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Streszczenie

Przedmiotem rozważań jest problematyka oczekiwań osób w  okresie 
późnej dorosłości wobec kompetencji i funkcji usługodawców-pracowników 
socjalnych, słabych i mocnych stron usług świadczonych przez pracowników 
socjalnych w zależności od wieku (kobiety do 75. roku życia i powyżej 75. roku 
życia), wykształcenia i doświadczenia. Obok syntetycznych rozważań, zwią-
zanych z literaturą przedmiotu, artykuł zawiera wyniki badań empirycznych, 
przeprowadzonych na grupie kobiet w wieku późnej dorosłości uczęszczających 
na zajęcia Uniwersytetów Trzeciego Wieku. W wyniku przeprowadzonych 
badań okazało się, że w zależności od wyodrębnionych charakterystyk ocze-
kiwania te są bardzo rozbudowane: od kompetencji obejmujących sprawność 
fi zyczną pracowników socjalnych, po wymagania dotyczące ich przedsię-
biorczości i  towarzyszenia podopiecznym w  spędzaniu ich wolnego czasu 
i uczestnictwa w kulturze.

Słowa kluczowe: kompetencje usługodawcy-pracownika socjalnego, 
oczekiwania pod adresem pracowników socjalnych.

Kody JEL: H53, H7

Wstęp

Realia otaczającego świata wskazują na postępujące starzenie się społe-
czeństw, które to zjawisko przybiera charakter trendu ogólnoświatowego, choć 
w większym stopniu dotyczy krajów rozwiniętych. W sytuacji, gdy długość ży-
cia przeciętnego człowieka ulega wydłużeniu, niezbędne wydaje się zapewnienie 
usług pozwalających zachować mu nie tylko sprawność fi zyczną i psychiczną, 
ale wykazać troskę o wysoką jakość życia (Bartkowiak 2009, s. 92–93). Znaczącą 
część tych usług świadczą pracownicy socjalni.

Jest prawdą omalże oczywistą, że w najbliższym okresie nastąpi istotne 
przesuniecie w proporcjach między liczbą osób w wieku uznanym sprzed 
okresu nowej regulacji prawnej za produkcyjny (do 60 lat dla kobiet, do 65 lat 
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dla mężczyzn) i poprodukcyjnym. Okres po 2020 roku będzie charakteryzował 
się gwałtownym starzeniem się ludności. Znaczny przyrost nastąpi w najstar-
szych grupach wieku. Liczba osób w wieku 85 lat i więcej wzrośnie do 2020 r. 
o 50% i osiągnie pół miliona, a w 2030 r. – prawie 800 tys. (obecnie liczba osób 
w tym wieku wynosi niespełna 320 tys. – w 2045 r. po raz pierwszy liczba osób 
powyżej 60. roku życia będzie większa niż osób poniżej 30. roku życia (Raport 
GUS – prognoza ludności do 2030 roku). 

Świadomość starzenia się społeczeństwa, a jednocześnie wydłużanie się 
wieku życia ludzi wymaga podjęcia działań zmierzających do wypracowania 
nowych form świadczenia usług dedykowanych tejże grupie osób.

Przedmiotem opracowania są oczekiwania osób a  konkretnie kobiet 
w  okresie późnej dorosłości  pod adresem usługodawców – pracowników 
socjalnych wobec kompetencji tejże grupy osób1. Artykuł złożony jest z dwóch 
części: teoretycznej, omawiającej ustalenia terminologiczne i literaturę odnośnie 
do wybranych grup kompetencji usługodawców oraz praktycznej, opisującej 
relację z badań empirycznych, w których uczestniczyło łącznie ponad 100 kobiet 
uczęszczających na zajęcia uniwersytetów trzeciego wieku.

Stereotypowe myślenie o usługach świadczonych osobom w okresie później 
dorosłości koncentruje się wyłącznie na działaniach zmierzających do poprawy 
stanu zdrowia, rozpatrywanych z perspektywy usuwania objawów, w drugiej 
kolejności – przyczyn dolegliwości zdrowotnych. Od pewnego jednak czasu 
pojawiają się opracowania wskazujące na konieczność i znacznie szerszego 
ujmowania wartości, potrzeb i oczekiwań osób w okresie później dorosłości, 
uwzględniające także ich subiektywne oczekiwania (Psychosocial Needs of 
the Elderly, 2007). Niektórzy autorzy podkreślają zróżnicowanie tej grupy 
jako grupy przyszłych i aktualnych konsumentów i usługobiorców (Report 
Th e NTAR Leadership Center 2012). Jeszcze inni (np. Top, Cleveland 2010) 
wskazują na dywersyfi kację tejże grupy osób, związaną z wykształceniem, sta-
tusem materialnym, zróżnicowaniem wiekowym wewnątrz grupy, poziomem 
zainteresowań, jak również na konieczność planowego projektowania usług. 

Jednak w praktyce działań marketingowych, w aspekcie projektowania 
usług wspomniana grupa usługobiorców zazwyczaj jest traktowana w sposób 
ujednolicony, jako osoby wyłącznie skoncentrowane na stosunkowo wąsko 
rozumianym stanie zdrowia (Haughes 1996) o sprowadzających się do troski 
o zdrowie i rodzinę wartościach, ograniczonych zainteresowaniach i potrzebach 
pozamaterialnych i niewielkich możliwościach fi nansowych. Ocena ta wydaje 
się nie tyle nieuzasadniona, co nadmiernie zgeneralizowana, nie uwzględniająca 
możliwości wzajemnego kształtowania potrzeb, wartości i oczekiwań ze strony 

1  Szczegółowe informacje na temat klasyfi kacji okresów rozwojowych życia człowieka znajdzie czytelnik 
w opracowaniu pod red. Anny Izabeli Brzezińskiej (2005). W dalszej części artykułu określenie „osoba 
w okresie późnej dorosłości” zostanie zastąpione terminem „osoba dojrzała”.
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usługodawcy, projektującego usługi dla wymienionej grupy osób (Backhaus 
2012).

