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1. Wprowadzenie 

...w każdym starszym człowieku tkwi młokos, który zastanawia się, co się stało".   
Terry Pratchett, autor brytyjski 

 

Ludzie żyją dłużej. Oficjalne statystyki wykazują, że średnia długość życia wzrastała od lat 60-tych średnio 
o ponad dwa lata na dekadę. Obecnie stosunkowo często zdarza się, że ludzie zachowują dobrą formę 
również w wieku lat 70, 80, a nawet po 90 roku życia. Ale czy długie życie oznacza automatycznie dobre 
samopoczucie? Nikt nie zaprzeczy, że niestety, zdecydowanie tak nie jest. 

Jeśli chcemy utrzymać pewien standard życia w starszym wieku, nie możemy polegać wyłącznie na 
państwowych systemach emerytalnych i opieki zdrowotnej, ale musimy poczynić również indywidualne 
przygotowania. Liczne badania pokazują ponadto, że aktywne planowanie życia w późniejszym wieku i 
autorefleksja nad zmianami związanymi z wiekiem mogą pozytywnie wpływać również na samopoczucie 
w późniejszym życiu. 

Przeprowadziliśmy 125 wywiadów z mieszkańcami krajów objętych projektem SenQuality, tj.: Cypr, 
Niemcy, Grecja, Włochy, Polska, Słowenia oraz Hiszpania. Naszymi respondentami było 125 osób w wieku 
od 40 do 75 lat, z czego 97% uznało przyjęcie proaktywnej postawy w przygotowaniach do przeżywania 
okresu emerytalnego za bardzo ważne lub stosunkowo ważne. 

 

 

Jednakże jednocześnie tylko 43% podjęło już takie działania. Jeśli przyjrzymy się odpowiedziom 
udzielonym przez młodszych spośród naszych respondentów, odsetek ten jest zdecydowanie niższy. 70% 
badanych prosiło o większe wsparcie w zakresie przygotowania do późniejszego życia. 

"Wiem, że podję cie  pewnych przygotowań  byłoby użyteczne, ale od czego zacząć i gdzie 

skończyć? Jest to temat, który ludzie lubią odsuwać na bok, aż , prawdopodobnie, jest już za 

późno". 
(Komentarz niemieckiego respondenta, kwiecień 2021) 
Przygotowanie do bycia seniorem jest tematem złożonym. Obejmuje wiele różnych aspektów, przepisów 
prawnych oraz osobistych uwarunkowań, zainteresowań i życzeń. Niektóre rzeczy pozostają oczywiście 
poza naszą kontrolą, ale możemy wpływać na jakość naszego późniejszego życia w wielu dziedzinach. 

Anna E. Kornadt, profesor psychologii na Uniwersytecie w Luksemburgu, oraz Klaus Rothermund, 
kierownik Katedry Psychologii Ogólnej na Uniwersytecie w Jenie, postrzegają tego typu przygotowania 
jako proces wielowymiarowy, obejmujący całe życie oraz wykraczający poza kwestie jedynie finansowe. 

 

Jak ważne jest, według Ciebie, bycie proaktywnym? nie jest 
ważne 

jest istotne  do 
pewnego stopnia 

bardzo 
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W swoich badaniach zdefiniowali oni dziewięć sfer życia istotnych w kontekście przygotowań, 

którymi zajmiemy się również w tej publikacji:  

 

Finanse 

 

Nagłe wypadki i niespodziewane okoliczności  

 

Sprawność fizyczna i umysłowa  

 

Kwestie mieszkaniowe  

 

Wygląd i prezencja  

 

Relacje społeczne  

 

Zdrowie 

 

Rekreacja i styl życia  

 

 

Praca i zatrudnienie  

Nie na wszystkie dziedziny życia możemy mieć jednakowy wpływ, a termin rozpoczęcia tego procesu 
i wysiłek włożony w przygotowania może się różnić w zależności od sfery, którą przyjdzie się nam 
zająć.   

“ Ciekawy temat, choć  brzmi jak niełatwe zadanie. Mam już "4" z przodu, czy to oznacza, że 

powinienem już przygotowywać się na starość?"   (Respondent z Polski, kwiecień 2021) 
Pytanie kiedy rozpocząć przygotowania do późniejszego życia jest tak indywidualne jak samo 
starzenie się. Nie ma potrzeby wpadać w panikę przed kolejnymi "okrągłymi" urodzinami, ale należy 
pamiętać, że dobre starzenie się polega na przygotowaniu się i zapobieganiu, a niektóre sprawy 
wymagają czasu lub po prostu wyglądają lepiej, gdy wpłynie się na nie na wcześniejszym etapie.  
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Niniejsza publikacja przedstawia konkretne obszary przygotowań do bycia seniorem, a każdy 
opracowany tu dział zawiera praktyczne wskazówki oraz konkretne kroki jakie należy podjąć w celu 
zapewnienia sobie spełnionego życia w starszym wieku. Oprócz tego, podajemy kilka bardziej 
ogólnych porad dotyczących planowania i podejmowania decyzji. 

 

W załączniku podsumowaliśmy również wyniki badań na temat przygotowań do bycia seniorem, 
które przeprowadziliśmy ze 125 osobami. Jeśli jesteś zainteresowany ogólnymi danymi na temat 
zmian demograficznych w Europie, zajrzyj do naszej publikacji na temat "Starzenia się w Europie". 
Przedstawiamy tam wgląd w sytuację w krajach objętych projektem SenQuality tj.,: na Cyprze, w 
Niemczech, Grecji, Włoszech, Słowenii i Hiszpanii, łącznie z dobrymi praktykami, które wypracowane 
zostały w poszczególnych krajach w kontekście aktywnego starzenia się. 

 

Rozpoczynając pracę z tym przewodnikiem, proszę, miej na uwadze, że nie musisz przestrzegać 
podanej kolejności opisanych obszarów życia, ale możesz oczywiście wybrać tylko te, które wydają 
Ci się najbardziej istotne dla Ciebie osobiście i odnoszą się do Twojej obecnej sytuacji życiowej. Nie 
zapominaj jednak, że im więcej obszarów życia, które przynoszą nam satysfakcję, tym wyższa jest 
nasza ogólna jakość życia - teraz i w przyszłości.  

Czy jesteś gotowy, aby pomyśleć o swoim późniejszym życiu? Mamy nadzieję, że dostarczyliśmy Ci 
inspirujących informacji i danych do rozpoczęcia planowania! 

 

 

Odnośniki do pogłębionej lektury 

• Eurostat. Statystyki dotyczące śmiertelności i oczekiwanej długości życia. ( oryg.: Mortality 
and life expectancy statistics. 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Mortality_and_life_expectancy_statistics 

• Kornadt, Anna E.; Rothermund, Klaus.  “Przygotowanie do starości w kontekście różnych 
obszarów życia: Płaszczyzny i różnice wiekowe .” Międzynarodowy Magazyn Rozwoju 
Behawioralnego, tom 38, nr 3, 2014, str. 228–38, doi:10.1177/0165025413512065. 

(oryg.: Kornadt, Anna E.; Rothermund, Klaus. “Preparation for old age in different life domains: 
Dimensions and age differences.” International Journal of Behavioral Development, vol. 38, no. 3, 
2014, pp. 228–38, doi:10.1177/0165025413512065.) 

 

 

  

 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Mortality_and_life_expectancy_statistics
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2. Planowanie życia w starszym wieku  

 

“Jestem pod wrażeniem konieczności działania. Wiedza nie wystarczy, musimy ją 

zastosować. Dobre chę ci to za mało, trzeba jeszcze przekuć  je w czyn".  

Leonardo da Vinci, człowiek wszechstronny – malarz, naukowiec, inżynier, rzeźbiarz… 

 

To, jak wygląda proces planowania późniejszego życia, zależy w dużej 
mierze od nas samych i naszej osobistej sytuacji: Jakie są Twoje 
życzenia i wizje dotyczące przyszłości i jaka jest Twoja obecna 
sytuacja? Gdzie mieszkasz - w mieszkaniu czy w domu, na wsi czy w 
większym mieście, jaka jest Twoja sytuacja rodzinna, czy masz 
możliwość odkładania co miesiąc jakiejś sumy pieniędzy, jaki jest Twój 
stan zdrowia ... ? 

 

Jest wiele pytań i wiele możliwych odpowiedzi. Być może nie jesteś w 
stanie wpłynąć na każdy aspekt Twojego późniejszego życia, ale na 
pewno masz moc uczynienia go tak przyjemnym, jak to tylko możliwe. 

To, co naprawdę ma znaczenie, to fakt, że planowanie późniejszego życia obejmuje nie tylko 
planowanie teoretyczne, ale także podejmowanie konkretnych działań i (zmianę) zachowań, 
niezależnie od tego w jakim jesteś obecnie wieku. 

Mówiąc o późniejszym życiu, mamy na myśli tzw. „wiek trzeci”, w którym zazwyczaj przechodzi się 
na emeryturę i przystosowuje do życia bez formalnego zatrudnienia, ale także „wiek czwarty”, w 
którym ważniejsze stają się takie tematy jak zdrowie, (nie)zależność od pomocy innych osób i koniec 
życia. 

W trzecim wieku przygotowujesz się do zmiany ról: być może przechodzisz z aktywności zawodowej 
na emeryturę, być może z roli rodzica przechodzisz w rolę dziadka, lub też może z roli właściciela 
domu przechodzisz w rolę mieszkańca. Ogólnie rzecz biorąc, trzeci wiek wiąże się z ideą aktywnego 
starzenia się, cieszenia się relacjami społecznymi i zajęciami, na które wcześniej nie było czasu. W 
przygotowaniach do czwartego wieku bardziej widoczne stają się skutki jakie niesie ze sobą bycie w 
zaawansowanym wieku biologicznym: pogarszający się stan zdrowia i nieuchronność śmierci, które 
wysuwają na pierwszy plan przed potrzeby charakterystyczne dla trzeciego wieku.   

