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„Zawody przyszłości  a sytuacja seniorów” 

Cel główny zajęć: Zapoznanie uczniów z sytuacją seniorów oraz zmianami na rynku pracy 
wynikającymi ze starzejącego się społeczeństwa.  

Cele szczegółowe (po zajęciach uczeń powinien): 

– znać strukturę i dynamikę zmieniającej się sytuacji seniorów, 
– określić, na jakie zmiany związane z procesem starzenia się społeczeństwa 

powinniśmy się przygotować, 
– wymienić zawody, które będą wkrótce niezbędne na rynku pracy, a wiążące się z 

potrzebami seniorów,
– określić własne predyspozycje dotyczące ich wykonywania. 

Formy pracy:

– praca samodzielna,
– praca w małych grupach. 

Metody pracy:

– pogadanka,
– burza mózgów,
– dyskusja,
– forum.

Pomoce dydaktyczne:

– duże arkusze papieru, 
– duże flamastry w wielu kolorach, 
– miejsce do powieszenia arkuszy,
– dla każdego z uczestników warsztatów kwestionariusz EPQ-R (Eysenck Personality 

Questionnaire-Revised).

Wstęp 

W związku z wydłużaniem się życia obserwowanym w krajach rozwijających się, a także w 
Polsce, prognozuje się, że przeciętne jego trwanie wzrośnie dla mężczyzn z poziomu 71 lat w 
2007 roku do 77,1 w 2035 roku, zaś dla kobiet — do 82,9 w 2035 roku. Z badań tych wynika, 
że zmiana w strukturze społeczeństwa spowoduje, iż większa odpowiedzialność za opiekę nad 
osobami starszymi spadnie na młodsze pokolenia. Opiekunem starszej osoby można stać się 
w sposób naturalny, poprzez więzy rodzinne, jednakże z uwagi na fakt, iż rodziny 
wielopokoleniowe, mieszkające w tym samym gospodarstwie spotyka się obecnie rzadko, 
niezbędny będzie rozwój coraz większej ilości zawodów, które odpowiedzą na potrzeby 
starzejącego się społeczeństwa. 
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1. Po przedstawieniu się, przedstawieniu celu zadań oraz wstępie dzielimy uczniów na 
małe grupy (5-7 osób) 

2. Rozdajemy każdej z grup arkusze papieru i flamastry 

3. Każda z grup otrzymuje inne zadanie do wykonania (drogą np.: losowania karteczek): 
- jak waszym zdaniem wygląda życie osób w podeszłym wieku, 
- z jakimi wyzwaniami borykają się osoby starsze, 
- jakie są pozytywy bycia seniorem, 
- jakiego są negatywy bycia seniorem? 

4. Każda z grup wyznacza dwie osoby, które na forum prezentują wyniki swojej pracy 

5. Dyskusja na temat wypracowanych efektów, ewentualne naniesienie zmian na
arkuszach (po uzgodnieniu całej grupy, że są one zasadne) – arkusze z efektami pracy 
każdej z grup pozostają wywieszone w widocznym miejscu pracowni 

6. Przerwa

7. Przygotowując się do kolejnego zadania zmieniamy osoby w grupach, by nie 
pracowały cały czas te same razem 

8. Tym razem wszyscy uczestnicy zajęć mają takie samo zadanie – wymyśleć jak 
najwięcej sposobów na to, by życie seniorów stało się łatwiejsze, przyjemniejsze, by 
pomóc im zaspokajać ich potrzeby, pomagać w codziennym życiu; najlepiej byłoby, 
by opierali się na przykładach ze swojego środowiska 

9. Po raz kolejny każda z grup prezentuje wyniki swojej pracy publicznie 

10. Dyskusja na temat wypracowanych wyników

11. Burza mózgów – bazując na efektach wcześniejszej pracy młodzież stara się wymyślić 
jak najwięcej zawodów, które w przyszłości mogą wiązać się z życiem seniorów (np.: 
opiekun medyczny osoby w podeszłym wieku, opiekun seniora, specjaliści 
zajmującymi się chorobami neurodegenerującymi, geriatrzy, osoby prowadzące domy 
opieki oraz w nich pracujące) 