Ponadto, badania prowadzone w ramach nurtu psychologii pozytywnej 
podkreślającej doniosłą rolę subiektywnie postrzeganego zadowolenia z życia 
i jego wysokiej jakości, stanowią przedmiot zainteresowań szeroko rozumianej 
ekonomii społecznej, która obok wartości materialnych dostrzega konieczność 
realizacji celów o charakterze społecznym i właściwego doboru usługodaw-
ców prezentujących prospołeczne zachowania (Tishman i in. 2012). Aktual-
nie przedstawiciele ludzi dojrzałych stanowią jednocześnie znaczącą grupę 
konsumentów i usługobiorców (Solen 2013, s. 114). Wartości bowiem, należy 
traktować jako znaczące wyznaczniki w projektowaniu usług. Diagnoza war-
tości osób dojrzałych pozwala określić oczekiwania pod adresem kompetencji 
usługodawców (Egon 1998, s. 172; Jones 2001, s. 269), a także prospołeczne 
zachowania usługodawców.

Wybrane kompetencje usługodawcy

Według Słownika Języka Polskiego (2010, s. 421), „kompetencje” to zakres 
czyjejś wiedzy, umiejętności i odpowiedzialności. 

Kompetencje można także rozumieć jako uprawnienia do prowadzenia 
określonego działania, nadane na podstawie decyzji formalnoprawnych oraz 
jako zakres czyjejś wiedzy, umiejętności, które są podstawą do wypowiadania 
sądów i ocen. Pierwsze z nich to kompetencje formalne, rozumiane są jako wie-
dza o regułach i prawidłowościach, które mogą być wykorzystywane w pracy 
zawodowej. Drugie to kompetencje realne utożsamiane z „umiejętnościami”. 
Umiejętności te rozumiane są jako działania rutynowe i intencyjne, często bez 
podłoża teoretycznego. 

Wśród kompetencji usługodawcy istotną rolę pełni motywacja prospołeczna 
i jej efekt w postaci zachowań prospołecznych.

Do istotnych kompetencji pracowników socjalnych, którym stosunkowo 
liczni autorzy (Granosik 2006; Grzybek 2006, 2007; Krzesińska-Zach 2006; 
Lalak-Pilch 1999; Piekut-Brodzka, Kuczyńska-Kwapisz 2004), poświęcają sporo 
miejsca w literaturze przedmiotu zaliczyć należy zachowania prospołeczne.

Zachowania prospołeczne jako znaczący element 
kompetencji osobowościowych 

Prospołeczne zachowania jednostki są taką formą procesów i czynności 
orientacyjnych, która jest ukierunkowana na potrzeby innych ludzi. Wyma-
gają one przyjęcia perspektywy postrzegania i myślenia drugiego człowieka 
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(Kępiński 1972) i dokonania jej oceny właśnie z jego punktu widzenia. Myślenie 
z punktu widzenia drugiego człowieka sprowadza się z kolei do szeroko ujmo-
wanej diagnozy jego sytuacji i psychologicznych mechanizmów sprawczych 
– przyczynowo-skutkowych. Przebiega ono w tym celu, aby przewidzieć „jego 
oczami” konsekwencje ważnych dla niego zdarzeń, służących znalezieniu 
właściwego (z jego i naszego punktu widzenia2) rozwiązania, antycypacji jego 
przyszłych konsekwencji i wypracowania mniej czy bardziej precyzyjnego planu 
bądź postulatów ukierunkowujących dalsze działanie, ze względu na jego inte-
resy. Perspektywa emocjonalna wiąże się z wrażliwością na stany emocjonalne 
drugiego człowieka, umiejętnością identyfi kowania się z nim, doświadczaniem 
jego stanów emocjonalnych i adekwatnym reagowaniem na zaistniałą sytuację. 
Wymaga to od osoby podejmującej czynności prospołeczne określonego po-
ziomu inteligencji emocjonalnej (Goleman 2005) i odpowiedniej motywacji do 
rozpoznawania stanów emocjonalnych drugiego człowieka. Ponadto, osoba ta 
powinna znać techniki społecznego bytowania i obiektywne, tzn. realne moż-
liwości udzielenia pomocy drugiemu człowiekowi lub grupie ludzi. Tak więc, 
przy planowaniu zachowań prospołecznych niezbędna staje się orientacja na 
drugiego człowieka, na jego potrzeby, wartości, emocje, a także przeświadczenie 
o własnej skuteczności działania (Zjawiona 2008). Udzielanie pomocy drugiemu 
człowiekowi zawsze wiąże się z uznaniem jego podmiotowości i akceptacją jako 
człowieka, tzn. godnej szacunku jednostki, która w danym momencie znalazła 
się w sytuacji wymagającej pomocy. 

W ten sposób usługodawcy-pracownicy socjalni budują kulturę organiza-
cyjną, choć jej ostateczny rezultat i tak będzie zależał od poziomu internalizacji 
norm postulujących działania na rzecz innych, jak również od postaw wobec 
drugiego traktowanego jako autonomiczna wartość (Zimbardo i in. 2009). 

W zachowaniach prospołecznych istotną rolę odgrywa zakres troski o inte-
resy własne i innych podmiotów społecznych. Reykowski (1986, s. 24) dokonał 
następującej klasyfi kacji czynności prospołecznych:

Zachowania altruistyczne, obejmujące czynności zorganizowane, zmierza-
jące do odniesienia korzyści przez kogoś innego. Podmiot dokonujący tychże 
czynności poświęca wówczas ważne dobro osobiste (majątek, życie, zdrowie, 
dobre imię).

Zachowania pomocne, obejmujące czynności zorganizowane w taki sposób, 
aby ktoś inny odniósł korzyść, podczas gdy działający ponosi jedynie naturalne 
koszty czynności, bez naruszenia interesów własnych (np. czas, wysiłek).