Dziewięć wyszczególnionych dziedzin życia (domen) różni się pod względem znaczenia w zależności 
od etapu życia na którym się znajdujemy lub do którego się przygotowujemy: o ile dla trzeciego wieku 
domeny związane z przygotowaniami, tj. te które odnoszą się do aktywności, pracy, sprawności 
fizycznej i wyglądu mogą wydawać się najbardziej istotne, dla czwartego wieku większe znaczenie 
będą miały te domeny, które odnoszą się do zdrowia, mieszkania i nagłych wypadków.  

Proces planowania jest bardzo indywidualny i wszystkie domeny obejmują zarówno nadzieje jak i 
obawy planującego. Przyjrzyjmy się więc tym różnym dziedzinom. Mamy nadzieję, że dadzą one 
Państwu pojęcie o czym należy pomyśleć i na co zwrócić uwagę kiedy już rozpoczną Państwo swój 
proces planowania. 

 

 

Odnośniki do pogłębionej lektury 
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 • Kim-Knauss, Yaeji, and Frieder R. Lang. “Gotowość do życia w starszym wieku i jej korelaty: 
Behawioralne spojrzenie na proces przygotowań.” Czasopismo Gerontologiczne: Serie B, wydane 
przez Shevaun Neupert, Lipiec 2020, str. gbaa088, doi:10.1093/geronb/gbaa088. 

(oryg.: Kim-Knauss, Yaeji, and Frieder R. Lang. “Late-Life Preparedness and Its Correlates: A Behavioral 
Perspective on Preparation.” The Journals of Gerontology: Series B, edited by Shevaun Neupert, July 2020, p. 
gbaa088, doi:10.1093/geronb/gbaa088.) 

• Kornadt, Anna E., and Klaus Rothermund. “Konteksty starzenia się: Ocena stereotypowego 
postrzegania wieku w kontekście różnych dziedzin życia.” Czasopismo Gerontologiczne: Serie B, tom 
66b, nr 5, wrzesień 2011, str. 547–556. 

  - “Przygotowanie do starości w różnych dziedzinach życia: Podejście wielopłaszczyznowe oraz różnice 
związane z wiekiem.” Międzynarodowy Magazyn Rozwoju Behawioralnego, tom 38, nr 3, 2014, str. 228–38, 
doi:10.1177/0165025413512065. 

(oryg.: Kornadt, Anna E., and Klaus Rothermund. “Contexts of Aging: Assessing Evaluative Age Stereotypes in 
Different Life Domains.” The Journals of Gerontology: Series B, vol. 66b, no. 5, Sept. 2011, pp. 547–556. 

  ---. “Preparation for Old Age in Different Life Domains: Dimensions and Age Differences.” International Journal 
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(oryg.: Noone, Jack H., et al. “Preretirement Planning and Well-Being in Later Life: A Prospective Study.” 
Research on Aging, vol. 31, no. 3, 2009, pp. 295–317, doi:10.1177/0164027508330718.) 

• Preston, Claire, i in. Planowanie i przygotowywanie się  do późniejszego życia. Centre for Ageing 
Better, 2018. 

(oryg.: Preston, Claire, et al. Planning and Preparing for Later Life. Centrum Lepszego Starzenia się, 2018.) 

• Wang, Mo, and Junqi Shi. “Badania psychologiczne dotyczące wieku emerytalnego.” Roczny Przegląd 
Psychologiczny, tom 65, nr 1, styczeń 2014, str. 209–33, doi:10.1146/annurev-psych-010213-115131. 

(oryg.: Wang, Mo, and Junqi Shi. “Psychological Research on Retirement.” Annual Review of Psychology, vol. 
65, no. 1, Jan. 2014, pp. 209–33, doi:10.1146/annurev-psych-010213-115131.) 

• Yeung, Dannii Y., and Xiaoyu Zhou. “Planowanie emerytury: Długoterminowy wpływ na zasoby 
emerytalne i samopoczucie po przejściu na emeryturę.” Pogranicza Psychologii, tom 8, lipiec 2017, 
str. 1300, doi:10.3389/fpsyg.2017.01300. 

Yeung, Dannii Y., and Xiaoyu Zhou. “Planning for Retirement: Longitudinal Effect on Retirement Resources and 
Post-Retirement Well-Being.” Frontiers in Psychology, vol. 8, July 2017, p. 1300, 
doi:10.3389/fpsyg.2017.01300. 
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2.1. Finanse 

  

“Pieniądze szczęścia nie kupią, ale uspokoją nerwy.” 
Joe E. Louis, piosenkarz i autor amerykański 

 

Kwestie finansowe są dla wielu osób kluczowym elementem przygotowań do wieku emerytalnego. 
Jest to jedna z dziedzin, którymi najlepiej zająć się na wczesnym etapie. Mimo to, ludzie mają 
tendencję do negatywnych oczekiwań co do swojej przyszłości finansowej i dlatego, 
niespodziewanie, nie jest to dziedzina, której poświęcają najwięcej uwagi w swoich przygotowaniach 
do jesieni życia.  

“Nie mam możliwości gromadzenia rezerw, muszę wykorzystać swoje środki jak najlepiej, mam 

nadzieję, że długo będę zdrowa i będę mogła pracować.”  
(Komentarz niemieckiej respondentki, marzec 2021) 
Kiedy przechodzisz na emeryturę i rozpoczynasz życie seniora, zmieniają się Twoje dochody i wydatki. 
Być może (zmuszony sytuacją) przestajesz pracować lub zwalniasz tempo, ale nadal chciałbyś 
mieszkać w większym mieszkaniu, wyjeżdżać na wakacje, jeść w restauracji, opiekować się bliskimi 
lub po prostu możesz potrzebować pieniędzy na długoterminową opiekę. 

Tak więc, nawet jeśli nie masz szans na zgromadzenie dużych rezerw, wciąż jest czas, aby dokonać 
przeglądu swoich spraw finansowych. 

Zacznijmy od podstawowej wiedzy finansowej i spójrzmy na to, czego potrzebujemy i na co musimy 
wydać pieniądze. Wizualizacja z książki "Przeprojektowanie dochodu emerytalnego" stanowi dobry 
pomysł na priorytetyzację naszych wydatków, począwszy od podstawowych potrzeb aż po 
pragnienia: 

 

• Pieniądze na przetrwanie - suma pieniędzy, która jest potrzebna aby przeżyć 

• Pieniądze, które zapewniają mi bezpieczeństwo, np., na pokrycie kosztów leczenia, 
ubezpieczenie zdrowotne lub takie planowanie wydatków, aby wystarczyło mi na resztę życia 

Pieniądze, 

o jakich marzę

Pieniądze, 
które mogę 

podarować innym

Pieniądze, które 

dają wolność

Pieniądze, które zapewniają  
bezpieczeństwo

Pieniądze, dzięki którym przeżyję
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• Pieniądze, które dają wolność - potrzebne są do robienia rzeczy, które przynoszą radość i 
spełnienie, takich jak podróże, edukacja, hobby... 

• Pieniądze, które mogę przekazać innym ludziom oraz na cele, które zasługują na moje 
wsparcie. 

• Pieniądze, o jakich marzę, aby zrealizować swoje marzenia, znaleźć prawdziwe szczęście i 
znaczenie 
 

 

Elizabeth Warren w książce "All Your Worth: The Ultimate 
Lifetime Money Plan" (tłum. “Cała twoja wartość: Ostateczny 
plan finansowy na całe życie”) czyni sprawę jeszcze łatwiejszą 
i rozróżnia pomiędzy zachciankami, potrzebami i 
oszczędnościami. Wprowadza budżet 50/30/20. Zgodnie z 
nim 50% dochodów powinno być przeznaczane na miesięczne 

wydatki, które są niezbędne, takie jak mieszkanie, transport i zakupy spożywcze; 30% może być 
przeznaczone na zachcianki lub wydatki uznaniowe; a 20% powinno być przeznaczone na 
oszczędności lub spłatę długów. Ale czy zawsze jest to możliwe? Pewna elastyczność może być 
potrzebna, ale zdecydowanie ważne jest, aby zacząć myśleć o własnych oczekiwaniach na późniejsze 
życie, w tym o dochodach i kosztach. 

Zapoznaj się z następującymi krokami: 

1) Sprawdź co stanowi Twoja bazę: Jaka jest Twoja ustawowa emerytura? Jakie przepisy 
prawne w Twoim kraju zapewniają bezpieczeństwo finansowe osobom starszym? Jeśli jesteś 
już w wieku senioralnym, sprawdź również czy istnieją inicjatywy, które zapewniają seniorom 
zniżki na usługi takie jak transport, zdrowie, kultura...?  

2) Kształć się w zakresie finansów: Nie musisz stać się ekspertem ds. inwestowania czy giełdy, 
jednak podstawowa wiedza finansowa przyda Ci się nie tylko do własnego planowania, ale 
także do podejmowania dobrych, świadomych decyzji. Projekt "Selfmate" w ramach 
programu Erasmus+ oferuje bezpłatny kurs i różne materiały na temat znajomości finansów. 

3) Przygotuj takie zestawienie i, jeśli jeszcze tego nie robisz, wprowadź porządek w swoich 
finansach. "Selfmate" stworzył arkusz kalkulacyjny, w którym możesz zestawić swoje 
przychody z wydatkami i rozdzielić je zgodnie z zasadą Warrena 50/30/20. 
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4) Pomyśl z wyprzedzeniem, które koszty pozostaną niezmienne nawet przy zmianie 
dochodów w momencie przejścia na emeryturę, a które koszty pojawią się 
dodatkowo w przyszłości.  

Jeśli chodzi o zabezpieczenie finansowe, bardzo często istnieją dobre oferty wsparcia, czasem 
wspierane przez państwo, czasem przez podmioty prywatne. Sprawdź, co jest dostępne w Twojej 
okolicy i zasięgnij porady na temat różnych opcji, ale zachowaj pewną ostrożność w podejmowaniu 
decyzji. Chodzi o Twoją przyszłość finansową, a jest to obszar, w którym spotykają się interesy wielu 
podmiotów. 

 

 

 

 

 

 

 Evensky, Harold; Katz, Deena & Updegrave, Walter. Przeprojektowany dochód emerytalny. Mistrzowskie plany 
dystrybucji - Przewodnik w zakresie finansowania najlepszych lat życia dla osób urodzonych w okresie wyżu 
demograficznego. 

