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Zdzisława JanowSka* 

Aktywność życiowA i społecznA osób 60+ nA przykłAdzie 
społeczności osiedlowej w łodzi

(streszczenie)

Celem opracowania jest prezentacja działalności organizacji pozarządowej, promującej aktywność 
życiową i społeczną osób starszych, reprezentujących osiedlową społeczność lokalną. Aktywność 
ta została rozbudzona dzięki budowanej siłami społecznymi biznesu na tym terenie, spółdzielni 
socjalnej, zatrudniającej osoby bezrobotne i jednocześnie miejsca zaspokajającego podstawowe 
potrzeby życiowe (bytowe, zdrowotne, kulturowe) społeczności lokalnej. W tym przypadku or-
ganizacja pozarządowa zastąpiła zobowiązane do pomocy osobom starszym instytucje osiedlowe 
i instytucje pomocy społecznej a jej działania rozbudziły ideę samopomocy i integracji sąsiedzkiej 
mieszkańców osiedla mieszkaniowego. 

Słowa kluczowe: aktywność społeczna osób starszych; przeciwdziałanie izolacji społecznej osób 
starszych; samopomoc sąsiedzka; lokalna polityka społeczna 

1. wprowadzenie

W Polsce – podobnie jak w innych krajach rozwiniętych – szybko wzrasta liczba 
seniorów. Zakładając, iż za osobę starszą uznajemy jednostkę w wieku 65 lat 
i więcej, już dziś populacja polskich seniorów to 5,673 mln osób (2013), zaś 
zgodnie z najnowszą prognozą demograficzną (2014). w roku 2020 osiągnie 
liczbę 7,194 mln, a 10 lat później 8,647 mln1. Głównymi przyczynami wzrostu 
liczby seniorów są, z jednej strony, wydłużające się trwanie życia, z drugiej zaś 
odroczony wpływ drugiej wojny światowej (osiąganie badanej grupy wieku 

* Prof. zw. dr hab., Uniwersytet Łódzki; e-mail: zjanowska@uni.lodz.pl
1 Prognoza GUS z 2014 r., http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/prognoza-ludnosci/

prognoza-ludnosci-na-lata-2014-2050-opracowana-2014-r-,1,5.html; stan na dzień 1.10.2014 r.



240 Zdzisława JANOWSKA

przez roczniki urodzone w okresie powojennego wyżu demograficznego). Coraz 
dłuższe trwanie życia powiązane jest z coraz lepszym stanem zdrowia populacji 
seniorów, umożliwiającym dłuższe zachowanie aktywności. Jednocześnie do-
chodzące obecnie do początku starości pokolenia z uwagi na coraz lepszy ich 
poziom wykształcenia nie chcą pozostawać bierne, ograniczając się do oglądania 
telewizji w domu w oczekiwaniu na śmierć.

Wspomniane trendy demograficzne występują również i w województwie 
łódzkim, w przypadku którego odsetek seniorów jest obecnie najwyższy w skali 
kraju. Choć w najbliższych dekadach województwo ma zostać wyprzedzone pod 
tym względem przez Opolszczyznę, Świętokrzyskie i Podlaskie, wciąż region 
łódzki będzie znajdować się w czołówce obszarów dotkniętych starzeniem się 
ludności. Z perspektywy przemian demograficznych naszego regionu potrzebne 
jest zatem poszukiwanie metod aktywizowania seniorów jako środka przystoso-
wania do wyłaniających się wyzwań ludnościowych. 

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie działalności łódz-
kiej spółdzielni socjalnej, utworzonej przez organizację pozarządową i która 
w konsekwencji swojej działalności stała się promotorem aktywności życiowej 
i społecznej osób starszych, reprezentujących osiedlową społeczność lokalną. 
Prezentowany przykład można traktować jako wzorzec dla aktywizowania osób 
starszych. Wydaję się on być godny naśladowania, bowiem jest przykładem 
działań skutecznych, trwałych i niewymagających dużych nakładów. 

2. istota aktywnego starzenia się

W aspekcie struktury ludności według wieku, w ostatnim dwudziestoleciu Polski 
najbardziej niepokojącym staje się fakt widocznego przyrostu starzejącej się 
ludności i jednocześnie malejącej liczby urodzeń2. I tak na przykład w grupie 
wieku 0–14 lat odsetek dzieci i młodzieży spadł z 25,5% w roku 1988 do 15,1% 
w 2010 roku. W kolejnej grupie wieku 15–64 lat z 64,7% w 1988 nastąpił przyrost 
do 71,4% w roku 2010. Także w grupie powyżej 65 lat nastąpił wzrost z 9,8% 
(1988) do 13,6% (2010) i 13,8% w roku 2011. A więc mamy do czynienia ze 
spadkiem liczby dzieci i młodzieży oraz wzrostem populacji w starszym wieku. 
Największą dynamikę zmian wykazuje grupa powyżej 65 lat. Jej liczebność 
w badanych latach wzrosła o 31,9% (w miastach o 46,1%, a na wsi o 15,5%). 

