieszkańców regionu w wymiarze terytorialnym);
(c) w odniesieniu do kultur opiekuńczych, funkcjonujących na określonych terenach lub
określonych

grupach/kategoriach

społecznych

(mniejszości

narodowych,

etnicznych,

kulturowych – np. wśród osób niepełnoprawnych sensorycznie; vide Głusi jako odrębna grupa
społeczna) (=> możliwość programowania działań na zasadzie koprodukcji, uwzględniających
lokalne i społeczne specyfiki potencjałów opiekuńczych);
(d) w odniesieniu do szarej strefy usług pomocy i opieki dla osób starszych: szacowana skala
świadczenia takich usług, szacowane koszty tych usług w wymiarze jednostkowym
i regionalnym, pochodzenie zatrudnianych opiekunów (krajowi, z zagranicy, znajomi, sąsiedzi
itp.); istniejące nadużycia w stosunku do podopiecznych i opiekunów, warunki pracy itp. (=>
możliwość programowania działań niwelujących nadużycia szarej strefy w perspektywie
gospodarczej i społecznej);
(e) w odniesieniu do występujących nadużyć w usługach opieki (formalnych, nieformalnych):
w stosunku do podopiecznego, opiekuna formalnego i nieformalnego (=> możliwość
programowania działań ochronnych w stosunku do usługobiorców i usługodawców w sektorze
opieki);
(f) w odniesieniu do sektora usług opiekuńczych świadczonych przez podmioty prywatne
i obywatelskie (pozarządowe): wielkość sektora i zakres zadań, jakość opieki, zatrudnienie
(kontrakty/fluktuacja/profesjonalizacja),

klienci

(=>

możliwość

projektowania

działań

uwzględniających zasadę wielosektorowej gospodarki dobrobytu oraz działań ochronnych
w odniesieniu słabszej strony w konsumpcji usług);
(g) w odniesieniu do procesów w sektorze opieki (komercjalizacja, prywatyzacja, uspołecznienie)
(=> możliwość kontroli kierunków rozwoju sektora opieki dla osób starszych);
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2. Stworzenie repozytorium, gdzie gromadzona byłaby wiedza w interesującym obszarze, pochodząca
z: badań własnych projektowanych i realizowanych przez organy administracji poszczególnych
jednostek terenowych (różnych szczebli), badań akademickich, organizacji pozarządowych.
Repozytorium pozowałaby na wgląd w dane lokalne, specyficzne oraz generowanie potrzebnej
wiedzy przedmiotowej. Rolę zarządczą nad repozytorium mogłoby spełnić OIS – pod warunkiem
zwiększania nakładów finansowych na realizację zadania oraz wzrostu kadr zespołu.
II. Informacja:
1. Stworzenie systemu informacji o usługach opieki oraz możliwym wsparciu dla osób starszych i ich
opiekunów: ze wszystkich trzech źródeł wiedzy badawczej, wskazanych we wstępie, wynika deficyt
informacji u beneficjentów, którzy rzadko pozyskują informacje o przysługujących im prawach
i wsparciu od jednostek administracji; należy stworzyć system informacji i dystrybuowania informacji
na poziomie regionalnym oraz (przede wszystkim) lokalnym; należy wykorzystać wszystkie kanały
informacji (Internet, prasa lokalna, media lokalne, itp.); zadbać o czytelność, ciągłość oraz aktualność
informacji;
(a) stworzenie lokalnych informatorów dla osób starszych i informatora dla ich opiekunów
dotyczącego dostępnej dla nich infrastruktury i usług świadczonych przez podmioty publiczne,
niepubliczne: obywatelskie i prywatne;
2. Monitorowanie systemów informacji lokalnej i dostępu do informacji na poziomie regionalnym
i lokalnym; koordynacja lokalnych zasobów informacyjnych (np. poprzez wydzielone komórki
w mieście).
III. Działania:
1. Zagwarantowanie publicznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania we wszystkich gminach
regionu (w 2014 r. 12% gmin nie świadczyło usług opiekuńczych) oraz monitorować stan i dynamikę
świadczenia takich usług w gminach; system opieki oparty o wielopokoleniowe rodziny,
obserwowany zwłaszcza w mniejszych miejscowościach regionu, wymaga nie tylko pogłębionej
diagnozy, ale i wsparcia – o ile ma być utrzymany;
Należy również:
(a) rozważyć finansowanie większej liczby wizyt pracowników socjalnych w terenie w celu
monitorowania potrzeb opiekuńczych osób starszych, potrzeb opiekunów nieformalnych i stanu
ich zaspokojenia;
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(b) zrewidować i określić rodzaj działań nazywanych pracą socjalną z osobą starszą – jest to
najpopularniejsza usługa OPS-ów adresowana do seniorów (jaki to zestaw działań/czynności?;
zasady, etyka, metodyka); upowszechnić pracę socjalną z opiekunem nieformalnym
(wprowadzić szkolenia, seminaria, debaty poświęcone zgadnie nim pracy socjalnej z osobami
starszymi i opiekunami nieformalnymi, mp. Srebrna praca socjalna, gerontologiczna praca
socjalna);
(c) wesprzeć opiekunów nieformalnych bezpłatnymi (niskopłatnymi) szkoleniami dotyczącymi
działań pielęgnacyjnych i wsparcia osoby starszej; stworzyć system pomocy psychologicznej dla
opiekunów nieformalnych, punkty konsultacji medycznych, prawnych, rehabilitacji (wymiany
sprzętu itp.), wsparcia finansowego;
2. Opracowanie i wdrożenie lokalnych polityk opartych na zróżnicowanej ofercie usług opiekuńczych:
wciąż w wielu rejonach nie ma możliwości dostępu do form opieki pozarodzinnej. System usług
opieki lokalnej powinien zawierać możliwość wykorzystania formalnej opieki stacjonarnej,
półstacjonarnej