(oryg.: Evensky, Harold; Katz, Deena & Updegrave, Walter. Retirement Income Redesigned. Master 
plans for Distribution – An advisor´s guide for funding boomers´ best years. ) 

"Selfmate.eu." Cyfrowa wiedza finansowa - aby w istotnych momentach umieć wszystko policzyć, 
http://selfmate.eu 

Warren Elizabeth, Cała twoja wartość: Ostateczny plan finansowy na całe życie 

(oryg.: Warren Elizabeth, All Your Worth: The Ultimate Lifetime Money Plan) 
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2.2. Nagłe wypadki i niespodziewane okoliczności 

 

“Nie pozwól, aby bieg wypadków kontrolował Twoje życie. To Ty  zmieniaj 
koleje swojego losu.”  

Jackie Chan, aktor chińsko – hongkońskiego pochodzenia oraz artysta sztuk walki  

 

Nagłe i wyjątkowe okoliczności to zdarzenia lub problemy, których 
się nie spodziewałeś i które, w twoim odczuciu, będą miały 
znaczący wpływ na twoje życie. Ale czy możemy planować to, co 
nieprzewidywalne? I czy powinniśmy poświęcać nasz czas na 
martwienie się o, być może, nieprzyjemne rzeczy? Cóż, może 
warto pomyśleć o niektórych z nich i zobaczyć cóż możemy zrobić, 
aby w przyszłości lepiej poradzić sobie z rozwiązywaniem takich problemów i utrzymaniem 
motywacji. 

Przyjrzyjmy się kilku ważnym dziedzinom i związanymi z nimi pytaniami: 

 Pytania do przemyślenia 

NAGŁE ZDARZENIA 

MEDYCZNE: 

• Czy masz dostęp do opieki medycznej? Czy znasz ważne 
numery telefonów alarmowych? 

• Czy sporządziłeś / łaś już Oświadczenie woli pacjenta (zwane 
również „testamentem życia”), które reguluje w jaki sposób 
chcielibyście Państwo być traktowani w przypadku 
pogorszenia się stanu zdrowia? Porozmawiaj o tym ze swoim 
lekarzem i zdecyduj o ważnych sprawach, takich jak 
reanimacja, sztuczne odżywianie, sztuczne oddychanie itp. 
Kolejna sprawa: Czy Twój testament życia jest tak 
zdeponowany, aby można go było znaleźć w nagłych 
wypadkach? 

• Kto powinien decydować za ciebie w nagłych wypadkach? 
Komu ufasz w tej kwestii w 100%? Pamiętaj, że nie tylko Ty 
się starzejesz, ale także ta osoba. 

• Kto zajmie się Twoim domem/zwierzakiem/ 
współmałżonkiem kiedy będziesz w szpitalu? 

• Jak poradzisz sobie z długotrwałymi lub stałymi 
ograniczeniami zdrowotnymi?  

• Czy istnieją jakieś ustalenia dotyczące opieki 
długoterminowej? W jaki sposób i przez kogo chcę być 
otoczony opieką? Jaką opiekę jestem w stanie zapewnić 
innym? 
 
 

ŻAŁOBA/ŚMIERĆ - WŁASNA 

LUB BLISKIEJ CI OSOBY: 

 

• Czy przygotowałeś testament? 

• Kto będzie się zajmował dziećmi lub osobami 
niesamodzielnymi, którymi się opiekowałeś? 
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PROBLEMY EKONOMICZNE 

— NIESTABILNA SYTUACJA 

GOSPODARCZA, UTRATA 

PRACY, PODWYŻKA 

CZYNSZU, ROZBITY 

SAMOCHÓD … 

 

• Kto zajmie się organizacją i kosztami pogrzebu? W niektórych 
krajach istnieją specjalne ubezpieczenia pokrywające tego 
typu koszty. 

• Jak poradzić sobie ze zmianą sytuacji życiowej i kto może Ci w 
tym pomóc? 
 
 
 
 
 

• Czy ubezpieczenie pokryje tego typu koszty? 
 

• Co z Twoimi oszczędnościami?  
 

• Czy potrzebne będzie zaciągnięcie kredytu? 

KATASTROFY EKOLOGICZNE 

/ NIEJASNA SYTUACJA 

POLITYCZNA ITP. 

ZAGROŻENIA:  

• Czy mieszkasz na obszarze, na którym istnieje 
prawdopodobieństwo trzęsienia ziemi lub powodzi? Czy 
sytuacja polityczna w Twoim miejscu zamieszkania jest 
stabilna? 

• Czy musisz się przygotować na utratę mieszkania, dóbr 
materialnych lub środków do życia? 

• Czy dysponujesz odpowiednią ilością wody, żywności i 
środków pierwszej pomocy? 

• Czy posiadasz niezbędne ubezpieczenia?  

• Czy Twoje finanse są uporządkowane, a Twój majątek oraz 
kosztowności są w dobrych rękach? 

ZMIANY SYTUACJI 

RODZINNEJ 

Mogą być one zarówno pozytywne, jak i negatywne; od narodzin 
wnuka po rozwód, separację lub spory rodzinne. 

• Jak poradzę sobie z nową sytuacją życiową i jak zmieni się 
moje życie? 

• Czy pojawią się nowe obciążenia finansowe itp.  ? 

Jest to trudny temat oraz trudne decyzje, ale można poczynić dobre przygotowania, które, 
zasadniczo, są istotne nawet na wcześniejszych etapach życia. Niektóre tematy są złożone i mogą 
wydawać się nieistotne w czasach, gdy życie toczy się gładko. Ale kiedy pojawią się kłopoty, będziesz 
lepiej przygotowany aby przez nie przejść i jest bardziej prawdopodobne, że je pokonasz. Bycie 
przygotowanym pomoże Ci również psychicznie i emocjonalnie. Ważne jest, aby dokonać 
realistycznej oceny ryzyka i nie bać się nieprzyjemnych tematów. 

Innym ważnym czynnikiem, oprócz pewnych praktycznych przygotowań, jest praca nad własną 
odpornością oraz umiejętnością odbijania się od trudnych sytuacji, które życie przed tobą postawi 
oraz stawania po nich na nogi w najlepszy możliwy sposób. 
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Amerykańskie Stowarzyszenie Psychologiczne podsumowuje:  

10 sposobów na budowanie odporności: 

1. Nawiązuj kontakty: Utrzymuj dobre relacje z rodziną, przyjaciółmi i innymi osobami. Przyjmuj 
pomoc. 

2. Unikaj postrzegania kryzysów jako problemów nie do pokonania. Nie możesz zmienić faktu, 
że wysoce stresujące wydarzenia mają miejsce, ale możesz zmienić sposób, w jaki je 
interpretujesz i jak na nie reagujesz. Skoncentruj się na przyszłości. 

3. Zaakceptuj fakt, że zmiany są częścią życia. Nie masz wpływu na wszystko, więc skoncentruj 
się na tych rzeczach, które możesz zmienić.   

4. Zmierzaj w kierunku swoich celów. Określ realistyczne cele i stawiaj małe kroki, aby je 
osiągnąć. 

5. Podejmuj zdecydowane działania, zamiast całkowicie odsuwać się od problemów oraz 
stresów i życzyć sobie, aby po prostu odeszły. 

6. Szukaj okazji do samopoznania. 

7. Pielęgnuj pozytywne spojrzenie na siebie. Rozwijanie wiary w swoją zdolność do 
rozwiązywania problemów i ufanie instynktowi pomaga budować odporność. 

8. Zachowaj perspektywę. Weź pod uwagę szerszy kontekst i długoterminową perspektywę. 

9. Zachowaj optymistyczną perspektywę. Staraj się wizualizować to, czego chcesz, zamiast 
martwić się tym, czego się obawiasz. 

10. Dbaj o siebie. Zwracaj uwagę na własne potrzeby i uczucia. 

Jeśli chcesz dalej trenować swoją odporność, zapoznaj się z projektem Erasmus+ Breakthrough for 
Resilience (tłum.: Przełom w temacie odporności), który zawiera różne materiały szkoleniowe. 

 

 

 

Odnośniki do pogłębionej lektury 

 Amerykańskie Stowarzyszenie Psychologiczne, Droga do odporności,  

https://www.uis.edu/counselingcenter/wp-content/uploads/sites/87/2013/04/the_road_to_resilience.pdf.  

 “The Resilience Project.” Przełom w temacie odporności: Ludzie, Miejsca i Społeczności, 

http://resilienceproject.eu/.  

  

https://www.uis.edu/counselingcenter/wp-content/uploads/sites/87/2013/04/the_road_to_resilience.pdf
http://resilienceproject.eu/
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2.3. Sprawność fizyczna i umysłowa 

 “Ciała nasze – to nasze ogrody, w których wola nasza jest ogrodnikiem” 
William Szekspir, angielski dramatopisarz, poeta i aktor 

 

Bądźmy szczerzy, wszyscy wiemy, że sprawność psychiczna i fizyczna to jedne z najważniejszych 
czynników długiego i szczęśliwego życia. Wiemy też, że nie powinniśmy czekać zbyt długo aby zrobić 
coś dla siebie. Porozmawiajmy więc o motywacji i przyjrzyjmy się modelowi GROW! 

Skrót GROW oznacza 

G oal , tj. Cel 

R eality (current status)  tj. Rzeczywistość (czyli stan obecny) 

O ptions (or Obstacles) tj. Możliwości (albo Przeszkody) 

W ill (or Way Forward) tj. Pragnienie (czyli kierunek działania) 

Jak działa model GROW? 

1. Określ swój cel: Po pierwsze, musisz określić, co chcesz zmienić lub osiągnąć, jaki jest twój 
cel. Upewnij się, że jest to cel SMART, czyli taki, który jest 

- Konkretny (S- specific) 

- Mierzalny (M- Measurable) 

- osiągalny  (A-Attainable) 

- Realistyczny/odpowiedni  (R –realistic/ relevant) 

- określony w czasie (T-time-bound) 

2. Zbadaj aktualną sytuację (lub stan obecny): To ważny krok. Ludzie zbyt często próbują 
osiągnąć cel bez pełnego określenia swojego punktu wyjściowego. Często brakuje im 
pewnych informacji, które są potrzebne aby skutecznie osiągnąć swój cel. Zastanów się nad 
swoją obecną sytuacją, a, być może, rozwiązanie zacznie się wyłaniać, podobnie jak kroki, 
które musisz podjąć, aby go osiągnąć. 