Zachowania kooperacyjne odnoszące się do czynności zorganizowanych 
tak, aby obaj partnerzy odnosili korzyść lub nie ponosili strat.

2 Na tym etapie ważna jest umiejętność przyjęcia perspektywy nie tylko aktora, ale również obserwatora 
(Lewicka 1993).
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Zachowania prospołeczne zawsze podejmowane są wobec jakiś „obiektów 
społecznych” (Adamska-Chudzińska, s. 158–157) i dotyczą spraw poza osobi-
stych, wymagających uwzględnienia oczekiwań potrzeb bądź wartości innych 
ludzi. Zatem mogą dotyczyć 
– konkretnych jednostek,
– grup społecznych,
– zbiorowości,
– instytucji (wszelkiego rodzaju organizacji),
– określonych idei (np. wartości moralnych).

W literaturze można spotkać określone grupy koncepcji czy teorii wyja-
śniających prospołeczne zachowanie się ludzi. Jedną z wcześniej lansowanych 
koncepcji, odnośnie do której badacze powracają w okresie ostatnich paru lat 
jest koncepcja biologiczna (np. doboru naturalnego, altruizmu odwzajemnio-
nego, altruizmu krewniaczego oraz determinizmu genetycznego) (Clarke 2005, 
s. 29–32)3.

Człowiek podejmując w swoim środowisku określoną aktywność, może 
albo w  sposób reaktywny ustosunkować się do swego środowiska, tzn. 
przypominający reakcje na konkretne bodźce, albo też realizować czynności 
ukierunkowane na cel (Tomaszewski,1998, s, 23), które podejmuje w sposób 
zamierzony, świadomy (przyp. G.B). Aktywność ta w sposób szczególny jest uk-
ierunkowana na potrzeby i wartości drugiego człowieka, organizacji, bliższego 
i dalszego otoczenia, środowiska, regionu wreszcie całej społeczności (Borys 
2006). Wymaga ona od podmiotu, który ją podejmuje swoistej wrażliwości na 
innych ludzi, motywacji do tworzenia jakiegoś dobra, którego konsumentem 
nie będzie sam podmiot, czynienia dobra na rzecz drugiego człowieka w jak 
najszerszym rozumieniu tego słowa.

3 Teoria doboru naturalnego traktuje skłonność do udzielania pomocy innym ludziom jako 
cechą dziedziczną, ułatwiającą reprodukcję gatunku i jego przetrwanie. W tym ujęciu zacho-
wanie, które nie służy przetrwaniu gatunku i wiąże się z ponoszeniem kosztów nie powinno 
być preferowane. Zdaniem Clarka zachowania altruistyczne zaobserwować można u zwie-
rząt, choć w myśl założeń stanowią swoisty paradoks i nie powinny mieć miejsca. Altruizm 
odwzajemniony dotyczy zachowań prospołecznych, wykalkulowanych i odwzajemnianych 
podejmowanych przez przedstawicieli tego samego gatunku. Działanie to zwiększa szanse 
przetrwania. Założenia altruizmu krewniaczego to podejmowanie działań prospołecznych 
wśród przedstawicieli podobnego genotypu, także w celu zwiększania szans na przetrwanie 
gatunku.

Model determinizmu genetycznego, proponowany przez Rushtona (1989), zmierza do 
udzielenia odpowiedzi, dlaczego pomagamy właśnie tym, a nie innym osobom. Mimo że 
pytanie to leży u podstaw przytaczanej koncepcji, sam jej twórca nie był w stanie dać na 
nie jednoznacznej i precyzyjnej odpowiedzi. Można raczej stwierdzić, że autor sugeruje, 
że osoby zbliżone do nas pod względem zachowania i wyglądu uznajemy za genetycznie 
podobne do nas i z tego powodu traktujemy je jako godne naszej pomocy. Zdaniem innych 
autorów (m.in. Anderson, za Clarke 2003, s. 30–31), weryfi kacja ta jest nieprecyzyjna, gdyż 
dla potwierdzenia należałoby przeprowadzić badanie krwi. 
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Podejmowanie przez człowieka działań prospołecznych może być efektem 
osiągnięcia przez niego określonego stadium dojrzałości moralnej. Stosunkowo 
najczęściej cytowaną w literaturze przedmiotu, interakcjonistyczną teorią sta-
diów rozwoju moralnego jest koncepcja opracowana przez L. Kohlberga (Kohl-
berg, Meyer 1990). Autor ten w swoich rozważaniach nawiązuje i rozszerza 
koncepcję teoretyczną J. Piageta, dotyczącą rozwoju intelektualnego człowieka 
uzupełniając ją o problematykę rozwoju moralnego (Piaget 1967, 1991). Kohl-
berg w swojej koncepcji wyróżnił trzy osiowe problemy rozumienia moralnego, 
w ramach każdego wyodrębnił po dwa stadia. Na tej zasadzie opracowano sześć 
różniących się od siebie (przynajmniej w zamyśle teoretycznym) stadiów4. 

Do kolejnych kompetencji osobowościowych niezbędnych w  pracy 
usługodawców-pracowników socjalnych zaliczyć można posiadanie nadziei, 
zaangażowanie w wykonywaną pracę oraz kompetencje relacyjne.