oraz

w

miejscu

zamieszkania;

dążenie

do

rozwoju

form

opieki

półstacjonarnej/wytchnieniowej (niedofinansowanie placówek) i alternatywę dla DPS, np. poprzez
system mieszkań chronionych; wprowadzić lub upowszechnić system teleopieki;
Szczegółowe rozwiązania powinny dotyczyć:
(a) wspierania organizacji obywatelskich w świadczeniu usług opieki (m.in. poprzez ustalenie
adekwatnych stawek finansowania usług); w wielu miejscach nie ma jednak organizacji
świadczących tego typu usługi – zachęcać do projektów angażujących lokalne podmioty
niepubliczne w działania opiekuńcze dla seniorów (zauważana w regionie nierównowaga
dofinansowania projektów aktywizujących i opiekuńczych);
(b) opracowania systemu standaryzacji oferty usług instytucjonalnej, półinstytucjonalnej oraz
stacjonarnej: standardów brakuje zwłaszcza w dziennych domach pobytu (brak obowiązujących
standardów wprowadza duże zróżnicowanie terytorialne, nieadekwatne do występujących
potrzeb loklanych); system standaryzacji nie oznacza jednak systemu sztywnego ujednolicenia –
powinien gwarantować mechanizmy dostosowania oferty do potrzeb użytkowników usług;
(c) opracowania mechanizmów organizacji i finansowania usług, zapewniających punktualność
świadczeń opiekuńczych (usługa świadczona w momencie wystąpienia) oraz ich ciągłości
(np. w dni wolne od pracy, nieobecność stałego opiekuna, jego choroba); w tym celu należy
rozważyć rewizję przyznawania wizyt domowych w wypadku lekarzy pierwszego kontaktu
i ew. zwiększyć ich liczbę;
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(d) wprowadzenia systemu monitorowania kwalifikacji opiekunów, zatrudnionych w publicznych
i niepublicznych usługach opiekuńczych.
3. Wypracowanie mechanizmów koordynacji świadczeń opiekuńczych i medycznych, kierowanych
do potrzebujących osób (stworzenie/zdynamizowanie funkcji koordynatora działań opiekuńczych
w pomocy społecznej); należy rozważyć możliwość poszerzenia uprawnień do świadczenia usług
medycznych o usługi pielęgnacyjne;
Szczegółowe rozwiązania powinny uwzględnić:
(a) możliwość stworzenia/udrożnienia przepływu informacji w istniejących (na poziomie
regionu) baz danych dotyczących informacji o osobach starszych, w celu pozyskania informacji
o ich potrzebach i ze względu na konieczność koordynacji zadań – w zakresie dopuszczalnym
prawem;
(b) uwrażliwiać lekarzy, pracowników socjalnych na oznaki syndromu przeciążenia opieką
u opiekunów nieformalnych;
(c) rewizji programów kształcenia dla opiekunów i personelu pielęgniarskiego w kierunku
uwrażliwiania na potrzeby osób starszych i ich opiekunów;