3. Zbadaj możliwości i/lub przeszkody: określ, co jest możliwe - jakie zauważasz możliwości 
osiągnięcia swojego celu? 

4. Określ co dalej; Zaplanuj kolejne kroki: Po rozeznaniu aktualnej sytuacji i zbadaniu 
możliwości, wpadniesz na dobry pomysł na to, jak możesz osiągnąć swój cel. 

Ostatnim krokiem aby posuwać się naprzód w kierunku swoich celów jest zobowiązanie się do 
konkretnych działań, a potem, oczywiście, monitorowanie swoich postępów. 
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Czyli, praktycznie rzecz biorąc, jeśli chcesz zrobić coś dla swojej 
kondycji, a do tej pory nie trenowałeś wcale - nie zaczynaj od 
planowania udziału w najbliższych biegach organizowanych 
przez miasto. Postaw sobie realistyczny cel, np. przebiegnięcie 
5 km do końca lata. Zacznij powoli, zwróć uwagę na swoją 
kondycję fizyczną, ustal harmonogram - ile razy w tygodniu 
będziesz biegać i bądź realistą, zaplanuj wszystko w taki sposób, 
aby nie kolidowało z pozostałymi Twoimi zobowiązaniami i nie powodowało dodatkowego stresu. A 
wtedy - do dzieła! 

Przy okazji, zasada 21/90 mówi, że potrzeba 21 dni, aby wyrobić nawyk i 90 dni, aby uczynić z niego 
trwałą zmianę stylu życia. Nie spiesz się więc kiedy próbujesz przekonać swoje słabsze ja! 

Utrzymanie sprawności fizycznej nie jest tak trudne jak mogłoby się wydawać na początku. Nie 
musisz zapisywać się na siłownię i podnosić ciężarów pięć razy w tygodniu (jednakże jeśli właśnie 
tego chcesz się nauczyć – zrób to!). Zwracanie uwagi na swoją wagę, wybieranie schodów zamiast 
windy, zdrowe odżywianie i próby włączenia ćwiczeń do codziennej rutyny to bardzo długa droga. 
Czasami łatwiej jest znaleźć kogoś, z kim można działać wspólnie: np. uczęszczać na zajęcia jogi 
(wtedy naprawdę zbierasz się i idziesz ), zdrowe gotowanie (podali nam nieziemski przepis!!!), 
przejażdżka rowerem wokół jeziora (no pewnie! nawet w mżawce!). I oczywiście, możesz połączyć 
ćwiczenia fizyczne i umysłowe: Dlaczego nie wziąć udziału w zajęciach tanecznych, o których marzysz 
od lat, albo nie nauczyć się żeglować, o czym śniłeś w dzieciństwie? A może podczas zwiedzania 
lokalnych zabytków odkryjesz w sobie pasję do pieszych wędrówek. 

Znasz angielskie przysłowie "Nie można nauczyć starego psa nowych sztuczek?". Cóż, jest wręcz 
przeciwnie: Uczenie się przez całe życie to świetny sposób, aby utrzymać swój umysł aktywny i 
sprawny. Bądź otwarty na nowe doświadczenia i rzeczy! Zawsze chciałeś nauczyć się jeździć konno, 
mówić po francusku, grać na pianinie, naprawiać samochód lub zbudować krzesło? Świetnie                     
- spróbuj! 

Mam 45 lat i chcę  wrócić na uniwersytet i zacząć robić wszystkie te rzeczy, na które nie 

miałam dotąd czasu! Nadszedł moment by zacząć wszystko od nowa! (komentarz greckiej 

respondentki, marzec 2021) 

Niezależnie od tego czy uczęszczasz na zajęcia na uniwersytecie, 
chodzisz do lokalnego domu kultury czy znajdziesz samouczek w 
Internecie, wystawianie mózgu na nowe bodźce jest korzystne 
dla ludzi w każdym wieku. I pamiętaj o tym: Nauka uczenia się 
jest również procesem. Twoje lata szkolne to już 
prawdopodobnie nieco odległa przeszłość. Możesz więc 
potrzebować trochę czasu, aby znów przyzwyczaić się do uczenia 
się. Ale z czasem będzie łatwiej! 

Planowanie w sferze "Zdrowie psychiczne i fizyczne" obejmuje znalezienie sposobów na utrzymanie 
aktywności i jest ściśle powiązane z innymi dziedzinami życia. Na przykład, uprawianie hobby wpłynie 
pozytywnie na Twoją sprawność umysłową, co z kolei będzie miało korzystny, długoterminowy 
wpływ na Twoje zdrowie. Pozostawanie aktywnym fizycznie poprzez ćwiczenia, pracę w ogrodzie itp. 
poprawi twój stan zdrowia i sprawność fizyczną. Również praca i zatrudnienie, sposób spędzania 
wolnego czasu, styl życia oraz warunki mieszkaniowe mają wpływ na sprawność psychiczną i fizyczną.  

 Również w tych obszarach jesteśmy istotami społecznymi. Pozostawanie w kontakcie z innymi 
utrzymuje nasz mózg w dobrej kondycji i aktywności. Zmusza nas do myślenia, zmiany perspektywy, 
radzenia sobie z nowymi problemami.... 
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Rozpoczynając pracę nad tą sferą zadaj sobie kilka pytań: 

• Dlaczego i w jaki sposób chciałbyś/chciałabyś zachować sprawność fizyczną?  

• Czy możesz zacząć pracę nad swoją kondycją już teraz?  

• Czy są jakieś konkretne obawy, którymi powinieneś się zająć; być może chciałbyś zasięgnąć 
porady lekarskiej? 

• Jakie elementy w twoim życiu zapewniają ci stabilność i pomagają pozostać silnym? 

• Co Cię interesuje, co sprawia Ci przyjemność? 
 

 

 

 

Nigdy nie jest za późno, aby zacząć 

Przykład dobrej praktyki z Polski: Kontrola własnego nastroju 

W ramach projektu Erasmus+ SEAL-Senior Education for Active Living, CKU 

Sopot opracowało tabelę samooceny dla seniorów, która pomaga ocenić, co 

poprawia lub psuje ich nastrój oraz zobaczyć jakich nawyków powinni unikać, 

a co powinni robić częściej aby zwiększyć swoje zadowolenie z życia. Zgodnie 

z założeniem wraz ze wzrostem poziomu ogólnego zadowolenia, wzrośnie 

aktywność seniorów, zwiększy się ich samodzielność i poprawi ogólny stan 

zdrowia. Dodatkowo, prowadzenie tego typu obserwacji sprzyja zwiększeniu 

zdolności do samooceny własnych zachowań, stanów emocjonalnych, 

planowania dnia oraz zwiększania poziomu ogólnej aktywności życiowej. 

Kontrola własnego nastroju obejmuje prowadzenie dziennika dobrego samopoczucia przez okres 

2 tygodni. Codziennie wieczorem, przed zaśnięciem, użytkownik zapisuje czynności, w których 

uczestniczył w ciągu dnia. Na podstawie tej obserwacji senior jest w stanie określić, po których 

czynnościach czuje się lepiej, a które mają na niego negatywny wpływ. W ten sposób uczy się 

planować każdy dzień tak, aby zawierał jak najwięcej aktywności które poprawiają jego 

samopoczucie i pozwalają uniknąć depresji. 

Co więc sprawia, że jesteś szczęśliwy? Zastanów się przez chwilę nad swoim życiem!  

Więcej informacji: https://sealproject.eu/en/results-en/ 

 

Przykład dobrej praktyki ze Słowenii: Poranne ćwiczenia na świeżym powietrzu 

Stowarzyszenie "Szkoła Zdrowia" skupia 230 grup w 86 gminach w Słowenii i liczy ponad 4000 

członków. Średnia wieku uczestników wynosi 69 lat. Poranne ćwiczenia "1000 ruchów" 

rozpoczynają się o 7.30 rano i wykonywane są w różnych miejscach publicznych (parkach 

sportowych, boiskach, nad morzem, nad rzekami, jeziorami, w parkach miejskich, na parkingach, 

placach zabaw itp.) Ćwiczenia odbywają się codziennie z wyjątkiem niedziel i świąt. Wykonywane 

są w pobliżu domu, na świeżym powietrzu, blisko natury, w każdych warunkach pogodowych i o 

każdej porze roku. 
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Prowadzone są przez przeszkolonych wolontariuszy i przy pomocy profesjonalnie przygotowanego 

personelu. Same ćwiczenia nie są zbyt wymagające i nie wymagają szczególnej sprawności 

fizycznej ani drogiego sprzętu sportowego. Codzienny trening zajmuje 30 minut. 

Ćwiczenia wykonywane są rano, gdyż poprawia to kondycję fizyczną i psychiczną człowieka, 

pozytywnie wpływa na utratę wagi i inne kwestie zdrowotne. Dodatkowo, dzięki ruchowi na łonie 

natury i przyjemnym spotkaniom towarzyskim w grupie, poprawia się również stan psychiczny, 

zmniejsza się poczucie samotności, wykluczenia społecznego i depresji. 

Wykonywanie porannych ćwiczeń w miejscu publicznym pomaga świadomie włączyć się w proces 

aktywnego starzenia się i skorzystać z możliwości stworzonych dla mieszkańców w ich lokalnym 

środowisku. Umożliwia ono także utrzymanie sprawności fizycznej i psychicznej oraz stanowi 

zachętę dla innych do lepszego dbania o swoje zdrowie i do nawiązywania kontaktów między sobą. 

Masz świetny pomysł? Dlaczego nie założysz własnej grupy? 