2 Sytuacja demograficzna Polski, Raport 2010–2011, Rządowa Rada Ludnościowa, Z. Strzelecki 
(red.), Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 2011.
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Stały wzrost liczby mieszkańców w wieku 65 lat i więcej jest spowodowany 
faktem wzrostu liczebności osób w wieku 80 lat i więcej (z 17,6% w 2002 roku 
do 25,6% w 2010 roku). 

Należy także podkreślić, że wśród starszej generacji dominują kobiety. I tak 
współczynnik feminizacji w grupie wieku 70–79 lat wynosi 147, a w grupie 
80–84 lat – już 207,5. Przedstawione dane dowodzą występowania w Polsce de-
mograficznej starości, za próg której uznaje się przekroczenie 12% udziału osób 
powyżej 60. roku życia. Według prognoz dla Polski wielkość ta w 2015 roku osią-
gnie 15,6%, w 2020 roku – 18,4%, w 2025 roku – 21,0% i w 2030 roku – 22,3%.

Dramatyczna sytuacja demograficzna w Polsce sprawia, że jednocześnie – 
przy ujemnym przyroście naturalnym – brakuje pracy dla coraz lepiej wykształ-
conej młodzieży, która w rezultacie podejmuje coraz częściej decyzje o emigracji. 
Czekają nas zatem lata, kiedy liczba emerytów przekroczy liczbę osób w wieku 
produkcyjnym. Do 2035 roku ludność w Polsce zmniejszy się o 2,2 mln osób, 
powodując poważne perturbacje na rynku pracy3. W tej sytuacji wzrost aktywności 
zawodowej osób starszych staje się koniecznością i – jak dowodzą badania4 – 
większość osób pragnie przedłużyć swoją aktywność zawodową, preferując na 
przykład elastyczny czas zatrudnienia. Stąd też istniejący (od 2008 roku), co 
prawda bardziej na papierze niż w rzeczywistości Program Solidarności Pokoleń 
zasługuje na pełne poparcie5, bowiem Polska ma w dalszym ciągu bardzo niski 
wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 55–64 lat (38,7% w 2012 roku) w porów-
naniu z przodującymi krajami takimi jak: Dania, Finlandia, Szwecja, Wielka 
Brytania, gdzie sięga on 50%. Wskaźnik zatrudnienia w Polsce w omawianej 
grupie wieku na szczęście wzrósł o około 6 pkt proc. w porównaniu z rokiem 
2008 i należy żywić nadzieję, że pomogły w tym wprowadzone ulgi dla praco-
dawców, zatrudniających osoby dojrzałe (zmniejszone koszty pracy, obniżone 
koszty zasiłku chorobowego). Na pewno na szczególną uwagę zasługują zawarte 
w Programie Solidarności Pokoleń priorytety dotyczące rozwoju indywidualnej 

3 Z. Janowska, Niepełnosprawni, osoby starsze i młodzież na rynku pracy, w: A. Rączaszek, 
W. Koczur (red.), Polityka społeczna wobec przemian demograficznych, Wyd. UE w Katowi-
cach 2014, s. 223.

4 P. Szukalski (red), To idzie starość. Postawy osób w wieku przedemerytalnym. Raport z badań, 
Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2008; E. Kryńska, J. Krzyszkowski, B. Urbaniak, 
J. Wiktorowicz (red.), Diagnoza obecnej sytuacji kobiet i mężczyzn 50+ na rynku pracy w Pol-
sce. Raport końcowy, Wyd. UŁ, Łódź 2013; C. Szmidt (red.), Kompleksowy program aktywizacji 
osób starszych 50+. Raport końcowy, Wyd. Akademii Leona Koźmińskiego, Warszawa 2012.

5 Monitor Polski, 4.02.2014 r., Uchwała nr 239 Rady Ministrów z dnia 24.12.2013 r. w sprawie 
ustanowienia Programu Solidarności Pokoleń. Działanie dla zwiększenia aktywności zawodowej 
osób w wieku 50+, załącznik do uchwały nr 239 RM z 24.12.2013 r., poz. 115.
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przedsiębiorczości, dostosowania oferty edukacyjnej dla osób dojrzałych do 
potrzeb rynku pracy, uczenia się przez całe życie, przełamywania stereotypów 
dotyczących pracowników w wieku 50+ i wspierania idei aktywnego i zdrowego 
starzenia się.