12. Po raz kolejny omówienie wyników – doprecyzowanie na czym one polegają, 
rozmowa na temat tego czym osoby wykonujące konkretne zawody powinny się 
charakteryzować 

13.  Zadanie indywidualne - rozdajemy uczniom EPQR, prosimy o rozwiązanie oraz 
obliczenie wyników, wówczas będą w stanie określić czy ich indywydulane cechy 
charakteru mogą przydać się przy wykonywaniu bezpośrednich zajęć przy osobach 
starszych czy też np.: pozwolą raczej na prowadzenie domu opieki oraz organizowanie 
pomocy w inny sposób

14.  Pytania, podsumowanie zajęć, podziękowanie uczestnikom 
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Materiały dodatkowe: 
1. Dane statystyczne

2. W czasie realizacji projektu „Seniors in the city, seniors everywhere” powstały 
wywiady z seniorami, ale także z pracownikami Dziennego Domu Pomocy 
Społecznej na Ursynowie w Warszawie. Poniżej wywiad z Panią Lucyną 
Pieszyńską- kierownikiem, który  może służyć jak źródło informacji o życiu 
seniorów i rynku pracy
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WYWIAD I

Praca z seniorami jako styl życia - rozmowa z Panią Lucyną Pieszyńską 

Jak zaczęła się Pani przygoda z Dziennym Domem Pomocy Społecznej? 

Moja przygoda zaczęła się od tego, że został ogłoszony konkurs na stanowisko kierownika. 
Złożyłam dokumenty, wygrałam konkurs i zostałam przyjęta do pracy. Miałam szczęście, 
gdyż zastałam bardzo dobry personel. Było dość mało uczestników (seniorów), dlatego że 10 
lat temu były też osoby, które przychodziły tutaj tylko i wyłącznie, żeby zjeść obiad. Było to 
około 25% obecnego stanu liczebnego seniorów Dziennego Domu, wskutek czego Pan 
Dyrektor postawił bardzo wysokie wymagania. Miałam wypromować to miejsce i sprawić, by 
seniorzy poczuli się wyjątkowo. Aktywizacja na pierwszym miejscu i promocja Dziennego 
Domu jako ośrodka wsparcia dla ursynowskich seniorów. 

Co się zmieniło podczas Pani pracy i jak długo ona trwa? 

Moja praca trwa już 10. rok. Co się zmienia? Przede wszystkim kondycja psychofizyczna 
seniorów, dlatego staramy się modyfikować niektóre rodzaje. Zmieniają się również 
zainteresowania seniorów. Zmieniło się też to, że od kilku lat bierzemy udział w różnych 
konkursach, które są na skalę ogólnowarszawską. Promujemy pozytywny wizerunek seniora 
np. w Ogrodzie Saskim, podczas jarmarku kreatywności. Pokazujemy naszą działalność w 
Urzędzie Dzielnicy, pokazujemy, że jesteśmy nie tylko instytucją, ale także miejscem życia 
dla seniorów.

Czy zauważyła Pani jak zmieniają się seniorzy na przestrzeni lat? 

Są choroby, które z wiekiem postępują, dlatego na początku nie każdy chce powiedzieć jakie 
ma jednostki chorobowe, jakie ma dolegliwości, a to wychodzi z czasem. Osoba, która od 
kilkunastu lat jest uczestnikiem Dziennego Domu i przyszła jeszcze przed moim przyjściem 
do pracy też ma swoje schorzenia, które postępują. W związku z tym praca jest chwilami 
bardzo trudna, bo obserwujemy na co dzień tych seniorów, a z biegiem czasu obserwujemy 
też pogorszenie ich stanu zdrowia łącznie z wiecznym odejściem. 

Poza tym widać też jak wpływają zajęcia prowadzone przez pracowników Dziennego Domu 
na funkcjonowanie seniorów. Widać w czym dobrze się czują. Widać też, że pracownik 
motywuje ich, w związku z tym rozwijają swoje pasje. Chcą na przykład tańczyć, choć przed 
występami konkursowymi muszą wziąć kilka tabletek, by kolana nie bolały czy inne części 
ciała, to chcą jak najlepiej się zaprezentować. Tak, widać postępy w aktywizacji, co jest 
osiągnięciem przede wszystkim pracowników. To, że im się chce. Oczywiście nie dotyczy to 
wszystkich, ale generalnie jest taka zasada, że każdy ma tu przyjść, żeby coś dla siebie 
znaleźć. Widać, że nam jako pracownikom Dziennego Domu, udaje się jeszcze zainteresować 
seniorów pod koniec życia czymś, o czym nigdy wcześniej nie pomyśleli. 