Posiadanie nadziei

Wśród kompetencji osobowościowych istotne znaczenie wydaje się mieć 
„nadzieja”. Pojęcie to zostało wprowadzone do nauk społecznych przez Snydera, 
który traktował nadzieję jako proces myślowy, obejmujący trzy powiązane ze 
sobą elementy: cel, motywację oraz drogę do celu (Kwiatek 2012, s. 157–162). 
Zdaniem autora, jeśli cel ten jest ustalony, precyzyjny i konkretny staje się 
warunkiem koniecznym nadziei. Motywacja stanowi o poziomie energii, który 
wynika z przekonania o własnej skuteczności i determinacji w dążeniu do celu 
pracownika socjalnego. Droga do celu, stosując podejście K. Obuchowskiego 
(1993, 2000) oznacza zdolność twórczego, a jednocześnie elastycznego konstru-
owania sposobów osiągania celu. Elastyczność ta i hierarchiczne ujecie celów 

4 Pierwszy poziom autor określił jako przedmoralny. Podstawowym wyznacznikiem i kry-
terium oceny zachowania są konsekwencje, ktore zachowanie to niesie dla jednostki. Na 
tym etapie nie pojawia się pojęcie dobra i zła, a człowiek kieruje się wyłącznie obawą kary 
i chęcią jej uniknięcia. Drugie stadium charakteryzuje się podejmowaniem działań pod 
wpływem pobudek hedonistycznych i poczuciem lubienia kogoś lub nie. Zatem jeśli podmiot 
funkcjonujący na tym poziomie doznaje przyjemności i darzy sympatią daną osobę jest 
skłonny podjąć (lub zaniechać) określone zachowanie, nie uwzględniając żadnych pobu-
dek merytorycznych. Drugi poziom funkcjonowania moralnego bywa określany mianem 
poziomu konwencjonalnego. Zachowanie człowieka na tym poziomie zostaje podporząd-
kowywane jedynie zewnętrznym sankcjom. W trzecim stadium, odnoszącym się do tego 
poziomu przeważa zachowanie nastawione na aprobatę społeczną i akceptację innych osób. 
Stadium czwarte w swych założeniach zakłada opieranie się na silnym, uprawomocnionym 
autorytecie. Jednak zgodnie z założeniami autora, poczucie winy, które pojawia się u ak-
tywnie działającego człowieka – podmiotu jest spowodowane antycypacją ewentualnej kary. 
Czwarty poziom uznawany jest za najwyższy dla przeciętnego człowieka, a jednocześnie bar-
dzo pożądany. Sądy moralne jednostki na tym poziomie wynikają z osobiście uznawanych 
przez nią zasad. Osoby znajdujące się na piątym stadium charakteryzuje troska o ważne dla 
danej społeczności wartości, sprawiedliwy porządek moralny i szacunek dla siebie samego. 
Ostatnie stadium wymaga refl eksji nad własnym sumieniem i głęboko zinternalizowanymi 
zasadami postępowania.
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szczegółowych pozwala znaleźć alternatywy działania w przypadku napotkania 
trudności. 

W tym rozumieniu nadzieja jest pozytywnym stanem motywacyjnym, 
a w związku z tym emocjonalnym (przyp. G.B.), który wynika z przekonania 
o wysokim prawdopodobieństwie odniesienia sukcesu dzięki wykorzystaniu 
własnych kompetencji (Krawczyk-Bryłka  2013, s. 129–130). Jednocześnie ten 
konstrukt teoretyczny może oznaczać dyspozycję osobistą, wzorzec myślenia, 
dynamiczny, a zarazem względnie stały i decyduje o interpretacji danej sytuacji 
(Laguna i in. 2005, s. 5–8)5. Do czynników, które kształtują nadzieję na etapie 
rozwoju człowieka należy oddziaływanie środowiska oraz jego własne doświad-
czenia. Nadzieję można rozwijać w procesie edukacji, np. przez autoafi rmację 
czy wizualizację (Kwiatek 2012, s. 165). Nadzieja pozwala człowiekowi łatwiej 
radzić sobie w sytuacji zagrożenia, umożliwia bowiem wykorzystanie własnych 
kompetencji i  zwiększa jego zaangażowanie. Kiedy pojawia się zagrożenie 
poczucia własnej wartości jako efekt porażek i występowania trudności, zda-
niem Ryś (2010, s. 57) nadzieja chroni poczucie własnej wartości jako wyraz 
większego zaufania do siebie samego. Wysoki poziom nadziei wywiera wpływ 
na zdolność do podejmowania decyzji w sytuacjach niepewności (Porzak, Sagan 
2013, s. 181), a sytuacje te mają miejsce stosunkowo często w pracy usługodaw-
cy-pracownika socjalnego.

W  literaturze można znaleźć stosunkowo pełne charakterystyki ludzi 
nadziei, w których doniosłą rolę odgrywają orientacja na wartości, zrównowa-
żenie emocjonalne i pozytywne nastawienie do świata i ludzi, a także zdolność 
budowania relacji opartych na empatii i szacunku (Ryś 2010, s. 67). Nadzieja 
odgrywa też istotne znaczenie przy przekraczaniu osobistych możliwości 
i wzbudzaniu wewnętrznej motywacji (Buksik 2010, s. 15).

Zaangażowanie w wykonywaną pracę

Kolejnym istotnym czynnikiem w pracy pracownika socjalnego wydaje się 
być zaangażowanie. W.A. Kahn defi niuje zaangażowanie jako stan psycholo-
giczny, który umożliwia wyrażanie siebie podczas wykonywanej pracy, w aspek-
cie fi zycznym emocjonalnym i kognitywnym. Zdaniem autora, zaangażowanie 
przybiera charakter dynamiczny i może podlegać częstym zmianom (Khan 
1990), z drugiej strony oznacza entuzjazm oraz przywiązanie pracownika do 
wykonywanej pracy bądź też obejmuje nie tylko aktywność fi zyczną, ale przede 
wszystkim emocjonalną i poznawczą, wynikającą z charakteru wykonywanej 
pracy, a nie przywiązania do zatrudniającej organizacji (Roberts, Davenport 
2002; Saks 2006).