182 | S t r o n a

2. Case Study
2.1.

Studium przypadku

Beneficjent: "Femina Project" Centrum Promocji i Rozwoju Kobiet
Tytuł projektu: Poprawa dostępu do usług opiekuńczych w Gminie Wronki dla osób zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
Wartość projektu: 1 017 918,00 zł
Zakres terytorialny działalności: powiat szamotulski (siedziba we Wronkach)
Zakres działalności podmiotu
Fundacja Femina Project Centrum Promocji i Rozwoju Kobiet została powołana do życia we wrześniu
2012 r. Głównymi celami Fundacji są: wspieranie rozwoju, wyrównywanie szans kobiet oraz
współpraca i wspieranie organizacji pozarządowych realizujących działania na ich rzecz. Fundacja
stara się wspierać rozwój kobiet w życiu zawodowym, społecznym, rodzinnym oraz na płaszczyźnie
ich zainteresowań. Realizując wyznaczone cele, Fundacja organizuje m.in. szkolenia, warsztaty, akcje
społeczne, imprezy kulturalne.
Ważnym celem działalności Fundacji jest również aktywizacja osób starszych. Na początku 2013 roku
Femina Project, razem z Burmistrzem Miasta i Gminy Wronki oraz Dyrektorem Wronieckiego Ośrodka
Kultury, utworzyła Uniwersytet Trzeciego Wieku we Wronkach, działający jako sekcja WOK.
Uniwersytet w dniu dzisiejszym kształci już ponad 170 studentów.164
Wybrane projekty partnerskie zrealizowane przez Femina Project, których celem była poprawa
jakości życia osób starszych





@ktywny senior w Gminie Wronki, Ostroróg i Sieraków – trzy projekty zrealizowane w trzech
gminach, w których w sumie 90 seniorów zdobywało umiejętności obsługi komputera
i korzystania z Internetu;
Zdobędziesz umiejętności zdobędziesz pracę – projekt zrealizowany przez Klub Seniora Jaśki
z Ostroroga, w którym 20 osób uzyskało certyfikat opiekuna osoby starszej i niepełnosprawnej;
@ktywni 60+ oraz Wiemy, decydujemy, zmieniamy – w wyniku, których 90 seniorów z terenu
gmin Ostroróg i Wronki zostało przeszkolonych z obsługi komputera i Internetu.165

Projekt dofinansowany w ramach Poddziałania 7.2.2 WRPO 2014-2020 – Usługi społeczne
i zdrowotne
Projekt pod nazwą Poprawa dostępu do usług opiekuńczych w Gminie Wronki dla osób zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zakłada realizację następujących działań:

164
165

https://www.facebook.com/femina.project/about/?ref=page_internal, [Dostęp: 27.10.2016 r.]
http://bazy.ngo.pl/search/info.asp?id=220266, [Dostęp: 27.10.2016 r.]

183 | S t r o n a






uruchomienie Dziennego Domu Seniora (DDS) prowadzonego 6 dni w tygodniu;
zatrudnienie sześciu asystentów, którzy będą pracowali w domach podopiecznych niebędących
w stanie skorzystać z oferty stacjonarnego wsparcia DDS;
stworzenie grupy wsparcia dla rodzin opiekujących się osobami niesamodzielnymi;
zapewnienie rodzinom zależnych seniorów wsparcia informacyjnego ze strony specjalistów
(m.in. lekarz, rehabilitant, pielęgniarka, dietetyk).