Więcej informacji: https://solazdravja.com/  
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2.4. Kwestie mieszkaniowe 

 

“Dom jest tam, gdzie jest Twoje serce!” 
Pliniusz Starszy, rzymski pisarz,  przyrodnik i filozof 

 

Jak i gdzie teraz mieszkasz? Czy jest to odpowiednie miejsce do przeżycia Twojej starości ? Czy możesz 
sobie na to pozwolić? Czy nakłady na gospodarstwo domowe oraz być może także i ogród są dla 
Ciebie możliwe do poniesienia? Jak wygląda kwestia mobilności - czy zawsze potrzebujesz 
samochodu, czy możesz korzystać z transportu publicznego? Czy w pobliżu znajdują się sklepy, 
lekarze i obiekty rekreacyjne? 

To jak i gdzie mieszkać jest bardzo ważne dla dobrego samopoczucia. Niezależność oraz 
samostanowienie, bezpieczeństwo, a także relacje społeczne i jakość życia są ważnymi czynnikami, 
które należy wziąć pod uwagę przy rozważaniu kwestii mieszkania, w którym spędzi się jesień 
swojego życia. 

Miejsce zamieszkania jest powiązane z wieloma innymi dziedzinami takimi jak finanse, relacje 
społeczne i zdrowie. Jest to złożona kategoria, ale w całości możliwa do zaplanowania, ponieważ jest 
wiele  łatwo dostępnych rozwiązań mieszkaniowych, z których można skorzystać. 
 

1. Zacznij od zastanowienia się jak wyobrażasz sobie swoją idealną sytuację życiową w wieku 
senioralnym: 

• Czy nadal mieszkasz w swoim obecnym mieszkaniu 
lub domu?  

• Czy mieszkasz sam, z partnerem, czy wśród przyjaciół? 

• Ile pokoi i metrów kwadratowych chciałbyś mieć? 

• Co jest dla Ciebie ważne: balkon, mały ogródek, 
dodatkowy pokój na hobby, duża kuchnia...? 

• Czy chcesz mieszkać blisko rodziny?  

• W jakiej okolicy chciałbyś mieszkać – bliżej terenów 
wiejskich czy może w mieście? 

 
2. Następnie zastanów się, czy jest to wykonalne i realistyczne oraz co musiał(a)byś zrobić, aby 

Twoje życzenie stało się rzeczywistością.  

• Czy będziesz w stanie finansowo i fizycznie utrzymać swój dom lub mieszkanie?  

• Jak wygląda Twoje otoczenie - czy masz w pobliżu rodzinę i przyjaciół, placówki 
medyczne, handlowe i rekreacyjne? 

• Czy musiał(a)byś dokonać jakiejś przebudowy, np. przenieść sypialnię z góry na dół?  

Ogólnie rzecz biorąc, istnieją dwie opcje: 

Pozostajesz w domu, w którym mieszkasz czy przeprowadzasz się do nowego lokum? 

Sprawdź, czy w razie potrzeby, możliwe są do 
przeprowadzenia następujące adaptacje: 

• Jak wygląda łazienka, czy wejście do 
prysznica jest na poziomie gruntu lub 
przynajmniej z niskim brodzikiem? 

• Czy na rynku są dostępne „mieszkania bez 
barier”? 

• Czy konieczne jest uiszczenie specjalnej 
dopłaty do mieszkania przystosowanego 
dla seniora? 
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• Czy możesz łatwo dostać się do wszystkich 
przedmiotów użytkowych? 

• Czy do domu lub do innych pomieszczeń 
prowadzą schody? Czy jest możliwość 
zainstalowania poręczy lub windy 
schodowej? 

Czy możesz liczyć na pomoc w pracach 
domowych, w ogrodzie itp. 

Czy możesz łatwo dotrzeć do wszystkiego, co 
jest Ci potrzebne? 

 

• Czy istnieją usługi opiekuńcze lub oferty 
mieszkań wspomaganych? 

• Które domy opieki, w razie potrzeby,  są 
dla Ciebie odpowiednie? 

• Jak wygląda okolica i jakie są możliwości 
spędzania wolnego czasu? 

W związku z rosnącą liczbą aktywnych osób starszych we wszystkich krajach europejskich, 
opracowywanych zostało wiele nowych koncepcji przeżywania trzeciego i czwartego okresu życia.  

Jeśli nie jesteś pewien od czego zacząć, spróbuj znaleźć organizację, która zajmuje się konsultacjami 
w tym zakresie. 
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2.5. Wygląd I prezencja 

 

“Czym jest piękno, tego nie wiem, choć przylega do wielu rzeczy."  
Albrecht Dürer, niemiecki malarz, grafik i teoretyk niemieckiego renesansu 

 

Wygląd i prezencja nie wydają się być najważniejszą domeną. 
Ale czyż nie zdarzyło się nam wszystkim stanąć przed lustrem i 
wyrwać sobie siwego włosa, czyż nie zauważamy cofającej się 
linii włosów, głębszych zmarszczek i rosnącej linii brzucha z 
pewnym poczuciem zaskoczenia i niezadowolenia? 

"Wygląd i prezencja", bardziej niż inne dziedziny, wymaga 
refleksji nad stereotypami dotyczącymi wieku oraz własnymi 
standardami piękna.  

Zamiast rzeczywistego, konkretnego planowania, przygotowanie do przeżywania wieku starszego 
akurat w tej dziedzinie oznacza raczej świadome pogodzenie się z faktem, że nasze ciała zmieniają 
się z wiekiem. Co to oznacza dla nas osobiście? Jak chcielibyśmy sobie z tym poradzić i co chcielibyśmy 
reprezentować na zewnątrz? 

Przygotowanie w tej dziedzinie jest z pewnością ściśle związane ze "Sprawnością psychiczną i 
fizyczną",  "Zdrowiem", ale także z "Rekreacją i stylem życia". 

Wygląd i prezencja mogą być podzielone na dwie główne kategorie: 

• Postrzeganie siebie i swojego ciała (tj. jak ja postrzegam własne ciało i jak się z nim czuję)  
oraz  

• Wygląd zewnętrzny, czyli jak (chciałbym) wyglądać w oczach innych. 

O ile istnieje bogata literatura dotycząca obrazu ciała i wyglądu fizycznego w odniesieniu do osób 
młodszych, o tyle postrzeganie czy projektowanie wyglądu osób starszych cieszy się mniejszym 
zainteresowaniem - mimo że osoby starsze z jednej strony muszą dostosować się do wielu zmian w 
swoim wyglądzie fizycznym, a z drugiej strony muszą radzić sobie ze zmieniającym się nastawieniem 
do własnego ciała i wyglądu. Mężczyźni i kobiety mogą podchodzić do tej dziedziny w różny sposób, 
ponieważ ciała kobiet są powszechnie postrzegane inaczej niż ciała mężczyzn, jednak obie płcie 
muszą radzić sobie ze zmianami fizycznymi w procesie starzenia się oraz z tym, jak pogodzić się z 
owymi nieuniknionymi zmianami w wyglądzie. 

“Czy to naprawdę  już jesień? Dla mnie ciągle trwa wiosna..."   
(odpowiedź udzielona przez respondentkę z Polski, kwiecień 2021) 

Przygotowanie do tej dziedziny zacznijmy może od zakwestionowania własnych wyobrażeń na temat 
wieku i starzejącego się ciała. W dzisiejszym świecie, który przedkłada młodość ponad wiek dojrzały, 
a na każdy obraz nakłada filtry Photoshopa i Instagrama, niełatwo jest znaleźć w ogólnodostępnych 
mediach realistycznie przedstawione starzejące się ciała. Jednakże obserwując własne reakcje na 
wygląd osób starszych, jesteś w stanie znaleźć sposoby na pogodzenie się z własnymi stereotypami. 

 

 



 
 
 

 

Praktyczny przewodnik  przygotowujący do  
satysfakcjonującego przeżywania wieku senioralnego 

20 

 

Portrety czasu  

Przykłady dobrych praktyk z Niemiec: Piękno zaklęte w wieku oraz Portrety czasu 

Na potrzeby wirtualnej wystawy fotografii "Piękno zaklęte w wieku" fotografka Laura Zalenga 

odwiedziła trzydzieści osób w wieku od 75 do 98 lat. Poprzez wystawę próbuje ona przypomnieć 

ludziom, że piękno nie ma daty ważności, ale staje się interesujące i wyraża często niewidzialną 

mądrość. Wirtualna wycieczka po wystawie ma na celu rozbudzić ciekawość tego, co pozytywne 

w starości i umożliwić zaprzyjaźnienie się ze starością.  

Spójrz na te piękne zdjęcia, mogą one wpłynąć na Twoje postrzeganie prawdziwego piękna: 

https://beautyofage.myportfolio.com/.  

  

“Altersbilder” (Portrety czasu), wydarzenie zainicjowane przez 

Federalne Ministerstwo ds. Rodziny, Seniorów, Kobiet i 

Młodzieży w Niemczech, koncentruje się bardziej na kwestii 

różnorodności stylów życia starszego pokolenia. Projekt ten 

ma na celu zweryfikowanie wyobrażeń na temat życia w 

starszym wieku i zachęcenie osób starszych do dzielenia się ze 

społeczeństwem, na określonych przez siebie warunkach, 

swoimi umiejętnościami. Zwłaszcza młodzi ludzie powinni być 

zachęcani do zrewidowania swojego wyobrażenia o starości. 

Program ten podkreśla kompetencje i mocne strony osób starszych i tworzy nowy obraz starości.  

Obejrzyj wybrane zdjęcia z wystawy i przekonaj się,  jak atrakcyjne jest prawdziwie przeżyte życie: 

https://www.programm-altersbilder.de/fileadmin/de.programm-

altersbilder/content.de/Wanderausstellung/Englisch/Illustrated_Book_What_s_old_anyway_-

_english.pdf  

 

Jeśli patrząc z tej perspektywy przejdziemy teraz do kwestii wyglądu w starszym wieku, co jest dla 

Ciebie ważne? Czy są istnieją jakieś kwestie, których chciał(a)byś uniknąć w swoim procesie starzenia 

się? Przyjrzyj się starszym osobom i spróbuj określić, czy stosujesz tę samą miarę wobec innych. 