5 Erikson wprowadza także pojęcie nadziei podstawowej, obejmujące przekonanie o uporządkowaniu 
i przychylności świata wobec ludzi, stanowiące podstawę siły ego (Matczak, Salata 2009, s. 1).
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Kompetencje relacyjne

Analiza literatury przedmiotu wskazuje, że nie bez znaczenia mogą oka-
zać się kompetencje relacyjne pracowników socjalnych, a więc ich wpływ na 
generowanie wspólnych wizji i wyobrażenia sobie przez podopiecznych przy-
szłych zdarzeń, obrazu świata i innych ludzi, które przez proces komunikacji 
i przynajmniej częściowo mechanizm naśladownictwa przenikają do osób, 
z którymi pracownicy socjalni pracują. Wzajemne relacje (pracowników socjal-
nych i ich podopiecznych – przyp. G.B.) stanowią podstawę do ukształtowania 
się u usługobiorców-osób korzystających z pomocy pracowników socjalnych 
dominującego sposobu adaptacji do warunków otoczenia (Kernberg 1976; 
Stapley 1996; Barabasz 2008). 

Organizacja i teren badań własnych 

Analiza literatury przedmiotu w zakresie wartości osób dojrzałych jako 
usługobiorców i oczekiwanych kompetencji pracowników pozwoliła na sfor-
mułowanie następujących problemów badawczych:
– Jak kształtują się wartości osób w okresie późnej dorosłości? Czy potrafi ą 

je powiązać z oczekiwaniami pod adresem usługodawców-pracowników 
socjalnych?

– Jak kształtują się oczekiwania dotyczące poziomu usług, funkcji i kompe-
tencji wobec usługodawców – pracowników socjalnych u kobiet w okresie 
późnej dorosłości, w zróżnicowanych grupach wiekowych, i o zróżnicowa-
nym wykształceniu?

– Jak wyobrażają sobie taką pomoc w formie konkretnych usług osoby samo-
dzielne w wieku 70–75 lat? Jakiego typu pomocy oczekiwałyby osoby po 75. 
roku życia?
W badaniu uczestniczyło łącznie 169 kobiet uczęszczających na Uniwersy-

tety Trzeciego Wieku w województwie wielkopolskim. Wypowiedzi kobiet na 
sformułowane powyżej problemy pozwoliły utworzyć listę 42 odpowiedzi, które 
poddano dalszej selekcji (przy zastosowaniu metody sędziów kompetentnych)6. 
W efekcie, przy uwzględnieniu powtarzania się sugerowanych odpowiedzi, 
skonstruowano kwestionariusz (którego rzetelność mierzona współczynnikiem 
alfa Cronbacha wyniosła 0,58) o 13 kategoriach odpowiedzi, odnoszących się do 
trzech grup pytań (problemów badawczych). Oprócz tego osobom uczestniczą-
cym w badaniu podano specjalnie opracowaną i weryfi kowaną w grupie ponad 
100 osób listę wartości na podstawie Mapy Osobowości B. Zawadzkiego i listy 
Rokeacha. W rezultacie dokonywanych wyborów i modyfi kacji pozostawiono 
w ostatecznej wersji listę dziesięciu następujących wartości: wiara w Boga, 

6 Warunkiem zaklasyfi kowania odpowiedzi do kwestionariusza była zgodność odnośnie do jego zna-
czenia w wypowiedziach minimum 51 osób.
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miłość i szacunek bliskich, rodzina, podróżowanie, możliwie najbardziej peł-
ne uczestnictwo w życiu, niezależność, zdrowie, szczęśliwe i wygodne życie, 
robienie czegoś pożytecznego. Badane kobiety wybierały jedną, dwie lub trzy 
wartości z przedłożonej listy. 

Wyniki badań

Analiza wypowiedzi osób badanych, zgodnie ze sformułowanymi proble-
mami badawczymi i założonymi implicite hipotezami wykazała zróżnicowanie 
wyznawanych wartości, oczekiwań dotyczących pracy usługodawców-pra-
cowników socjalnych, w zależności od wieku, wykształcenia i posiadanego 
doświadczenia, w zakresie korzystania z usług tejże grupy zawodowej.

Tabela 1. Wartości uznawane przez uczestniczące w badaniach kobiety 
w okresie późnej dorosłości w zależności od przedziału wiekowego 
i wykształcenia
Rodzaj wartości Kobiety ze 

średnim 
i wyższym 
wykształceniem 
do 75. roku życia

Kobiety 
z zawodowym 
wykształceniem 
do 75. roku życia

Kobiety z wyższym 
i średnim 
wykształceniem 
powyżej 75. roku 
życia

Kobiety 
z zawodowym 
wykształceniem 
powyżej 75. roku 
życia

 N  %  N  %  N  %  N  %

Miłość i szacunek 
bliskich

61  100,0 59  96,72 61  100,0 17  27,87

Wiara w Boga 61  100,0 59  96,72 61  100,0 54  88,52

Niezależność 61  100,0 58  95,08 61  100,0  54  88,52

Zdrowie 61  100,0 52  85,24 52  57  93,44

Robienie czegoś 
pożytecznego

45  73,77 23  37,70 37  60,65
21

 34,42

Możliwie najbardziej 
pełne uczestnictwo 
w życiu

44 72,13 14  22,95 8  13,11 2 3,27

Rodzina 44 72,13 32 52,46 17  27,87  22 36,06

Szczęśliwe 
i wygodne życie

31 50,82  27 44,26  18  29,5  33  54,10

Podróżowanie 31 50,82  22  36,06  2  3,27  -  -

Źródło: opracowanie własne.