Wśród wymienionych priorytetów na plan pierwszy wysuwa się konieczność 
przełamywania stereotypów wobec pracowników w dojrzałym wieku. W tym 
względzie koniecznym staje się prowadzenie szerokiej akcji edukacyjnej, skiero-
wanej do pracodawców i młodego pokolenia. Sojusznikiem w tym względzie po-
winny stać środki masowego przekazu. Badania prowadzone w ostatnich latach6, 
dowodzą występowania wzajemnych niechęci między pokoleniami w miejscu 
pracy i utrwalania obiegowych opinii (np. niereformowalności starszej generacji). 
Zbyt rzadko natomiast podkreśla się posiadanie przez starszych pracowników 
unikalnych kompetencji tj. wiedzy i doświadczenia. Ciekawe w tym względzie 
wydają się wyniki badań prowadzonych przez I. Kołodziejczyk-Olczak wśród 
kierownictwa 1011 polskich organizacji, zaliczonych do dwóch typów, tj. orga-
nizacji wiedzy i organizacji tradycyjnych. Otóż w organizacjach tradycyjnych, 
w których atutem są zasoby materialne, pracodawcy uważają, że w porównaniu 
z młodszą generacją pracownicy starsi mają niższe kompetencje techniczne, są 
mało elastyczni, „mało pojętni”, mało wydajni. Natomiast w organizacjach wie-
dzy – nastawionych na pełne wykorzystywanie zasobów ludzkich – kierownictwo 
dostrzega walory dojrzałych pracowników i ich potrzebę stałego podnoszenia 
kwalifikacji a także pozytywnie ocenia współpracę międzypokoleniową. Budu-
jące w tej kwestii są także analizy dokonywane przez B. Gajdzik7, dowodzące 
zachodzenia związków między fluktuacją pracowników 50+ a wydajnością 
organizacji. Badania eksperckie (Cascio) i autorki dowodzą ponoszenia strat 
przez firmy z tytułu utraty pracowników dojrzałych, a do tego o najwyższych 
kwalifikacjach i doświadczeniu. Autorka prezentuje godny naśladowania polski 
przykład z branży hutniczej, ukazujący troskę kierownictwa o dojrzałą kadrę 
(program dbałości o zdrowie), a także szczególne jej wykorzystywanie w procesie 
szkolenia młodych pracowników (transfer wiedzy, mentoring).

6 C. Szmidt (red.), Kompleksowy program…; I. Kołodziejczyk-Olczak, Zarzadzanie wiekiem – 
jak pracodawcy mogą odpowiadać na wyzwania demograficzne?, w: E. Kryńska, P. Szukalski 
(red.), Rozwiązania sprzyjające aktywnemu starzeniu się w wybranych krajach Unii Europej-
skiej. Raport końcowy, Wyd. UŁ, Łódź 2013, s. 9; J. Gajda, O. Seroka-Stolka, Zarządzanie 
pracownikami różnych pokoleń warunkiem efektywnej działalności organizacji, Zarządzanie 
Zasobami Ludzkimi 2014/5.

7 B. Gajdzik, Sterowanie fluktuacją pracowników 50+ w przedsiębiorstwie produkcyjnym, Za-
rządzanie Zasobami Ludzkimi 2014/5.



Aktywność życiowa i społeczna osób 60+ na przykładzie społeczności osiedlowej w Łodzi  243

Współczesna Europa, dostrzegając skutki przemian demograficznych, pro-
muje ideę aktywnego starzenia się, której celem jest nie tylko podwyższenie 
aktywności zawodowej osób starszych, ale również motywowanie ich w ogóle do 
aktywności życiowej i społecznej, oddziaływującej m.in. na potrzeby lokalnego 
otoczenia. Taki jest kierunek realizowanych projektów wspólnotowych, których 
celem jest formułowanie określonych rekomendacji dla poszczególnych krajów. 
Tutaj na uwagę zasługują działania rządu polskiego w ramach realizowanego 
Rządowego Projektu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 
2014–2020. Jego głównym celem jest poprawa jakości i godności życia osób 
starszych przez aktywność społeczną, a tym samym pełniejsze korzystanie z ich 
potencjału społeczno-zawodowego. Przez ideę aktywnego starzenia się należy 
rozumieć tworzenie możliwości w zakresie uczestnictwa ludzi starszych w życiu 
społecznym. Jest to uczestnictwo dobrowolne i bezinteresowne, wykraczające 
poza pełnioną rolę, wynikającą ze statusu rodzinnego. Jest to każda aktywność, 
która wytwarza dobra i usługi, u której podstaw tkwi przekonanie o konieczności 
oddziaływania na jak najdłuższe zachowanie społecznej produktywności8. Spo-
łeczną produktywność należy kojarzyć z użytecznością społeczną (świadomością 
pomocy innym, działaniami obywatelskimi) i jednocześnie możliwością realizacji 
cenionych wartości społecznych. Aktywność społeczna ma charakter nieformalny 
(spontaniczny) powstający wskutek impulsów, płynących z własnego wnętrza 
i z otoczenia. Może przybierać również postać formalną, tj. przynależności do 
różnych organizacji: stowarzyszeń, uniwersytetu trzeciego wieku itp.