Ludzie mają tendencję do surowszego oceniania własnego wyglądu niż czynią to w stosunku do 

innych. Bądź życzliwy dla siebie i swojego ciała. Ćwiczenie samoświadomości i uświadomienie sobie 

własnych standardów piękna pomoże Ci podejmować świadome i zdrowe decyzje, które będą dla 

Ciebie korzystne w późniejszym życiu. Przyjrzyj się jeszcze raz uważnie starszym ludziom. Czy to 

rzeczywiście zmarszczki na ich twarzach są powodem ludzkiej niechęci? Czy nie jest tak, że nasze 

serca kierują się ku starszym twarzom z tysiącem zmarszczek układającym się w pogodnym 

uśmiechu? Czy to może raczej linie smutku, ponury grymas wokół ust, głęboko zakopany mars na 

czole sprawiają, że ludzie wyglądają smutno i staro? Atrakcyjność ma również wiele wspólnego z tym, 

jak bardzo jesteś zadowolony z siebie, jak bardzo jesteś o siebie spokojny. 

https://beautyofage.myportfolio.com/
https://www.programm-altersbilder.de/fileadmin/de.programm-altersbilder/content.de/Wanderausstellung/Englisch/Illustrated_Book_What_s_old_anyway_-_english.pdf
https://www.programm-altersbilder.de/fileadmin/de.programm-altersbilder/content.de/Wanderausstellung/Englisch/Illustrated_Book_What_s_old_anyway_-_english.pdf
https://www.programm-altersbilder.de/fileadmin/de.programm-altersbilder/content.de/Wanderausstellung/Englisch/Illustrated_Book_What_s_old_anyway_-_english.pdf
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Zmiany fizyczne związane z wiekiem są po prostu nieuniknione, a  najlepszym sposobem, aby 

kontrolować ten fakt jest jego zaakceptowanie. Nie oznacza to jednak, że należy przestać dbać o swój 

wygląd zewnętrzny. Wręcz przeciwnie, oznacza to, że do kwestii wyglądu należy mieć zdrowe 

podejście, porzucić bunt i zaangażować się w zmianę swojego wyglądu w pozytywny sposób.  
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2.6. Relacje społeczne 

 

“Najwspanialszym orzeźwieniem w życiu jest miłość.” 
Pablo Picasso, hiszpański malarz i rzeźbiarz  

Wszyscy jesteśmy istotami społecznymi. Od 
zarania ludzkości żyliśmy razem, polowaliśmy i dzieliliśmy się 
historiami w obrębie własnych klanów. Dzisiaj poczucie więzi 
społecznych jest ważniejsze niż kiedykolwiek, zwłaszcza że nasze 
życie się zmieniło, jest szybsze, częściej się przeprowadzamy, a 
nasze środowiska i relacje zmieniają się częściej niż w 
poprzednich pokoleniach. Z analizy 148 projektów badawczych 
(308 849 uczestników) wynika, że osoby z silniejszymi relacjami 
społecznymi miały o 50% większe prawdopodobieństwo wyjścia obronną ręką  z trudnych sytuacji. 
To mocny argument za tym, by przyjrzeć się bliżej własnym kontaktom społecznym, niezależnie od 
faktu, że bycie częścią społeczeństwa jest po prostu zabawne i ważne dla jakości życia, prawda? 

 

Istnieje wiele rodzajów relacji społecznych: 

 

1. Przyjrzyj się swoim relacjom i spróbuj sobie wyobrazić jak, w związku ze zmianami 
zachodzącymi w starszym wieku, będą one wyglądały za kilka lat. Być może już teraz spędzasz 
więcej czasu z kolegami z pracy niż z niektórymi członkami rodziny? Jak to będzie gdy 
przejdziesz na emeryturę? Czy relacje w pracy przerodzą się w przyjaźń, czy też zakończą się 
wraz z zakończeniem życia zawodowego i brakiem wspólnych tematów? 

Partner  / 

Rodzina 
Przyjaciele 

Współpracownicy 

/ relacje zawodowe 

Sasiedzi / 

znajomi  
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2. Oceń, jak ważne są dla Ciebie powyższe kategorie i jaki wysiłek jesteś gotów podjąć, aby 
utrzymać te relacje. 

3. Które z tych relacji mogą zyskać na znaczeniu? Które z nich chciałbyś utrzymać lub 
zintensyfikować i jak można to osiągnąć? Można, na przykład, rozważyć zmianę miejsca 
zamieszkania aby być bliżej dzieci lub wnuków. Wówczas utrzymanie przyjaźni z dawnego 
miejsca zamieszkania lub nawiązanie nowych będzie wymagało dodatkowego wysiłku.  

4. Zastanów się, jak rozwijać nowe relacje! Poznawanie nowych ludzi utrzyma Cię w aktywności 
i wniesie nową energię do Twojego życia. Nawiązywanie kontaktów czasami nie jest takie 
proste. Może się to udać dzięki wspólnym zainteresowaniom i hobby. Weź udział w jakimś 
kursie lub zorganizowanych spotkaniach osób o podobnych zainteresowaniach – mogą one 
dotyczyć wszystkiego, począwszy od wspólnego uprawiania sportu lub gotowania po 
malowanie i naukę nowego języka. Jedną z alternatyw jest również wolontariat. 

Twoja sytuacja życiowa może się zmienić - szczególnie w przypadku poważnej choroby. Nie ma 
znaczenia czy dotknie ona Ciebie samego, czy też Twojego partnera, a Ty staniesz się Jego 
opiekunem. Może przydarzyć się wiele rzeczy,  które wytrącą Cię z ustalonego rytmu życia. Właśnie 
w takich sytuacjach istotne stają się więzi społeczne. To prawda, że aby zbliżyć się do ludzi i prowadzić 
z nimi rozmowy, a w razie potrzeby także przyjąć pomoc, potrzebna jest pewna otwartość i wola 
działania. 

Izolacja społeczna ma poważne konsekwencje zarówno dla zdrowia psychicznego jak i fizycznego. To 
nie liczba kontaktów z innymi ludźmi decyduje o tym, że nie czujemy się samotni ani odizolowani. 
Nigdy nie jest za późno, aby nawiązać kontakt z nowymi ludźmi. Istnieją również specjalne 
organizacje, w których można poszukać wsparcia. 

 

Zawsze jest dobry czas, aby nawiązać  nowe znajomości  

Przykład dobrej praktyki z Cypru: “ Przyjemne towarzystwo” 

W celu promocji zdrowia, aktywnego starzenia się i sprawności umysłowej seniorów Urząd Miasta 

Nikozja oraz Służby Opieki Społecznej Ministerstwa Pracy Opieki Społecznej i Ubezpieczeń 

Społecznych na Cyprze współpracują w ramach programu "Przyjemne towarzystwo". Program ten 

ma na celu zapewnienie wysokiej jakości usług oraz lepszej jakości życia obsługiwanych osób przy 

jednoczesnym wsparciu utrzymania ich niezależności. Program jest otwarty dla mieszkańców 

miasta Nikozja, którzy osiągnęli wiek 65 lat i nie wymagają opieki osób trzecich. Oferuje szeroki 

wachlarz zajęć takich jak muzykowanie, zajęcia plastyczne, warsztaty fryzjerskie, wykłady 

tematyczne, pogadanki religijne, ćwiczenia w wodzie organizowane na pływalni miejskiej w 

miesiącach letnich, a także zajęcia jogi, wycieczki... oraz możliwość codziennego kontaktu z 

pracownikiem socjalnym odpowiedzialnym za funkcjonowanie programu, który zapewnia 

wsparcie psychiczne i emocjonalne oraz służy pomocą w rozwiązywaniu codziennych problemów. 

Więcej informacji: https://www.nicosia.org.cy/el-GR/municipality/multipurpose-centre/elderly-

people/  

https://www.nicosia.org.cy/el-GR/municipality/multipurpose-centre/elderly-people/
https://www.nicosia.org.cy/el-GR/municipality/multipurpose-centre/elderly-people/


 
 
 

 

Praktyczny przewodnik  przygotowujący do  
satysfakcjonującego przeżywania wieku senioralnego 

24 

 

Oferty podobne do tej jaką opracowało miasto Nikozja są dostępne również w innych miejscach. 

Jeśli czujesz samotny - spróbuj wyjść do innych. Jest wiele osób, które czują to samo co Ty, a razem 

jesteście przecież silniejsi. 

 

Odnośniki do pogłębionej lektury 

 Holt-Lunstad, Julianne; Layton, J. Bradley; Smith, Timothy. Relacje społeczne a ryzyko śmierci: Przegląd 

metaanalityczny. https://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1000316  

 

  

https://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1000316
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2.7. Zdrowie 

 

“Utracone zdrowie docenia się  dopiero gdy nadejdzie choroba.” 

Thomas Fuller, angielski duchowny oraz historyk 

 

Nie jest tajemnicą, że wraz z rosnącym wiekiem biologicznym wzrasta ryzyko problemów 
zdrowotnych. Możesz mieć wrażenie, że ostatnią rzeczą jakiej potrzebujesz jest kolejny poradnik jak 
zachować zdrowie. Tematy zdrowotne są dzisiaj obecne w tak wielu czasopismach, książkach, 
programach  telewizyjnych... iż oczywistym jest, że zdrowie jest jednym z najważniejszych aspektów 
wpływających na całe nasze życie oraz jego jakość. 92% osób z którymi przeprowadziliśmy wywiady 
w ramach przygotowań do tej publikacji, uznało, że dla osób planujących jesień swojego życia 
zdrowie jest zdecydowanie najważniejszą kategorią. Mimo to, z duża dozą prawdopodobieństwa 
możemy przypuszczać, że zaraz pojawi się jakieś "ale": Do głosu dojdzie nasze słabsze ja. 

Jakie są czynniki, które wpływają na nasze zdrowie? 

 

Jak sam widzisz, po pierwsze, istnieje pewien związek z innymi dziedzinami. Mówiliśmy już o 
aspektach finansowych (i one niestety też odgrywają tu pewną rolę), o sprawności psychicznej i 
fizycznej, o sytuacjach kryzysowych oraz kwestiach mieszkaniowych. Po drugie, nie na każdy czynnik 
mamy wpływ - na przykład nasze geny są nam po prostu dane.  