Jakie są Pani codzienne obowiązki w pracy? 

Przede wszystkim moim zadaniem jest motywowanie tych uczestników, którzy tutaj
przychodzą do jak najczęstszego korzystania z oferty Dziennego Domu. Koordynuję również  
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pracę, które polega na tym, że pracownicy nieraz mnie wyprzedzają, więc ja muszę za nimi 
nadążyć, bo zespół jest zgrany, a czasem odwrotnie. Obserwuję także, co dzieje się z danymi 
uczestnikami i co można jeszcze udoskonalić, kogo można jeszcze zaprosić, żeby oferta 
Dziennego Domu była atrakcyjna. Pracownicy podpowiadają, gdzie trzeba wyjść, żeby się 
pokazać i żeby pokazać dorobek twórczy seniorów. Największą bolączką mojej pracy są 
dokumenty. Dokumenty, sprawozdania i projekty, które piszemy. Także czuwanie nad 
budżetem, by go wydać odpowiednio i nie przekroczyć, żeby wszystko było zgodne z ustawą 
o dyscyplinie finansów publicznych. Generalnie dbanie o to, żeby rozwijała się oferta dla 
seniorów.

Co ułatwiłoby codzienna pracę? 

Nasza placówka działa prężnie i sprawnie, ale z pewnością przydałby się samochód do 
przewozu osób niepełnosprawnych. Mamy wyjazdy konkursowe do innych dzielnic, mamy 
zaproszenia do innych ośrodków na różne wydarzenia, bale itp., Konieczność korzystania z 
komunikacji utrudnia możliwość wzięcia udziału w wyjściach większej ilości uczestników. 

Jak wygląda przykładowy plan dnia seniora w Dziennym Domu Pomocy Społecznej? 

Zależy on od tego, o której godzinie senior do nas przychodzi. Generalnie rozpoczyna się od 
poczęstunku kawowo-herbacianego i prasówki, a następnie w zależności od dnia oferujemy 
różnego rodzaju zajęcia. Są to m.in. gimnastyka umysłu, warsztaty, nauka języka. Później 
stałym punktem przed obiadem jest gimnastyka geriatryczna. Potem posiłek, a po nim chwila 
relaksu, czyli gra w Scrabble, gra w karty czy oglądanie jakiegoś serialu, do którego seniorzy 
są przyzwyczajeni. Towarzyszą temu rozmowy, znów kawa i herbata. Zajęcia popołudniowe 
muszą być już raczej relaksacyjne, bardziej odpoczynkowe, bo wytrzymałość seniora w 
godzinach popołudniowych spada. Niektórzy po obiedzie są chętni do powrotu do domu i 
marzą o tym, by po prostu odpocząć. Jest tutaj około 40 osób, więc jest to duże grono ludzi. 
Nie każdy jest zgodny, nie każdy jest spokojny, są różne temperamenty, które się ścierają, 
więc większość seniorów potrzebuje odpoczynku po zajęciach w ciągu dnia. 

Jakie wykształcenie i umiejętności są potrzebne do pracy w Dziennym Domu Pomocy 
Społecznej? 

To zależy oczywiście od stanowiska, jeśli chodzi o instruktora terapii zajęciowej, to musi 
mieć ukończone odpowiednie studia, czyli również praktykę. Przede wszystkim to, co jest 
ważne bez względu na zajmowane stanowisko, to dobry kontakt z osobami starszymi. 
Pracownicy muszą mieć cierpliwość, wyrozumiałość, odpowiednie podejście i muszą lubić 
seniorów.

Ludzie z jakim wykształceniem czy kompetencjami są potrzebni do wsparcia Dziennego Domu 
Pomocy Społecznej? 