Przyglądając się bliżej realizowanym w Polsce z inicjatywy Ministerstwa 
Pracy i Polityki Społecznej projektom europejskim, takim jak: Solidarność 
Pokoleń, Poprawa Jakości Życia Osób Starszych, Aktywni w Każdym Wieku, 
Aktywizacja Seniorów, Integracja Międzypokoleniowa i wspomniany wyżej 
ASOS, można by wyciągnąć wnioski, że po paru latach działań skierowanych 
do osób starszych wzrosła ich aktywność. Ale choć mamy wiele pozytywnych 
przykładów takich jak: uniwersytety trzeciego wieku, spółdzielnie socjalne, banki 
czasu, międzypokoleniowe warsztaty teatralne, kawiarenki seniora, wolontariat 
50+ itp., to niestety większość osób starszych w Polsce nie jest aktywna.

Spośród wymienionych przykładów aktywności życiowej i społecznej ludzi 
starszych na szczególną uwagę zasługują uniwersytety trzeciego wieku. Mają 
one w Polsce już 40-letnią tradycję. Jest ich blisko 400 i ich liczba stale rośnie. 
Najczęściej powstają z inicjatywy uczelni wyższych, ale również organizacji 

8 P. Szukalski, Wstęp, w: E. Kryńska, P. Szukalski (red.), Rozwiązania sprzyjające aktywnemu 
starzeniu się w wybranych krajach Unii Europejskiej. Raport końcowy, Wyd. UŁ, Łódź 2013.
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lokalnych. Uczestniczą w nich studenci w wieku 60+. W większości są to ko-
biety. Swoisty fenomen uniwersytetów dowodzi potrzeby uczenia się przez całe 
życie, utrzymywania jak najdłużej sprawności psychicznej i fizycznej, rozwijania 
osobistych zainteresowań a także potrzeby działalności obywatelskiej. Badania 
Towarzystwa Inicjatyw Twórczych9, oceniającego funkcjonowanie uniwersy-
tetów w Polsce, wskazują na jednoznaczne korzyści społeczne. Autorzy badań 
formułują potrzebę traktowania tej szczególnej grupy społecznej jako poważnego 
reprezentanta interesów ludzi dojrzałych wobec samorządowych władz lokalnych. 
Poza wymienionymi przyczynami włączania się w życie uniwersytetów, ich 
studenci wskazują na chęć „uczenia się nowego świata” czy zwalczanie depresji 
i samotności. Badania dowiodły jednak zbyt małej jeszcze aktywności słuchaczy 
uniwersytetów w sferze rozwiązywania lokalnych problemów społecznych, takich 
jak np.: pomoc chorym, niepełnosprawnym czy wykluczonym społecznie, ale 
także poprawa warunków życia społeczności lokalnej. I właśnie w tym kierunku, 
tj. wzrostu użyteczności społecznej, powinny zmierzać zmiany. Dobre przykłady 
działalności uniwersytetów obejmują jednak niewielki procent polskiej dojrzałej 
generacji (głównie wysoko wykształconej). Pozostali reprezentanci wykazują 
niewielką aktywność życiową, a tym bardziej społeczną. I tak z badań CBOS10 
z 2012 roku na temat sposobów spędzania czasu na emeryturze wynika, że tylko 
12% emerytów oddaje się pracy społecznej na rzecz innych, tj. społeczności lokal-
nej, sąsiadów, parafii (w odróżnieniu od 27% średnio w UE). 2% emerytów mówi 
o wolontariacie, a 9% uczestniczy w działalności grupy, najczęściej wspólnoty 
religijnej. 82,5% osób starszych nie należy do żadnej organizacji. Z opracowania 
W. Zgliczyńskiego11 na temat aktywności społecznej osób starszych wyłania 
się podobny obraz. Autor, powołując się na badania Eurobarometru, stwierdza, 
że w Polsce osoba starsza kojarzona jest głównie z opiekunem chorych osób 
w rodzinie (64%), osobą wspomagającą finansowo bliskich (65%). Rzadko 
niestety postrzega się ją jako osobę aktywną. Tylko 30% badanych postrzega ją 
w roli wolontariusza. Aktywność społeczna osób starszych w Polsce jest jedną 
z najsłabiej rozpowszechnionych aktywności. W badaniu Stowarzyszenia Klon/