Skoncentrujmy się więc na tych aspektach, na które rzeczywiście mamy wpływ: 
 

Składowe życia, które dobrze budować tak często jak tylko się  da:  

• Dbaj o sprawność umysłową 

• Zadbaj o to, aby Twój mózg był aktywny 

• Ciesz się życiem 

Uwarunko
wania 

genetyczne

Stres

Zasoby 
finansowe

Dostęp do 
opieki 

zdrowotnej

Praca/ 
warunki 

pracy

Kwestie 
mieszkanio

we
Aspekty 

środowisko
we

Otoczenie i 
wsparcie 
społeczne
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Światowa Organizacja Zdrowia podaje 12 wskazówek, jak zachować zdrowie:

 

Przyjrzyjmy się bliżej niektórym z nich i przedstawmy kilka praktycznych sugestii! 

 

1. Miej pod kontrolą swój poziom stresu: 

Do pewnego stopnia stres jest częścią naszego życia. Jednak bycie pod ciągłą presją powoduje 

choroby, które mają wpływ na nasze obecne i późniejsze życie. Zajęcie się sprawami, które 

wywołują stres i uporządkowanie ich w pewien sposób, tak aby stres mógł być systematycznie 

redukowany, pomaga w radzeniu sobie z napięciem. 

Zacznij więc rozpoznawać to, co wywołuje u ciebie stres. Zadawaj sobie pytania - czy nie bierzesz 

na siebie zbyt wiele, czy możesz przekazać pewne zajęcia innym, czy możesz robić określone 

rzeczy w sposób bardziej swobodny, a przede wszystkim zacznij ustalać priorytety, aby zmniejszyć 

presję wynikającą z prób zrobienia wszystkiego naraz. 

Czterokwadrantowy model macierzy Eisenhowera pomaga nam rozeznać się co jest naprawdę 

ważne. Porządkuje on działania według ich pilności i ważności: Czyli - coś może być ważne lub nie 

oraz pilne lub nie. 

• Kwadrant 1 – KWADRANT SKUPIENIE: Istnieją sprawy, które są zarówno pilne jak i ważne.  

Niestety, do tej kategorii często zaliczamy zbyt wiele rzeczy. Musimy wykonać o wiele 

cięższą pracę, aby ograniczyć ilości rzeczy, które pojawiają się w tym kwadrancie - w 

przeciwnym bowiem razie będą nas one stale stresować i wypalać. 

#WYBIERAMZDROWIE 

12 

wskazówek 

jak zachować 

zdrowie 

ZDROWO SIĘ 
ODŻYWIAJ 

KAŻDEGO DNIA PODEJMUJ 

AKTYWNOŚĆ FIZYCZNĄ KTÓRĄ LUBISZ 

SZCZEP SIĘ 

NIE UŻYWAJ TYTONIU  
W ŻADNEJ JEGO FORMIE 

ZREZYGNUJ LUB OGARNICZ 

DO MINIMUM ALKOHOL 

ZARZĄDZAJ STRESEM W CELU UTRZYMANIA 

ZDROWIA PSYCHICZNEGO I FIZYCZNEGO 

DBAJ O HIGIENĘ 

NIE PRZEKRACZAJ DOZWOLNEJ PRĘDKOŚCI I NIE 

PROWADŹ POJAZDÓW POD WPŁYWEM ALKOHOLU 

 
JEŹDZIJ W KASKU NA ROWERZE 

I ZAPINAJ PASY 

BEZPIECZEŃSTWA W AUCIE 

UPRAWIAJ BEZPIECZNY SEKS 

BADAJ SIĘ REGULARNIE 

KARMIENIE PIERSIĄ – NAJLEPSZE 

DLA NIEMOWLĄT 
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• Kwadrant 2 – KWADRANT HARMOOGRAM: Istnieją sprawy, które nie są pilne, ale ważne. 

To jest nasz "magiczny" kwadrant. To tutaj pojawia się nasz prawdziwy wpływ, ponieważ 

planowanie działań pomaga nam być proaktywnym, a nie tylko reagować na różne rzeczy. 

• Kwadrant 3 –KWADRANT DELEGOWANIA: Istnieją sprawy pilne ale nieważne; są to tak 

naprawdę tylko „rozpraszacze”, które chcemy zidentyfikować i zredukować lub 

oddelegować, w przeciwnym razie będą one pochłaniać nasz czas, a my będziemy się 

stresować, że nie zajęliśmy się zadaniami z kwadrantów 1 i 2. 

• Kwadrant 4 – KWADRANT ELIMINACJI: Istnieją również sprawy, które nie są ani pilne ani 

ważne. To czyste marnowanie czasu: surfowanie po internecie, sprawdzanie 

powiadomień telefonu co 5 sekund, itp. Spędź tutaj wystarczająco dużo czasu, a będziesz 

zestresowany. 

Jak pracować z tą matrycą: 

a. Zidentyfikuj ten obszar napięcia, nad którym chcesz pracować (duże obciążenie pracą, kłótnia 

z rodziną lub przyjaciółmi, problemy finansowe, zmiany w życiu itp.) Mogą zdarzyć się sytuacje, 

w których jeden stresor nakłada się na drugi. Możesz wówczas czuć się zagrożony lub 

zdenerwowany, a twoje ciało może zacząć reagować. 

b. Sklasyfikuj wszystkie zadania, które wykonujesz w tym obszarze zgodnie z osiami matrycy 

(pilne-ważne). 

c. Porozmawiaj z przyjacielem, członkiem rodziny lub kolegą o tym, jak możesz zastosować 

sugerowane strategie: 

• Skupienie 

• Harmonogram 

• Delegowanie 

• Eliminacja 

 

 

 

 

 

2. Zadbaj o odżywianie: 

Zdrowe odżywianie jest ważne w każdej fazie życia, ale staje się jeszcze ważniejsze, gdy osiągamy 
wiek średni i senioralny. Nie chodzi tutaj o diety i wyrzeczenia, ale o cieszenie się świeżym, 

2. Zaplanuj zadania, które są ważne, 

ale niepilne. Umieść je w swoim 

kalendarzu. 

1. Skup się na zadaniach, które są 

zarówno pilne, jak i ważne. Te 

zadania wykonaj w pierwszej 

kolejności. 

4. Wyeliminuj te zadania, które nie 

są ani pilne, ani ważne. Nie są one 

warte twojego czasu. 

3. Deleguj zadania, które są pilne, 

ale nie pomogą ci w osiągnięciu 

twojego celu. 

W
ażn

e                           N
iew

ażn
e 

     Niepilne                                    Pilne      
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smacznym jedzeniem, pełnowartościowymi składnikami itp. - być może także w towarzystwie 
innych. Wspólne gotowanie i jedzenie sprawia, że dbanie o dietę staje się o wiele przyjemniejsze. 

Uniwersytet Harvarda opublikował prosty model, który pomoże Ci uczynić Twoje posiłki 
zdrowszymi: 

 
Prawa autorskie © 2011, Harvard University. Więcej informacji na temat Talerza Zdrowego Żywienia 
można znaleźć w “The Nutrition Source”, Wydział Żywienia, Harvard T.H. Chan School of Public Health, 
www.thenutritionsource.org, oraz w publikacjach Harvard Health, www.health.harvard.edu. 

 

Połowę talerza powinny stanowić owoce i warzywa, następnie pełne i nienaruszone ziarna zbóż 
oraz białka, w umiarkowanych ilościach zaś zdrowe oleje roślinne. Ponadto, nie zapominaj o 
piciu wystarczającej ilości wody, herbaty lub kawy oraz o aktywności fizycznej. 

To wszystko brzmi bardzo jasno i logicznie? W rzeczywistości tak jest! Teraz musimy tylko 
przekonać samych siebie, aby trzymać się tego trochę bardziej. Nie powinniśmy dążyć do 
perfekcji - życie powinno być zabawą, a małe "grzeszki" są po prostu jego częścią. Chodzi o to, 
aby zachować równowagę. 

 

 

 
 

http://thenutritionsource.org/
https://www.health.harvard.edu/
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Zdrowie - ważne dla każdego indywidualnie, ale także dla społeczeństwa 

Przykład dobrej praktyki z Włoch: Portal Zdrowego Stylu Życia 

Włoskie Ministerstwo Zdrowia udostępnia w Internecie 

zbiór dobrych praktyk zdrowotnych oraz poradników na 

różne tematy w ramach tzw. Portalu Zdrowego Stylu 

Życia. Użytkownicy tego portalu mogą znaleźć tam różne 

pomocne materiały na temat zdrowia, sportu, diety, 

radzenia sobie z codziennymi sytuacjach itp.  

Jest to bardzo przydatne narzędzie, ponieważ osoby 

dojrzałe mogą znaleźć tam odpowiedzi na wiele pytań, a także bardzo proste infografiki 

dotyczące codziennych spraw. 

Więcej informacji na stronie: 

https://www.salute.gov.it/portale/documentazione/p6_2_5.jsp?lingua=italiano&dataa=202

1/12/31&datada=2015/01/01 

 

Podobne narzędzia, przygotowane i prowadzone przez instytucje państwowe oraz 

ubezpieczeniowe, istnieją prawdopodobnie również i w twoim kraju. Twój zdrowy styl życia 

jest ważny nie tylko dla ciebie osobiście, ale leży także  w interesie całego społeczeństwa. 

Koszty opieki zdrowotnej są ogromne, zwłaszcza w starzejącym się społeczeństwie. Dlatego 

też istnieje wiele ciekawych inicjatyw, poradników, a często również i darmowych kursów. 

Dlaczego z nich nie skorzystać? 

 

3. Zwracaj uwagę na profilaktykę i zatroszcz się o siebie, kiedy zachorujesz: 

Świadczenia i plany zdrowotne zapewniane przez rząd różnią się w zależności od kraju, proces 
planowanie więc w tym obszarze zaczyna się od zebrania ogólnych informacji: 

• Jakie badania profilaktyczne są pokrywane przez Twoje ubezpieczenie zdrowotne? 

• Czy są jakieś zalecane szczepienia dla Twojej grupy wiekowej, itp.  