Ideą przyświecającą projektodawcy jest wspomaganie i przedłużanie aktywności seniorów.
Stworzenie domu opieki dziennej dla osób nie będących już samodzielnymi, jest alternatywą dla
powierzenia ich pod opiekę Domu Pomocy Społecznej. Dodatkowym pozytywnym efektem projektu
będzie umożliwienie aktywności zawodowej członkom rodzin osób starszych.
[Projekt] na pewno będzie miał duży wpływ na seniorów i też pewnie będzie pośrednio
wpływał na [ich] rodziny. W tym momencie, jeśli ktoś ma osobę niesamodzielną w domu,
to kalkuluje czy iść do pracy i wynająć opiekunkę, czy zostać w domu. Jeżeli będzie DDS,
to ma zapewniony ten czas i - najczęściej kobieta, będzie mogła wrócić do pracy. Myślę,
że to też będzie miało wpływ na nasz rynek pracy.
Przedstawiciel projektodawcy, wywiad indywidualny
Napotkane problemy i bariery
Pierwszą barierą wskazaną przez Prezes Femina Project są bardzo niskie limity, które zostały
narzucone na wynagrodzenia dla opiekunów oraz asystentów. Poziom wynagrodzenia nie jest
adekwatny do kompetencji oczekiwanych od potencjalnych pracowników oraz wymagającego
charakteru pracy. Jeśli rekrutacja wykwalifikowanego i doświadczonego personelu okaże się
niemożliwa, Fundacja postawi na nabór pracowników do przeszkolenia. To rozwiązanie jest bardziej
ryzykowne i czasochłonne, jednak pozwala na zmniejszenie kosztów finansowych.
Drugą kwestią są problemy lokalowe:
Mamy lokal, w którym będzie realizowany projekt i będzie uruchomiony DDS, ale ma on
swoje bariery, których moim zdaniem nie powinny być. MGOPS posiada świetny lokal,
który niestety nie jest wyremontowany, a który idealnie by się nadawał, natomiast nie
mamy tego wsparcia z gminy odnośnie remontu.
Przedstawiciel projektodawcy, wywiad indywidualny
Napotkane bariery nie są zagrożeniem dla realizacji zamierzonych celów projektowych, a jedynie
utrudniają ich osiągnięcie. Ważnym jest, że doświadczenie wynikające z dotychczasowej działalności
Fundacji oraz fakt współpracy z MGOPS pozwalają na szybkie reagowanie na pojawiające się
problemy oraz minimalizację ich niepożądanych skutków.
Czynniki sukcesu projektu
Głównym czynnikiem zwiastującym powodzenie działań projektowych jest duże doświadczenie, które
posiada Beneficjent w organizacji pomocy osobom starszym. Wynika ono z już zrealizowanych
projektów dla seniorów i opiekunów osób zależnych oraz utworzenia i prowadzania prężnie
działającego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Femina Project bierze udział w licznych
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przedsięwzięciach zapewniających rozwój kadr oraz zwiększanie i udoskonalanie oferty pomocowej.
Istotne w tym zakresie jest czerpanie dobrych praktyk z zagranicy, głównie rozwiązań holenderskich.
Niezwykle ważnym elementem jest fakt, że Fundacja pozostaje w stałej współpracy z MGOPR.
To partnerstwo realizuje się na wielu polach (np. wsparcie uzyskane od MGOPS w zakresie aplikacji
o środki z WRPO, pomoc w rekrutacji pracowników oraz klientów pomocy, wspólna realizacja
projektów). Działania obydwu tych podmiotów wzajemnie się uzupełniają sprzyjając świadczeniu
kompleksowej pomocny nie tylko samym osobom potrzebującym, ale także całym systemom,
w których one funkcjonują (rodziny, opiekunowie formalni i nieformalni).
Trwałości efektów działań zaplanowanych w projekcie, w szczególny sposób sprzyjają dwa fakty.
Pomysł i plan wsparcia oparty jest na diagnozie potrzeb obecnych i potencjalnych odbiorców pomocy
Fundacji. DDS jest oczekiwaną odpowiedzią na realne potrzeby w zakresie oferty opiekuńczej
seniorów w powiecie szamotulskim. Póki owe potrzeby nie zostaną zaspokojone, DDS będzie
funkcjonował. Drugim elementem jest dywersyfikacja źródeł finansowania działań realizowanych
przez Femina Project. Fundacja korzysta zarówno z funduszy jednostek samorządu terytorialnego
(na trzech poziomach – gmina, powiat, województwo), z funduszy zagranicznych (inicjatywy
współpracy międzynarodowej w ramach Unii Europejskich), jak również ze środków prywatnych.
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2.2.