Wymagamy wykształcenia wyższego oraz przygotowania terapeutycznego. Nie ma ściśle 
określonych kierunków, natomiast mile widziane jest przygotowanie pedagogiczne, socjalne 
czy jako animator kultury. Wymagane jest też doświadczenie. Z pewnością będzie duże 
zapotrzebowanie na pracowników, gdyż wszyscy już od lat mówią, że społeczeństwo się 
starzeje.
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Czy łatwo znaleźć ludzi do pracy w Dziennym Domu Pomocy Społecznej? 

Nie ma dużego zainteresowania. Ostatni nabór w naszej placówce był prawie 5 lat temu. 

Czy praca w Dziennym Domu Pomocy Społecznej wpływa na życie osobiste i relacje z innymi 
ludźmi? 

Myślę, że jeśli ktoś ma predyspozycje do tego, żeby pracować z seniorami, to charakteryzuje 
się dużą otwartością, empatią i serdecznością w stosunku do drugiego człowieka. Myślę, że ta 
praca jest bardziej powołaniem. Uważam, że człowiek pracujący w takiej placówce ma 
ogólnie dobre relacje z innymi ludźmi. Praca wpływa na życie prywatne, bo w każdej sytuacji 
na co dzień potrzebne są nam te cechy, ta otwartość, zrozumienie drugiego człowieka. Tym 
bardziej, jeśli 8 godzin w pracy spędza się z osobami, w stosunku do których wykazujemy się 
tą empatią, to promieniuje to dalej. Nie można być człowiekiem dwulicowym, tylko jest się 
takim i w życiu zawodowym jak i w prywatnym. 

Czy według Pani zarobki w tej branży są adekwatne do trudu wkładanego w pracę? 

Moim zdaniem, pracownik Dziennego Domu zawsze mógłby zarabiać więcej. Dlatego, że to 
jest duża odpowiedzialność pracy z ludźmi i duża odporność psychiczna. Oprócz satysfakcji i 
tego, że jesteśmy dla drugiego człowieka, ponosimy dużą odpowiedzialność za stan zdrowia 
uczestnika. Nie każdy nas informuje, o tym jak się czuję, niejednokrotnie trzeba wezwać też 
pogotowie.

Czy chciałaby Pani coś przekazać młodym ludziom lub w jakiś sposób zachęcić ich do pracy 
w takiej instytucji?

Oczywiście, że chciałabym zachęcić. Głównie dlatego, że jest to praca bardzo trudna, 
aczkolwiek bardzo wdzięczna. Czasem na rezultaty trzeba bardzo długo czekać, bo każdy 
przychodzi tutaj, by dać z siebie coś lub odkryć w sobie coś nowego i nieraz trwa to latami. 
Myślę, że przy naszej pracy i nastawieniu jak człowiek spojrzy wstecz kilka lat i dostrzeże, co 
udało się z daną osobą zrobić, to ma poczucie dobrze wykonanej pracy, ale przede wszystkim 
takiego samospełnienia się. Tylko taką pracę trzeba czuć i traktować jako własne powołanie. 
Jest to praca przede wszystkim dla drugiego człowieka i jeśli ktoś czuje w sobie tego typu 
predyspozycje, to w 100% w takiej pracy się zrealizuję 



ˮSeniors in the city, seniors everywhere”  Statistics 

7

WYWIAD II

Jak zaczęła Pani pracę w Dziennym Domu Opieki Społecznej? Ile już ona trwa? 

Zaczęłam 33 lata temu jako pielęgniarka. 

Zauważyła Pani jak zmienił się Dzienny Dom Opieki Społecznej od tego czasu? 

Dzienny Dom Opieki Społecznej bardzo się zmienił od tamtej pory. Wcześniej był on 
pensjonatem, więc część osób tylko przychodziła, a część mieszkała na miejscu. Później 
przenieśliśmy się do innej placówki  i tam już nie było możliwości mieszkania. Pracował tam 
lekarz, pielęgniarka (czyli ja), kierownik, dwie kucharki i pani, która roznosiła posiłki. 
Wyglądało to zupełnie inaczej niż teraz. Obecnie w Dziennym Domu Opieki Społecznej są 
dwie terapeutki instruktor terapii oraz fizykoterapeuta.

A zauważyła Pani czy seniorzy zmienili się przez ten czas i w jaki sposób? 