 9 ZOOM na Uniwersytety, Raport z Badań, Towarzystwo Inicjatyw Twórczych, http://e.org.pl/
wp-content/uploads/2013/02/Zoom_na_utw_skr%C3%B3cony_raport_z_badania.pdf; stan na 
dzień 20.06.2014 r.

10 Sposoby spędzania czasu na emeryturze, CBOS, BS/106/2012, www. Cbos.pl/spiskom.po-
l/2012/K_083_12PDF; stan na dzień 10.06.2014 r.

11 W. Zgliczyński, Aktywność społeczna osób starszych w Polsce w ramach wolontariatu i uni-
wersytetu trzeciego wieku, Studia BAS 2012/2, s. 129–150, www.bas.sejm.gov.pl; stan na dzień 
1.06.2014 r.
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Jawor na temat wolontariatu12 seniorzy pytani o powody braku zainteresowania 
byciem aktywnym wskazywali własną niską świadomość (30%), brak czasu 
(24%), zajmowanie się rodziną (19%), kłopotami ze zdrowiem (17%).

Osoby starsze często odczuwające odrzucenie (czują obojętność otoczenia: 
placówek zdrowia, urzędów), wyeliminowanie z biegu życia, samotne po utracie 
bliskich i w rezultacie mające poczucie bezużyteczności żyją w sposób pasywny, 
popadając często w stany chorobowe (lęki, depresja, zaburzenie psychosoma-
tyczne, nadciśnienie). Należy również podkreślić, że w 2030 roku aż 53% osób 
powyżej 65. roku życia będzie prowadziło jednoosobowe gospodarstwo domowe, 
zaś powyżej 80. roku życia będzie ich 17,3% (najczęściej będą to kobiety).

Ludzie starsi w Polsce stanowią zróżnicowaną grupę społeczną o dominują-
cym niskim stopniu wykształcenia. Blisko 15% osób ma co najwyżej wykształ-
cenie podstawowe i tylko 3% legitymuje się wykształceniem wyższym. Stąd też 
zrozumiałym jest, że charakteryzują ich niskie kompetencje cyfrowe. Spośród 
13 mln osób w wieku 50+ tylko 21,6% korzysta z Internetu, choć 40% z nich ma 
do niego dostęp. 6% osób starszych realizuje swoje hobby a 30% spędza swój czas 
na działce. Tylko 24,6% osób 60+ uczestniczy w zajęciach rekreacyjnych. 24,6% 
korzysta z bibliotek, a 34% z muzeów i galerii. Bardzo często brak uczestnictwa 
w tzw. kulturze wyższej wiąże się z trudną sytuacją bytową.

U podstaw niniejszego opracowania tkwi teza, iż ukierunkowane działania 
zewnętrzne, wynikające m.in. z potrzeb lokalnego otoczenia, wywierają 
korzystny wpływ na pobudzenia aktywności i użyteczności społecznej osób 
starszych.  

3. pobudzenie aktywności życiowej i społecznej społeczności osiedlowej 
w łodzi. od bierności do aktywności

Na mapie Polski Łódź wyróżnia się pod względem starzenia się swoich miesz-
kańców. Jak wynika z danych GUS, w Łodzi mieszka 128,5 tys. osób w wieku 
65 lat i więcej, co stanowi 16% mieszkających w tym mieście. Z prognoz GUS13 
wynika, że w 2030 roku odsetek osób w wieku 60+ w woj. łódzkim wzrośnie do 
29%. Dzisiaj jest to grupa zróżnicowana pod względem wykształcenia, sytuacji 
materialnej i zaangażowania społecznego.

12 Ibidem.
13 Diagnoza sytuacji osób starszych w woj. łódzkim. Raport końcowy, Warszawa, grudzień 2011, 

www.rcpslodz.pl; stan na dzień 15.05.2014 r.
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Sukcesywny rozwój budownictwa mieszkaniowego w Łodzi w poszczegól-
nych dzielnicach spowodował podzielenie miasta na osiedla „stare” i „nowe”. 
Wśród „starych”, zamieszkiwanych siłą rzeczy przez osoby będące w wieku 65+, 
wyróżniają się m.in. Osiedle Mireckiego i Osiedle Nowe Rokicie. To ostatnie 
właśnie stało się miejscem, w którym przed trzema laty z inicjatywy organizacji 
pozarządowej rozpoczęły się działania aktywizujące społeczność lokalną.