Studium przypadku

Beneficjent: Centrum Kompetencji Grupa Szkoleniowo-Doradcza A. Gawrońska Sp. j.
Tytuł projektu: Kompleksowy Program Usług Opiekuńczych świadczonych w społeczności lokalnej
5 gmin Wielkopolski dla niesamodzielnych seniorów i opiekunów faktycznych
Wartość projektu: 1 835 472,00 zł
Zakres terytorialny działalności: województwo wielkopolskie (siedziba w Poznaniu)
Zakres działalności podmiotu
Centrum Kompetencji − Grupa Szkoleniowo-Doradcza A. Gawrońska Spółka Jawna to firma
szkoleniowo-doradcza, która od 2004 roku świadczyła usługi w zakresie przygotowywania wniosków
projektowych, w odpowiedzi na konkursy ogłaszane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki, a wcześniej Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. W obecnej
chwili przygotowuje wnioski projektowe w odpowiedzi na konkursy Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
na lata 2014-2020. Centrum Kompetencji jest organizatorem szkoleń i warsztatów, świadczy
indywidualne usługi konsultacyjno-doradcze kwalifikowane na obszarze Wielkopolski.166
Projekt dofinansowany w ramach Poddziałania 7.2.2 WRPO 2014-2020 – Usługi społeczne
i zdrowotne
Centrum Kompetencji Grupa Szkoleniowo-Doradcza realizuje Projekt pn. „Kompleksowy Program
Usług Opiekuńczych świadczonych w społeczności lokalnej 5 gmin Wielkopolski dla niesamodzielnych
seniorów i opiekunów faktycznych” wspólnie z partnerem – organizacją pozarządową OAK Usługi
Opiekuńcze.
Projekt skierowany jest do mieszkańców 5 gmin zlokalizowanych na terenie województwa
Wielkopolskiego - Wągrowca, Damasławka, Wapna, Rogoźna, Szamocina. Celem Projektu jest
realizacja kompleksowego wsparcia kierowanego do osób starszych niesamodzielnych oraz ich
opiekunów faktycznych. W ramach wsparcia każdy uczestnik Projektu zostaje objęty Indywidualnym
Planem Pomocy, w ramach którego może uzyskać pakiety pomocowe, składające się z wybranych
form wsparcia:






166

usługi opiekuńcze kierowane do osoby starszej niesamodzielnej, świadczone w warunkach
domowych przez wykwalifikowany personel - Opiekunów Osób Starszych;
usługi wspomagające kierowane do osoby starszej niesamodzielnej – 7-dniowy pobyt
w specjalnie przystosowanym mieszkaniu wspomaganym, z pełnym wyżywieniem, z dostępem
do usług rehabilitacyjno-usprawniających;
usługi aktywizujące kierowane do osoby starszej niesamodzielnej w ramach działalności nowo
utworzonych Dziennych Domów Pomocy w poszczególnych gminach;
usługi rehabilitacyjno-usprawniające realizowane w gabinecie fizjoterapeutycznym w Centrum
Wsparcia Opiekunów w Wągrowcu;
http://centrum-kompetencji.pl/o-nas1/, [Dostęp: 01.11.2016 r.]
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usługi szkoleniowe oraz konsultacje z fachowcami kierowane do opiekunów faktycznych
realizowane w Centrum Wsparcia Opiekunów w Wągrowcu.167

