
 

 

 
 

MODEL AKTYWIZACJI WYPRACOWANY W RAMACH PROJEKTU „INNOWACJA 
W PLINEU” 

Grupa docelowa: osoby starsze 

I. Ogólne założenia: 

W 2002 r. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) przedstawiła wielowymiarową (holistyczną) 

koncepcję aktywnego starzenia się. Zgodnie z tą ideą ludzie powinni uczestniczyć w 

społeczeństwie i gospodarce poprzez swoje możliwości, a nie na zasadzie chronologii. 

Powinni zatem m.in. uczyć się przez całe życie, być aktywnymi jako emeryci – angażować się 

w ćwiczenia wspomagające utrzymanie dobrej kondycji zdrowotnej i wysokiej sprawności 

fizycznej, angażować się w życie lokalnych społeczności, poświęcać się pracy wolontaryjnej, a 

także aktywnie wypoczywać poprzez uprawianie sportu, turystyki, realizację pasji życiowych i 

działania twórcze. 

Takie wielowymiarowe podejście stało się podstawą do opracowania modelu wspierania 

osób starszych. Główna idea, jaka nam przyświecała to przekonanie, że Człowiek rozwija się 

przez całe życie a radzenie sobie we współczesnym świecie wymaga aktywnej i 

zaangażowanej postawy i działania niezależnie od wielu. Model wsparcia wykorzystuje więc 

innowacyjne metody rozwijania postawy proaktywnej i wspierania w procesach 

dokonywania zmian, podnoszenia jakości swojego życia oraz zrównoważonego rozwoju na 

każdym jego etapie.  

W procesie aktywizacji (społecznej, fizycznej, zawodowej) stosujemy holistyczne podejście 

do człowieka. Pracujemy z ludźmi uwzględniając funkcjonowanie fizyczne, emocjonalne, 

umysłowe i duchowe. Zakładamy, że między tymi obszarami występuje ścisła zależność i 

trudno je traktować oddzielnie. 

Podstawę naszego działania stanowi też podejście systemowe, które tłumaczy zjawiska 

społeczne poprzez sieć relacji, powiązań i oddziaływań zamiast w sposób linearny tzn. 

przyczynowo - skutkowy. Człowiek cały czas funkcjonuje z interakcji ze światem oraz w 

określonym kontekście.  

Ponadto zakładamy, że jednym z głównych filarów naszej pracy z ludźmi jest podejście 

podmiotowe, i doceniające (appreciative) - każdy jest aktorem swojego życia i ma margines 

swobody (wyboru), za każdym działaniem kryje się pozytywna intencja, rozwój następuje na 

każdym etapie życia.  

Na poziomie operacyjnym posługujemy się podejściem poznawczym, w szczególności 

bazujemy na procesie podejmowania decyzji.  

W naszym podejściu nie tylko szanujemy autonomię człowieka ale uczymy dokonywania 

wyborów, jako kluczowej kompetencji stanowiącej podstawę proaktywnego działania. 



 

 

II. Obszary wspierane w modelu 

 

1. Ciało 

W ramach obszaru CIAŁO zwiekszamy świadomość w zakresie powiązań między 

aktywnością fizyczną a zdrowiem psychicznym i emocjonalnym osób starszych. 

Prezentujemy techniki zarządzania energią, ćwiczenia umożliwiające pracę z seniorami o 

charakterze indor oraz outdoor. Ćwiczenia ukierunkowane są na umożliwienie osobom 

starszym zachowania sprawności i zdrowia i uwzględniają wytyczne WHO, a także 

holistyczne podejście do człowieka.  

 

2. Relacje społeczne 

Obszar RELACJE SPOŁECZNE ma na celu podniesienie świadomości i umiejętności 

trenerskich osób pracujących z seniorami w obszarze ich rozwoju emocjonalno- 

społecznego, będącego istotnym elementem satysfakcjonującego życia. W ramach 

obszaru pracujemy z seniorami na przejściem przez proces rewizji w sposób bezpieczny i 

otwierający na innych. Uczymy zaktywizować ich do tworzenia pozytywnej wizji siebie i 

działania poprzez kontakty społeczne. 

 

3. Kreatywność i ustalanie celów 

Obszar ten w sposób bezpośredni nawiązuje do teorii rozwoju psychospołecznego Erik H. 
Erickson’a. Zgodnie z tą teorią człowiek składa się z trzech warstw: biologicznej, 
psychologicznej i społecznej, które współpracują ze sobą w określonym środowisku 
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kulturowym. Erickson wyróżnił osiem faz życia człowieka. Faza typowa dla starości, 
nazwana przez niego Fazą 8 - ma ostateczny charakter: bilans 65 latka jest bardziej 
radykalny niż 35-latka, a perspektywa czasowa, która umożliwiłaby mu nadrobienie 
zaległości, niespełnionych planów i marzeń jest krótsza. W tej części seniorzy doskonalą 
się w kreatywnym myśleniu, przełamywaniu stereotypowego podejścia w rozwiązywaniu 
problemów. Mają okazję poznać ćwiczenia i metody inspirowania i generowania 
twórczych pomysłów.  
 

 

III. Praktyczne wykorzystanie modelu. 

Model został zastosowany m.in. w projekcie „Życie to działanie – aktywni Seniorzy razem”. 

 

Celem projektu jest stworzenie warunków dla integracji wewnątrz i międzypokoleniowej 

poprzez wsparcie 30 seniorów w budowaniu ich gotowości do podniesienia poziomu 

aktywności życiowej i zaangażowania społecznego, a tym samym realizacji w praktyce 

koncepcji zdrowego starzenia się. Projekt skierowany jest do 2 grup docelowych: osób 60+, 

które wezmą udział w Akademii Aktywności 60+ - kompleksowym programie 

wspomagającym utrzymanie dobrej kondycji zdrowotnej (fizycznej, emocjonalnej, 

umysłowej) oraz rozwijanie aktywności społecznej, która zostanie wykorzystana do 

angażowania się w sprawy lokalnych społeczności, prace wolontaryjne lub podejmowania 

działań na rzecz integracji własnego środowiska seniorów. 2 grupa to seniorzy (60+), którzy 

wezmą udział w otwartych spotkaniach edukacyjno-integracyjnych i wydarzeniach 

zorganizowanych przez uczestników Akademii.  