Inspiratorem pobudzenia społecznego mieszkańców stała się organizacja po-
zarządowa o nazwie Międzynarodowa Fundacja Kobiet, aktywizująca od ponad 
20 lat bezrobotnych (głównie kobiety) i wspomagająca rodziny łódzkie żyjące 
w ubóstwie (głównie dzieci). W 2010 roku Fundacja otrzymała w użyczenie 
od władz miejskich budynek wymagający kapitalnego remontu i znajdujący 
się w samym sercu osiedla mieszkaniowego, budowanego w latach 50. Od po-
czątku budynek był przeznaczony na miejsce użyteczności społecznej, czyli na 
uruchomienie w nim w przyszłości spółdzielni socjalnej, zatrudniającej osoby 
bezrobotne. Jednocześnie spółdzielnia socjalna w swoim profilu działalności 
przewidziała świadczenie specjalistycznych usług, m.in. małej gastronomii, 
a także prowadzenie szeroko rozumianej działalności kulturalnej i rekreacyjnej.

Poniższy opis zachowań mieszkańców, zainspirowanych przez ukierunko-
wane działanie Międzynarodowej Fundacji Kobiet, powstał w oparciu o technikę 
obserwacji uczestniczącej, bowiem autorka opracowania brała bezpośrednio 
udział w badanych procesach społecznych. Była inicjatorką projektu powsta-
nia spółdzielni socjalnej, nawiązała współpracę z przedsiębiorstwami, które 
zaoferowały pomoc w stworzeniu dogodnych warunków jej rozwoju, a także 
pomysłodawczynią budowania płaszczyzny współpracy z mieszkańcami osiedla. 
Zgodnie z definicją obserwacji uczestniczącej, zadaniem autorki – po przyjęciu 
określonej roli społecznej (organizatora i aktywnego uczestnika życia osiedlo-
wego) – było „nawiązanie bezpośredniego kontaktu i dzięki niemu uzyskanie 
wglądu w konkretne („naturalne”) zachowanie ludzi w specyficznych sytuacjach, 
zrozumienie subiektywnego sensu tych zachowań”14.

W ciągu trzech lat trwania kapitalnego remontu, możliwego dzięki włączeniu 
się w to działanie społecznie odpowiedzialnych firm z Łodzi i woj. łódzkiego 
(w sumie 64, na czele z Dalkią, Zakładem Energetycznym, Indesitem, Rossma-
nem, Ceramiką Paradyż) rosło zainteresowanie, a później zaangażowanie spo-
łeczne, mieszkańców. Mieszkańcy osiedla w większości w wieku 60+ pamiętali 
czasy świetności i upadku budynku, który od 15 lat świecił pustkami i coraz bar-

14 R. Mayntz, K. Holm, P. Hubner, Wprowadzenie do metod socjologii empirycznej, PWN, 
Warszawa 1985, s. 27.
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dziej niszczał. Podczas gdy w budynku trwały prace remontowe, Fundacja wraz 
z grupą wolontariuszy (przygotowujących się do pracy w spółdzielni socjalnej) 
i studentów Uniwersytetu Łódzkiego organizowała na zewnątrz i w siedzibie 
pobliskiego Gimnazjum oraz Komendy Hufca imprezy (świąteczne, kiermasze 
dla dzieci, pikniki) i spotkania z mieszkańcami, oferując im m.in. poczęstunek, 
wypieki oraz wyroby rękodzielnicze swoich podopiecznych. Do tych działań 
włączyły się zaangażowane społecznie przedsiębiorstwa, m.in. Loża BCC czy 
Indesit (fundator sprzętu chłodniczego dla spółdzielni socjalnej), który przy 
okazji świątecznego konkursu pisankowego ufundował specjalną nagrodę (za 
najładniejszą pisankę namalowaną przez mieszkańca osiedla) w postaci lodówki. 
Przy kolejnym spotkaniu Fundacji z mieszkańcami (kiermaszu świątecznym) 
niepodziewanie odezwał się jeden z mieszkańców (późniejszy lider Spółdzielni, 
niestety dzisiaj już nieżyjący), który zaoferował swoją pomoc, mówiąc, „że nie 
wyobraża sobie, że mógłby wejść na gotowe”. Od tego momentu mieszkańcy 
zaczęli żywiej reagować na zmieniające się na ich oczach otoczenie, choć długo 
trzeba było ich przekonywać, że budynek przyszłej spółdzielni socjalnej powstaje 
dzięki społecznie zaangażowanym firmom i osobom prywatnym, a Fundacja 
podjęła decyzję o tej działalności nie dysponując żadnymi zasobami finansowymi. 