Nadrzędnym celem Projektu jest dostarczenie wsparcia, którego efektem będzie aktywności
seniorów. Oferowana pomoc ma charakter dwukierunkowy – wsparciem obejmowani są zarówno
niesamodzielni seniorzy, jak i ich faktyczni opiekunowie.
Głównym celem jest pomoc i zagospodarowanie tych osób w gminach, które nie
otrzymują wsparcia w postaci usług opiekuńczych, mieszkania wspomaganego. Drugim niezwykle istotnym, celem w tym projekcie jest wsparcie osoby opiekuna faktycznego.
(...) po prostu całościowo ten cel się kreuje tak, że jest to aktywizacja seniorów,
aktywizacja społeczności lokalnych i stanowienie takiej sytuacji, aby te osoby starsze
pozostały aktywne w swojej społeczności jak najdłużej.
Przedstawiciel projektodawcy, wywiad indywidualny
Napotkane problemy i bariery
Na dotychczasowym etapie realizacji projektu, największym wyzwaniem okazałą się rekrutacja osób
objętych wsparciem. Są to w głównej mierze osoby mało aktywne społecznie, rzadko opuszczające
swoje domy, a także raczej nie korzystające z Internetu. Dlatego tradycyjna promocja – poprzez
plakaty, ulotki, reklamy na stronach internetowych, nie wchodziła w grę w odniesieniu do powyższej
grupy docelowej. Drugim aspektem utrudniającym rekrutację jest fakt, że projektodawca
do zakwalifikowania uczestnika do projektu potrzebuje uzyskać od niego wiele danych uważanych
za wrażliwe (stan zdrowia, dochody). Jak zauważa przedstawiciel Beneficjenta, seniorzy często padają
ofiarą oszustów i w związku z tym stają się coraz bardziej nieufni. Konieczność wypełnienia pliku
dokumentów aplikacyjnych oraz podanie bardzo wielu osobistych danych wzbudza w nich obawy
i powoduje dystans.
Sposobem przezwyciężenia napotkanego problemu jest wykorzystanie w rekrutacji uczestników
projektu odpowiednich kanałów komunikacji. W odniesieniu do wskazanej grupy docelowej są to
pracownicy ośrodków pomocy społecznej oraz lokalne autorytety (osoby cieszące się powszechnym
zaufaniem).
Czynniki sukcesu projektu
Pierwszą kwestią, która zasługuje na wyróżnienie jako dobra praktyka, jest realizacja projektu
w partnerstwie z organizacją działającą stricte w obszarze usług opiekuńczych dla seniorów i osób
zależnych (OAK Usługi Opiekuńcze). Centrum Kompetencji Grupa Szkoleniowo-Doradcza posiada
wieloletnie doświadczenie w obsłudze projektów unijnych od strony organizacyjnej i formalnej, także
w procesie aplikacji o środki. Z kolei kompetencje i doświadczenie w zakresie zadań specyficznych dla
Poddziałania 7.2.2 WRPO 2014-2020 posiadane przez OAK, zapewniają wysoki poziom użyteczności
Projektu. Kolejnym ważnym elementem z zakresu współpracy Beneficjenta z innymi podmiotami jest
zaangażowanie w Projekt publicznych instytucjami pomocy społecznej (OPS). Współpraca ta ma
miejsce na kilku polach – diagnozie potrzeb społeczności lokalnych w zakresie usług opiekuńczych,
rekrutacji uczestników, użyczeniu lokali do prowadzenia działań projektowych.
167

http://centrum-kompetencji.pl/, [Dostęp: 02.11.2016 r.]
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Działania zaproponowane w omawianym Projekcie odpowiadają na potrzeby seniorów, które nie
mogą być zaspokojone przez instytucjonalną pomoc społeczną. Beneficjent nie dubluje rozwiązań
oferowanych przez MGOPS, lecz je uzupełnia. Takie podejście stwarza sytuację, w której osoby
szukające wsparcia uzyskują znacznie szerszy wachlarz możliwości, z których mogą skorzystać.
Pozwala to na lepsze dopasowanie pomocy do indywidualnych potrzeb.
Nie wyręczamy też ośrodków opieki, ale jakby zagospodarowujemy, jeśli oni nie mają
mocy przerobowych by dane osoby wesprzeć.
Przedstawiciel projektodawcy, wywiad indywidualny
Najsilniejszym punktem Projektu jest wieloaspektowe podejście do świadczenia wsparcia
niesamodzielnym osobom w podeszłym wieku. Interwencja jest skierowana na seniorów
wymagających opieki oraz na ich faktycznych opiekunów. Oferowane im wsparcie uwzględnia
różnorodne potrzeby obydwu grup, od wsparcia informacyjnego, przez pomoc psychologiczną,
socjoedukacyjną, aż do zaspokojenia potrzeb zdrowotnych (m.in. rehabilitacja). Projektodawca
posługuje się wieloma narzędziami. Zwiększa to prawdopodobieństwo trafnego dopasowania
świadczonej pomocy do indywidualnych potrzeb odbiorców.
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