Uzyskane dane – częstotliwość wskazanych wartości wykazały zróżnicowanie 
w zależności od przedziału wiekowego i wykształcenia badanych kobiet7. Na 

7 Rozbieżność między wyborami wartości kobiet w wieku do 75 lat posiadających średnie i wyższe 
wykształcenie, oraz zawodowe wykształcenie a także odpowiednio kobiet starszych weryfi kowano 
testem istotności różnic „t” Studenta dla df = 61 i df= 60 wynosi 2,14, a następnie t=1,97 i w obu 
przypadkach jest istotna na poziomie istotności p< 0,05.
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uwagą zasługuje fakt, że niemal w każdej kategorii wiekowej i związanej z po-
ziomem wykształcenia (wyłączywszy jedną wartość w grupie kobiet powyżej 75. 
roku życia, posiadających zawodowe wykształcenie) obok wartości, które można 
by zaliczyć do fundamentalnych, tj. wiara w Boga, miłość i szacunek bliskich, 
niezależność i zdrowie, występowały wartości o charakterze konsumpcyjnym 
wskazujące na posiadanie przez osoby badane planów aktywnego życia i dążenie 
do jego pełnego doświadczania mimo dojrzałego wieku, tj. możliwie pełne uczest-
nictwo w życiu, szczęśliwe i wygodne życie, podróżowanie). Taka postawa łamie 
stereotypy myślenia funkcjonujące w stosunku do analizowanej grupy osób.

Tabela 2. Oczekiwania dotyczące funkcji usługodawców-pracowników 
socjalnych formułowane przez dojrzałe kobiety o zróżnicowanym wieku 
i wykształceniu
Oczekiwane 
funkcje 
pracowników 
socjalnych

Kobiety ze 
średnim 
i wyższym 
wykształceniem 
do 75. roku życia

Kobiety 
z zawodowym 
wykształceniem 
do 75 .roku życia

Kobiety z wyższym 
i średnim 
wykształceniem 
powyżej 75. roku 
życia

Kobiety 
z zawodowym 
wykształceniem 
powyżej 75. roku 
życia

 N  %  N  %  N  %  N  %
Czynności dnia 
codziennego 
(sprzątanie, zakupy)

 37  60,06  8  13,11  36  59,02  16  26,22

Pomoc w sprawach 
obywatelskich 
i kontaktach 
z instytucjami

 2  3,27  14  22,95  15  24,59  21  34,42

Funkcjonowanie 
jako osoba do 
towarzystwa

 10  16,39  2  3,27  5  8,20  -  -

Czynności związane 
z utrzymaniem 
higieny (mycie, 
zmiana bielizny 
w sytuacjach 
niesamodzielności)

 12  19,67  37  60,06  5  8,20  24  39,34

Liczebność grupy 
odniesienia

 61 100,00 61 100,00 61 100,00  61  100,00

Źródło: jak w tabeli 1.

Dane uzyskane w wyniku przeprowadzonych badań wykazały istnienie 
zróżnicowania dotyczącego oczekiwań dotyczących pełnienia funkcji pracow-
nika socjalnego najbardziej w zakresie poziomu wykształcenia osób badanych8. 
Zależność ta w największym stopniu dotyczyła korzystania z pomocy usługo-
dawców-pracowników socjalnych, w zakresie załatwiania spraw obywatelskich 

8 Rozbieżność między oczekiwaniami w zakresie funkcji pracowników socjalnych kobiet w wieku do 75 
lat posiadających średnie i wyższe wykształcenie oraz zawodowe wykształcenie weryfi kowano testem 
istotności różnic „t” Studenta dla df = 61 i df= 60 wynosi 1,99 i  jest istotna na poziomie istotności 
p< 0,05.
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wypełniania zeznań podatkowych, korygowania opłat za media, umów 
podpisywanych z operatorami sieci, kontaktów ze służbą zdrowia np. w celu 
ponowienia recept, pozwalających uniknąć kolejek itp.). W dalszej kolejności 
pojawiły się opinie odnośnie do postrzegania pomocy w zakresie funkcji utrzy-
mania higieny, np. po operacji, kiedy osoba nie może się swobodnie poruszać, 
bądź kiedy jej mobilność została z innych powodów ograniczona. Wynikają one 
najczęściej z problemów zdrowotnych, wywołanych bądź bezpośrednio przez 
fi zjologiczny proces starzenia się, bądź pośrednio z jego konsekwencji.

Wskazują one na dynamikę potrzeb uwarunkowaną najczęściej stanem 
zdrowia. Optymizmem natomiast napawają oczekiwania towarzyszenia 
i uczestnictwa w kulturze ze strony kobiet w wieku dojrzałym, poniżej 75. 
roku życia. Sytuacja ta jest spowodowana wizją doświadczania bardziej wysu-
blimowanej formy pomocy ze strony usługodawców-pracowników socjalnych, 
u kobiet uczestniczących w badaniach. Ponadto, budujący wydaje się fakt ist-
nienia dążeń wykraczających poza „fi zjologiczne realia życia”, podnoszących 
poziom jakości życia osób w wieku późnej dorosłości.

Tabela 3. Oczekiwania dotyczące kompetencji osobowościowych 
usługodawców-pracowników socjalnych formułowane przez dojrzałe 
kobiety o zróżnicowanym poziomie wieku i wykształcenia
Oczekiwane 
kompetencje 
osobowościowe 
pracownika 
socjalnego

Kobiety ze 
średnim 
i wyższym 
wykształceniem 
do 75. roku życia

Kobiety 
z zawodowym 
wykształceniem 
do 75. roku życia

Kobiety 
z wyższym 
i średnim 
wykształceniem 
powyżej 75. roku 
życia

Kobiety 
z zawodowym 
wykształceniem 
powyżej 75. roku 
życia

 N  %  N  %  N  %  N  %
Osoba empatyczna 
życzliwa ludziom, 
nastawiona 
prospołecznie

 6  9,83  19  31,14  13  21,31  28  45,90

Osoba o wysokich 
umiejętnościach 
w zakresie nawią-
zywania kontaktu 
i komunikowania 
się