4. wyjście naprzeciw potrzebom życiowym  
i społecznym mieszkańców osiedla

Coraz bliższe zapoznanie się z mieszkańcami osiedla sprawiło, że zaczęli oni 
dużo mówić o swoich potrzebach. Poza lękiem o swoje zdrowie, odczuwaniem 
bezradności i osamotnienia pragnęli zachować godność i uczucie przydatności 
społecznej. Należy dodać, że w opisywanym osiedlu mieszkańcy ulokowani są 
w trzech wieżowcach i kilkunastu czteropiętrowych blokach. Choć dzisiaj miesz-
kańcy są zróżnicowani wiekowo (są tu także młode rodziny z dziećmi w wieku 
przedszkolnym i szkolnym), to większość z nich jest w wieku 60+. Większość 
z nich jest wysoko wykształcona i reprezentuje tzw. inteligencję techniczną.

Mówiąc o sobie i o swoich potrzebach, mieszkańcy przyznali, że nie stać ich 
na chodzenie do kina, teatru, kupowanie książek i codziennych gazet. Brakuje 
im wiedzy na temat profilaktyki zdrowia, chcą się ruszać, tańczyć, uczestniczyć 
w dyskusjach, mieć sąsiadów. Stwierdzili, że na terenie osiedla nie ma dla nich 
żadnej oferty. Stąd też projekt Fundacji, pt. „Godne życie osób starszych”, zre-
alizowany dzięki środkom europejskim i wcześniej opisywanemu programowi 
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rządowemu ASOS, spotkał się z dużym zainteresowaniem. Mieszkańcom trudno 
było uwierzyć, że ktoś się nimi zajmuje, oferuje ciekawy program kulturalny, 
prozdrowotny, udział w projekcjach filmowych, zaprasza do czytelni i na wie-
czorki taneczne, bal sylwestrowy i ostatki. Do tego wszystkiego organizuje się dla 
nich nordic walking i wypożycza e-booki. Frekwencja na wspólnych imprezach 
zaczęła wzrastać (od 20 do 70 osób). Utworzyły się grupy koleżeńskie (a nawet 
pary), wytworzyła się więź wzajemnej pomocy, wzrosło zainteresowanie potrzebą 
niesienia pomocy innym. Największą atrakcją stały się imprezy świąteczne (wi-
gilia, bal sylwestrowy) i zabawy ostatkowe. Powoli zapominano o samotności, 
pojawiło się poczucie wspólnoty i radości bycia z innymi. 

5. własne inicjatywy społeczne

Realizacja projektu „Godne życie osób starszych” zmieniła mieszkańców osiedla. 
Zaczęli inaczej wyglądać, cieszyć się na widok innych, przyjaźnić się ze sobą, 
a co najważniejsze – zaczęli traktować siedzibę Spółdzielni Socjalnej jako swoje 
miejsce, a nawet drugi dom. Zaczęli uczestniczyć w pracach porządkowych, 
ogrodniczych, przejmować się kłopotami spółdzielni i zastanawiać się, jak je 
przełamać (np. zwiększeniem liczby klientów korzystających z posiłków).

Największym osiągnięciem stało się przejęcie inicjatywy w kwestiach budu-
jących wizerunek spółdzielni socjalnej „Szansy”. Mieszkańcy zaczęli identyfi-
kować się z tym miejscem, czego dowodem było utworzenie przez mieszkańców 
chóru (również pod nazwą „Szansa”), sięgając do swoich wcześniejszych pasji 
i zamiłowań. Zaczęli ćwiczyć i występować z sukcesami, m.in. na Łódzkim 
Kongresie Kobiet i Forum Organizacji Pozarządowych. W ostatnich miesiącach 
mieszkańcy podjęli decyzję o uczestnictwie w kursie tańca, zorganizowanym 
przez spółdzielnię socjalną.

Ciekawym przykładem współpracy międzypokoleniowej były projekty zor-
ganizowane przez biznes, w które zostali zaangażowani studenci Uniwersytetu 
Łódzkiego. To oni w ramach zajęć dydaktycznych zaproponowali działania 
rozbudzające aktywność społeczną mieszkańców osiedla. I w taki sposób odbyły 
się spotkania modowe (pokaz mody i makijażu), wspólna wigilia z atrakcjami 
dla dzieci i seniorów, a także wspólne ostatki. Imprezy te wzbudziły duże i żywe 
zainteresowanie młodszej i starszej generacji.