Jest zdecydowanie mniej rozmów o chorobach. Wcześniej wyglądało to tak, że seniorzy 
przychodzili, robili sobie kawę czy herbatę i zaczynali narzekać na zdrowie. Obecnie nasi 
uczestnicy nie mają czasu na takie rozmowy, bo mają dużo innych zajęć. Teraz robią np.: 
kwiatki do palmy wielkanocnej i pisanki, więc po prostu brak im czasu. W Dziennym Domu 
Opieki Społecznej mamy też wiele projektów, w które seniorzy są bardzo zaangażowani. 
Uważam, że przez te 33 lata seniorzy się bardzo zmienili. Są bardziej nowocześni, inaczej się 
ubierają i stali się takimi Super Seniorami.  

Jakie są Pani obowiązki w pracy? 

Jestem terapeutką, więc prowadzę różne terapie na przykład trening umysłu i zajmuję się 
ogrodem marzeń, czyli sadzę kwiaty i dbam o nie wspólnie z seniorami. 

Jakie są trudności w Pani pacy? 

Trudności polegają głownie na tym, że każdy z uczestników Dziennego Domu Opieki 
Społecznej ma inny charakter i to czasami prowadzi do konfliktów między nimi. I ta praca 
jest na prawdę super, ale właśnie te konflikty prowadzą czasami do różnych trudnych sytuacji, 
ponieważ seniorom potrzeba dużo czasu, aby mogli między sobą te swoje problemy wyjaśnić. 

Jak wygląda przykładowy dzień seniora w Dziennym Domu Opieki Społecznej? 

Np. we wtorek seniorzy przychodzą rano piją kawę, herbatę. Potem jest trening umysłu, który 
polega na rozwiązywaniu krzyżówek i wykonywaniu różnego typu zadań. Mamy taniec, który 
prowadzi wolontariuszka. Jest gimnastyka. Jeśli są jakieś święta to przygotowujemy różne 
ozdoby. Teraz robimy palmę wielkanocną. Często po 14:00 seniorzy oglądają jakiś film. Są 
gry, zabawy. Przychodzi wolontariusz, który prowadzi zajęcia komputerowe dla seniorów, na 
które oni bardzo się cieszą. 

Jakie umiejętności i wykształcenie są potrzebne do wykonywania Pani pracy? 

Ja byłam pielęgniarką, ale przez ustawę musiałam się przekwalifikować na terapeutę i  
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skończyłam kulturoznawstwo na pedagogice. Do wykonywania zawodu na pewno trzeba 
mieć ukończoną pedagogikę, a jeśli chodzi o cechy charakteru to trzeba być empatycznym i 
umieć nawiązać dobry kontakt z seniorami.  

Łatwo jest znaleźć osoby chętne do tej pracy? 

Wcześniej było wielu wolontariuszy, teraz jest ich już mniej, ale był okres w którym 
przychodziły do nas aż cztery wolontariuszki. 

Czy praca w Dziennym Domu Opieki Społecznej ma wpływ na życie prywatne?

Ja często myślę o seniorach, z którymi pracuję nawet poza pracą (np. o tym jak się mają ubrać 
na jakiś festiwal). Z wieloma seniorami mam też przyjacielskie relacje, więc uważam, że 
praca w Dziennym Domu Opieki Społecznej ma wpływ na prywatne życie.

Uważa Pani, że zarobki są wystarczające? 

Powiem tak: zawsze chciałoby się więcej zarabiać. Jest to trudna praca, ale efekty są duże, 
ponieważ naszym uczestnikom się chce i jest między nami współpraca. My pracujemy nad 
naszymi uczestnikami, żeby oni byli dumni z tego, że są z naszego Dziennego Domu Opieki 
Społecznej i pokazywali się z najlepszej strony. Jako tacy eleganccy, nowocześni i 
przedsiębiorczy seniorzy. 

Jest coś co chciałaby Pani przekazać młodym ludziom? 

Chciałabym żeby szanowali starsze osoby. Chociażby w komunikacji miejskiej. Często jak 
jeżdżę do pracy to spotykam się z tym, że starsze osoby muszą stać, bo młodzież jest 
zapatrzona w telefony, udają że nie widzą i nie ustępują miejsca. Więc chciałabym, żeby 
młodzi szanowali seniorów ponieważ, oni po prostu nie mają tyle siły co wy. 