 32  52,45  17  27,86  20  32,78  4  6,55

Osoba o wysokim 
poziomie funkcjo-
nowania moralnego 
i kultury osobistej

 4  6,55  8  13,11  -  -  8  13,11

Osoba 
przedsiębiorcza

 15  24,59  3  4,92  3  4,92  4  6,55

Osoba sprawna 
fi zyczna

 4  6,55 14  22,95  22  36,06 17 27,86

Liczebność grupy 
odniesienia

 61  100,00  61  100,00  61 100,00 61 100,00

Źródło: jak w tabeli 1.
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Rozpatrując oczekiwania kobiet w okresie późnej dorosłości, dotyczące 
kompetencji osobowościowych pracowników socjalnych, można stwierdzić, 
że znaczącym kryterium okazał się zarówno wiek, jak i wykształcenie osób 
badanych9. Wśród kobiet młodszych i lepiej wykształconych największą wagę 
przywiązywano do „umiejętności nawiązywania kontaktu i komunikowania 
się”, a następnie „przedsiębiorczości”. Kobiety starsze i mniej wykształcone 
preferowały „życzliwość i nastawienie prospołeczne”, a następnie „sprawność 
fi zyczną”. Można oczekiwać, że odmienność oczekiwań wynika ze zmiany 
(problem zaawansowanego wieku) i odmienności struktury potrzeb kobiet 
o wyższym poziomie świadomości, w tym świadomości społecznej, w przypad-
ku absolwentek studiów wyższych i szkół średnich oraz postępującego ogra-
niczenia sprawności i życiowej samodzielności, co wydaje się być zjawiskiem 
naturalnym.

Tabela 4. Oczekiwania dotyczące form pomocy ze strony usługodawców–
pracowników socjalnych u dojrzałych kobiet aktualnie całkowicie 
samodzielnych, o zróżnicowanym poziomie wieku i wykształcenia 
Rodzaj oczekiwań Kobiety ze 

średnim 
i wyższym 
wykształceniem 
do 75. roku życia

Kobiety 
z zawodowym 
wykształceniem 
do 75. roku życia

Kobiety z wyższym 
i średnim 
wykształceniem 
powyżej 75. roku 
życia

Kobiety 
z zawodowym 
wykształceniem 
powyżej 75. roku 
życia

 N  %  N  %  N  %  N  %
Pomoc w zakresie 
opieki sanitarno-
-medycznej

 17  37,78  18  40,00  7  15,56  29  64,44

Czynności dnia 
codziennego (mycie 
okien, sprzątanie, 
zakupy)

 14  31,11  23  51,11  20  44,44  14  31,12

Znajomość proce-
dur usługodawców 
i instytucji publicz-
nych i skuteczność 
w rozwiązywaniu 
problemów (kapitał 
relacyjny) 

 2  4,44  1  2,22  9  20,00  1  2,22

Wspólne uczestni-
czenie w kulturze 
(osoba do towa-
rzystwa i wyjść do 
teatru na koncert 
itp.)

 12  26,67  3  6,66  9  20,00  1  2,22

Liczebność grupy 
odniesienia

45 100,00 45 100,00 45 100.00 45 100,00

Źródło: jak w tabeli 1.

9 Podobnie jak poprzednio rozbieżność tę weryfi kowano testem „t” Studenta dla df=61 i df1=60, wynosi 
ona odpowiednio t=2,18 i t =2,01 i jest istotna na poziomie istotności p<0,05.
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Przyjęte do dokonania klasyfi kacji osób badanych kryteria pozwoliły także 
wyodrębnić liczącą 45 grupę osób, aktualnie całkowicie samodzielnych, które 
nigdy nie korzystały z pomocy pracowników socjalnych, mimo zróżnicowanego 
wieku (jak również poziomu wykształcenia).

Kobiety te posiadają jednak określoną wizję pracy swoich usługodawców–
pracowników socjalnych i związane z nią mniej czy bardziej realne oczekiwa-
nia. Wśród oczekiwań tych w grupie starszych i mniej wykształconych, jak 
i młodszych i lepiej przygotowanych zawodowo kobiet dominują oczekiwania 
pomocy sanitarno-medycznej, a w dalszej kolejności czynności dnia codzienne-
go. Podobnie jednak jak w poprzednio badanej grupie (por tabela 1), na uwagę 
zasługuje pomoc udzielana w formie uczestnictwa i towarzyszenia w uczest-
nictwie w kulturze, której oczekuje ok. 27% lepiej wykształconych kobiet przed 
75. rokiem życia i 20% kobiet o podobnym poziomie wykształcenia po 75. 
roku życia. Oczekiwania te wskazują na przeobrażenia w preferowanym stylu 
życia u dojrzałych kobiet o wyższym poziomie wykształcenia i rozwiniętych 
wartościach duchowych, w przeciwieństwie do koncentrowania się wyłącznie 
na stanie podupadającego w naturalny sposób zdrowia.

Podsumowanie

Otrzymane rezultaty badawcze wskazują na zróżnicowanie i  bardzo 
rozbudowane oczekiwania kobiet w okresie późnej dorosłości wobec usługo-
dawców-pracowników socjalnych. Zróżnicowanie oczekiwań uzależnione było 
od wieku i wykształcenia osób badanych. Rozbieżności te jedynie w trzech 
wypadkach zostały zweryfi kowane statystycznie. Jeden z  nich obejmował 
oczekiwania dotyczące funkcji pracowników socjalnych (rozbieżność w za-
leżności od wykształcenia przypadku kobiet młodszych). Kobiety o wyższym 
poziomie wykształcenia w większym stopniu oczekiwały pomocy ze strony 
usługodawców dotyczącej czynności związanych z rutynowym, codziennym 
funkcjonowaniem (sprzątanie, zakupy itp.) w przeciwieństwie do ich gorzej 
przygotowanych koleżanek, preferujących pomoc w postaci czynności związa-
nych z codzienną higieną.