Kolejną inicjatywą mieszkańców osiedla było uruchomienie w siedzibie 
„Szansy” pogotowia krawieckiego. I znów tutaj przypomniano sobie o swoich 
talentach do kroju, szycia i projektowania. Uruchomienie pogotowia krawiec-
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kiego pociągnęło za sobą kolejne inicjatywy, tj. kurs kroju i szycia, a także kurs 
dziewiarsko-koronkarski.

Pokłosiem tych inicjatyw stała się organizacja kiermaszów, w trakcie których 
mieszkańcy prezentowali własne wyroby.

Mieszkańcy przestali być bierni, zaczęli przekazywać swoją wiedzę młod-
szym; pomagając innym, zauważyli, że ich sąsiedzi potrzebują pomocy i nie 
wolno ich zostawić samych. Coraz częściej przekazują informacje o sąsiadach, 
którym trzeba pomóc w sprawach bytowych i opiekuńczych. Uwieńczeniem 
ostatnich inicjatyw społecznych stało się włączenie mieszkańców w akcje Budżetu 
Obywatelskiego. Zapragnęli zorganizować w okolicznym parku minisiłownię. 
Niestety, z uwagi na niewystarczającą ilość oddanych głosów (liczyły się głosy 
z dzielnicy) projekt nie uzyskał aprobaty.

Na dzisiaj marzeniem mieszkańców jest zwiedzanie Łodzi, wyjazdy do 
innych historycznych miejsc, uczestnictwo w dobrach kultury. Budującym jest, 
że ich dzieci i wnuki (odwiedzające częściej lub rzadziej) nie mogą uwierzyć 
w pozytywną przemianę rodziców i dziadków. 

5. podsumowanie

Potwierdziła się teza o wielkiej sile aktywności społecznej i jej wpływie na zdro-
wie i sens życia w starszym wieku. Z przedstawionych wcześniej wyników badań, 
diagnozujących życie osób starszych w Polsce, przezierał pesymistyczny obraz 
starej generacji (beznadziejność, osamotnienie, brak użyteczności społecznej). 
Opisywany przypadek dowodzi konieczności wzmożenia wysiłków (instytucji 
lokalnych, organizacji pozarządowych, różnorodnych aktorów społecznych) 
uruchamiających impulsy, pobudzających aktywność społeczną ludzi starszych.

Jednakże działania lokalne muszą mieć silne wsparcie w działaniach krajo-
wych. Na pewno sojusznikiem w tym względzie może być program (a przede 
wszystkim jego realizacja) Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 
2014–202015. W programie tym kładzie się nacisk m.in. na priorytety pobudzenia 
aktywności edukacyjnej, społecznej i kulturalnej. Chodzi zatem o wspieranie 
idei uczenia się, pozwalającej rozumieć współczesny świat, technikę, procesy 
zdrowotne związane z wiekiem a także problemy społeczne w najbliższym oto-
czeniu. Priorytet odnoszący się do aktywności społecznej rozumieć należy jako 

15 Uchwała nr 238 Rady Ministrów z dn. 24.12.2013 r. w sprawie przyjęcia dokumentu Założenia 
Długofalowe Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014–2020, Monitor Polski, Warszawa 2014, 
poz. 118.
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uruchamianie pożądanych impulsów do działań użytecznie społecznych. Tutaj 
wielką rolę może odegrać wolontariat, budzący wiarę w siebie i uczucie dumy 
z dokonywania działań na rzecz innych. To właśnie wolontariat buduje pożądane 
kompetencje społeczne i obywatelskie osób starszych. 

Miejmy nadzieję że realizacja polityki rządu (przy wsparciu finansowym Unii 
Europejskiej) przynajmniej częściowo zmieni życie seniorów w naszym kraju. 
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the Activities of A dAily living And sociAl life of the 60+ community:  
A cAse study housing estAte in łódź, polAnd

S u m m a r y

The aim of this paper is to present the activities of non-governmental organization that sparks both 
daily living and social life of the elderly living in a housing estate community. The social coopera-
tive in question was heavily supported by the social-oriented companies operating in the district. 
It employs the unemployed and at the same time supports the local community to meet its basic 
needs in the field of livelihood, health and culture. In this case the non-governmental organization 
fulfills the responsibilities of both an housing estate and social welfare institutions in helping the 
elderly people in the district. The activities in turn triggered the idea of a self-help and supported 
the integration of the neighborhood residents of the housing estate.
Keywords: social activity of the elderly; preventing the elderly from social isolation; self-help; 
local social policy 