Kolejne, pozytywnie zweryfi kowane zależność odnosiły się do kompetencji 
osobowościowych usługodawców. Wyższy poziom wykształcenia kobiet, jak 
można oczekiwać, modyfi kował strukturę oczekiwań odnośnie do takich kom-
petencji, jak umiejętność nawiązywania kontaktu i komunikowania się, a także 
przedsiębiorczość (bardziej rozbudowane oczekiwania odnośnie wymienionych 
kompetencji). Natomiast kobiety młodsze (do 75. roku życia) niezależnie od 
poziomu wykształcenia przywiązywały mniejszą wagę do życzliwości i prospo-
łecznego nastawienia, wysokiego poziomu funkcjonowania moralnego, a także 
sprawności fi zycznej pracowników socjalnych. 
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Niezależnie od rozbudowania oczekiwań odnośnie do pracowników socjal-
nych, uzyskane wyniki wskazują na ulegającą zmianie rolę rodziny, w której 
opieka nad osobami dojrzałymi nie należy do priorytetowej funkcji. Wówczas, 
jak można przypuszczać, osoby te mają zachwiane poczucie bezpieczeństwa 
i być może spodziewają się od usługodawców-pracowników socjalnych zastą-
pienia jej funkcji.

Badania wskazały też na jeszcze jeden trend, tym razem o wymiarze pozy-
tywnym. Złamały stereotyp osoby w wieku późnej dorosłości skoncentrowanej 
wyłącznie na swoim zdrowiu, ograniczającej swoje relacje społeczne do troski 
o stan zdrowia. Osoby dojrzałe, a przynajmniej ich część (kobiety o wyższym 
poziomie wykształcenia) okazały się osobami o rozbudowanych zaintereso-
waniach uczestnictwa w kulturze, pragnącymi odwiedzać teatr, chodzić na 
koncerty w towarzystwie pracowników socjalnych.

Tak sformułowane oczekiwania skutkują koniecznością rozważenia 
i ewentualnej modyfi kacji programów kształcenia usługodawców-pracowni-
ków socjalnych. Aktualnie nie wystarcza bowiem, aby zostawały nimi (jak to 
miało miejsce niegdyś) osoby sprawne fi zycznie, ale osoby o wszechstronnych 
profesjonalnych i osobowościowych kompetencjach. Oczekiwania w zakresie 
prospołecznego nastawienia, wysokiego poziomu funkcjonowania moralnego, 
empatii i kultury osobistej wymagają opracowania rzetelnej procedury rekru-
tacyjno-selekcyjnej kandydatów do zawodu.

Jak wykazały uzyskane dane, projektowanie usług szczególnie wnikliwego 
poznania specyfi ki funkcjonowania osób dojrzałych zarówno w aspekcie ich 
problemów zdrowotnych, a w szczególności spowodowanych z fi zjologią proce-
sów starzenia się, jak i indywidualnych preferencji wynikających ze zróżnicowa-
nia tej grupy osób. Grupa ta nie jest bowiem grupą jednorodną i stereotypowe 
jej traktowanie może okazać się postrzeganiem nietrafnym. 

Przeprowadzone badania wyznaczają następujące kierunki w projektowa-
niu usług dla usługobiorców, jakimi są osoby dojrzałe:
– konieczność ustawicznej diagnozy ulegającym zmianom potrzeb i wartości 

usługobiorców;
– porzucenie myślenia o  osobach dojrzałych w  sposób zgeneralizowany, 

stereotypowy jako o grupie osób, która jest nastawiona wyłącznie na za-
spakajanie potrzeb fi zjologicznych;

– uwzględnianie dywersyfi kacji oferowanych usług, projektowanie usług „na 
miarę” np. w dostosowaniu do wieku i poziomu wykształcenia;

– wyprzedzanie ewentualnych choć jeszcze nie artykułowanych potrzeb 
osób w wieku dojrzałym przez podejmowanie i proponowanie rozwiązań 
systemowych postulowanych przez ekonomię społeczną, np. dostosowanie 
prostych w obsłudze urządzeń elektronicznych do możliwości percepcji 
tej grupy osób, wprowadzenie podświetlanych ekranów, likwidacja barier 
komunikacyjnych, wprowadzenie dużych czytelnych napisów z nazwami;
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– poszerzanie oferty usług dedykowanych uznawanym wartościom osób 
dojrzałych wartości (uczestnictwo w  kulturze, realizacja zainteresowań 
o charakterze poznawczym i intelektualnym pogłębianie życia duchowego);

– doskonalenie profesjonalnych kompetencji usługodawców;
rzetelnie prowadzona selekcja usługodawców w zakresie kompetencji osobo-

wościowych i profesjonalnych.
Przeprowadzone badania nie są wolne od ograniczeń. Z pewnością należy 

do nich niewielka próba badawcza oraz brak szczegółowej informacji w zakresie 
identycznego rozumienia zawartych w kwestionariuszu haseł, tym niemniej 
jednak „rzucają światło” konieczność znacznie szerszego niż dotąd ujmowania 
kompetencji usługodawców-pracowników socjalnych. 
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Expectations of People in the Time-Period of Their 
Late Adulthood towards the Competences of 
Service Providers Being Welfare Offi cers Providing 
Social Services

Summary

Th e subject of considerations is issues related to expectations of people in 
the time-period of their late adulthood towards the competences and functions 
of service providers being welfare offi  cers, weaknesses and strengths of the 
services provided by welfare offi  cers depending on the age (women up to 75th 
year of their life and above 75th year of life), education and experience. Besides 
the synthetic considerations connected with the literature on the subject, the 
article comprises fi ndings of the empirical surveys carried out on the group 
of women at the age of late adulthood attending classes of the Th ird Age Uni-
versities. In result of the carried out surveys it appeared that depending on the 
singled out features, expectations are highly expanded: from the competences 
covering welfare offi  cers’ physical effi  ciency, to the requirements related to their 
enterprise and accompanying those in their charge in spending their leisure 
and participating in their culture.

Key words: competences of the service provider being a welfare offi  cer, 
expectations addressed to welfare offi  cers.
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