• Czy istnieją jakieś problemy zdrowotne, które szczególnie Cię niepokoją, np. schorzenia z 
którymi już się zmagasz lub choroby dziedziczne, które występują w Twojej rodzinie? 

• Jakie działania wpływające na poprawę zdrowia jesteś gotowy podjąć? 

Porozmawiaj ze swoim lekarzem aby omówić swój indywidulany plan zdrowotny i opracować 
szczegółową strategię. 

Jeśli zachorujesz, daj sobie czas na odpoczynek i powrót do zdrowia. Idź do lekarza, opowiedz mu o 
swojej chorobie, przestrzegaj planu leczenia, szukaj i przyjmuj pomoc oraz podejmuj ważne decyzje 
w przypadku poważnych chorób. Czy zgadzasz się na prowadzenie nawet najbardziej agresywnej 
opieki do samego końca, czy wolisz opiekę hospicyjną i polecenie "nie reanimować"? 

 

https://www.salute.gov.it/portale/documentazione/p6_2_5.jsp?lingua=italiano&dataa=2021/12/31&datada=2015/01/01
https://www.salute.gov.it/portale/documentazione/p6_2_5.jsp?lingua=italiano&dataa=2021/12/31&datada=2015/01/01
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Jakie są Twoje decyzje dotyczące przyszłości? 

Decyzje dotyczące przyszłości, często nazywane testamentami życia lub oświadczeniami woli, 

pozwalają wyrazić wolę odmowy leczenia w przyszłości, nawet jeśli może to doprowadzić do 

śmierci. Są one prawnie wiążące i stosowane w przypadku, gdy pacjent nie jest już w stanie 

samodzielnie podejmować lub przekazywać swoich decyzji. 

W wielu krajach istnieją szablony takich dokumentów. Sprawdź na stronach internetowych 

urzędów zdrowia lub zapytaj swojego lekarza. Upewnij się, że twoje życzenia są znane twojej 

rodzinie i leczącym cię pracownikom służby zdrowia. 

Oświadczenia woli dotyczą takich zagadnień jak odżywianie i nawadnianie wspomagane 

klinicznie, sztuczna lub mechaniczna wentylacja, terapia antybiotykowa, a także reanimacja.   

Zastanowienie się nad tymi pytaniami jest trudne, ale oszczędza Tobie i Twoim bliskim wielu 

problemów i przykrości w sytuacji, gdy podjęcie takich decyzji jest konieczne. 

 

Odnośniki do pogłębionej lektury 

  

• Fundacja Zdrowia Psychicznego. Jak radzić sobie ze stresem i go redukować. 2 listopad 2016, 
https://www.mentalhealth.org.uk/publications/how-manage-and-reduce-stress. 

(oryg. Mental Health Foundation. How to manage and reduce stress. 2 Nov. 2016, 
https://www.mentalhealth.org.uk/publications/how-manage-and-reduce-stress. ) 

 

• Bycie razem ma znaczenie. Przewodnik dla osób dojrzałych po aktywnym, zdrowym stylu życia. 

Krajowa Fundacja Osteoporozy, https://cdn.nof.org/wp-content/uploads/2016/04/Adult-Guide-to-

an-Active-Healthy-Lifestyle.pdf. 

( oryg. Together Counts. An Adult Guide to An Active, Healthy Lifestyle. National Osteoporosis Foundation, 

https://cdn.nof.org/wp-content/uploads/2016/04/Adult-Guide-to-an-Active-Healthy-Lifestyle.pdf ) 

 

• Światowa Organizacja Zdrowia. 12 wskazówek jak zachować zdrowie, 
https://www.who.int/healthpromotion/conferences/9gchp/infographic_health_promotion_12_tips.jpg?ua=1 
---. “Zdrowa dieta”, https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/healthy-diet  

(oryg. World Health Organisation. 12 tips how to be healthy, 
https://www.who.int/healthpromotion/conferences/9gchp/infographic_health_promotion_12_tips.jpg?ua=1  
---. “Healthy Diet”, https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/healthy-diet ) 
 

 

 

 

 

 

https://www.mentalhealth.org.uk/publications/how-manage-and-reduce-stress
https://www.mentalhealth.org.uk/publications/how-manage-and-reduce-stress
https://cdn.nof.org/wp-content/uploads/2016/04/Adult-Guide-to-an-Active-Healthy-Lifestyle.pdf
https://cdn.nof.org/wp-content/uploads/2016/04/Adult-Guide-to-an-Active-Healthy-Lifestyle.pdf
https://cdn.nof.org/wp-content/uploads/2016/04/Adult-Guide-to-an-Active-Healthy-Lifestyle.pdf
https://www.who.int/healthpromotion/conferences/9gchp/infographic_health_promotion_12_tips.jpg?ua=1
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/healthy-diet
https://www.who.int/healthpromotion/conferences/9gchp/infographic_health_promotion_12_tips.jpg?ua=1
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/healthy-diet
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2.8. Rekreacja i styl życia 

 

“Celem pracy jest odpoczynek.” 
Arystoteles, grecki filozof i polimat 

 

Na emeryturze jest wreszcie mnóstwo czasu na robienie rzeczy, które sprawiają przyjemność. Wielu 
tęskni za tym momentem życia, jednak gdy on już nastanie z biegiem dni przychodzi nuda i nie 
wiadomo, co robić z całym tym wolnym czasem. Niestety, często  jest tak, że po spełnionym i 
poukładanym życiu zawodowym emeryci nagle mają znacznie mniej kontaktów towarzyskich nie 
robią nic ze zdobytym czasem, czują się przy tym samotni i znudzeni. Tym bardziej istotne jest aby 
pozostać aktywnym i znaleźć sensowne zajęcie, które sprawi radość i przyjemność.  

Już wcześniejsze etapy życia determinują naszą codzienną rutynę i organizację czasu. Kiedy jednak 
nastaje tzw. „średni wiek” dzieci często opuszczają dom lub umierają krewni, którymi do tej pory się 
opiekowaliśmy. Podobnie jest z czasem emerytury - rozpoczyna się nowy etap życia i odzyskany na 
nowo czas powinien zostać ponownie wypełniony.  

To, co ma znaczenie i na co chcesz poświęcić swój czas, zależy wyłącznie od Ciebie. 
 

Przejdźmy do sedan sprawy: 

Zastanów się 

• z których działań chcesz zrezygnować,  

• które zadania powinny być kontynuowane  

• a na które chcesz poświęcić więcej czasu albo po prostu wrócić do nich na nowo. 

 

Zacznij więc swoje planowanie od wypisania sobie czynności, które już wykonujesz. Następnie 
zastanów się które z nich chciałbyś kontynuować gdy będziesz starszy, a od których chciałbyś się 
odciąć. Nie oznacza to jeszcze, że od razu trzeba „odciąć kabel”! Da Ci to jednak pogląd na to, dokąd 
zmierzasz. Być może obecnie pasjonujesz się trenowaniem drużyny młodzieżowej w klubie 
piłkarskim, ale za 15 lat być może będziesz chciał już przekazać pochodnię dalej. 

Po dokonaniu bilansu swoich obecnych działań, zrób listę rzeczy, które chciałbyś robić w przyszłości: 
Wycieczka po Europie kamperem, o której zawsze marzyliście z partnerem? Ogrodnictwo? 
Przeczytanie wreszcie tych wszystkich książek na które nigdy nie starczało czasu? Częstsze chodzenie 
na koncerty lub regularne wizyty u przyjaciół? Wpisz to na listę! 

 “Po 65 roku życia chcę po prostu dobrze się  bawić! To jest mój plan!"  
(odpowiedź udzielona przez respondenta z Grecji, marzec 2021) 

Dlaczego nie zacząć spełniać niektórych z twoich marzeń i życzeń od razu; ostatecznie żyjesz przecież 
tylko w tu i teraz! 
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Anastasia Gerolymatou z Grecji zaczęła np. surfować w wieku 41 
lat. "Znalazłam osobę wypożyczającą deski surfingowe, a kiedy 
powiedziałam jej, że chcę spróbować, spojrzała ona na mnie 
wątpiąc, czy aby dam sobie radę. (...) Miałam problemy z 
zawracaniem i wracaniem do brzegu, ale nie poddawałam się." 
Dzisiaj Anastasia Gerolymatou ma już 82 lata. W zeszłym roku 
przepłynęła 18 mil morskich w sześć godzin non-stop i zdobyła 
Rekord Guinnessa w kategorii najstarszego windsurfera na 

świecie. Cóż za inspirujący przykład! 

 

Przygotowując swoją listę - bądź realistą i zadawaj sobie konkretne pytania, np. takie jak: 

• Czy będzie mnie na to stać? 

• Czy będę w stanie fizycznie i psychicznie tym się zająć? 

• Czy będę miał na to czas? 

• Co muszę zrobić, aby zrealizować swoje plany? 

To da Ci całkiem niezły pogląd na to, jak dalej planować swój wypoczynek i zagospodarować dni 
jesieni swojego życia! Jeśli potrzebujesz inspiracji w kwestii tego jaki rodzaj aktywności odpowiadałby 
Ci w późniejszym życiu, możesz sprawdzić, co oferowane jest seniorom mieszkającym w Twojej 
okolicy. 

 
 

Ogrody sąsiedzkie – czyli ćwiczenia na świeżym powietrzu, warzywa z własnych 

upraw oraz kontakty towarzyskie dla osób w każdym wieku – po prostu plan 

doskonały! 

Przykład dobrej praktyki z Hiszpanii: Farmy miejskie 

 Mieszkańcy Barcelony którzy przekroczyli 65 rok życia mogą 

zostać zarządcami miejskich działek rolnych (huertos 

urbanos), które rozmieszczone są po całym mieście. Mogą oni 

obsadzać swoje działki roślinami sadzonymi zgodnie z 

praktykami bio-rolniczymi. Każda działka ma wymiary 25 na 40 

metrów kwadratowych i można na niej sadzić wszystko co się 

chce - w tym zioła, kwiaty oraz warzywa. Działki służą zarówno 

jako miejsce spędzania wolnego czasu jak i sposób na poprawę jakości życia osób starszych 

poprzez zachęcanie ich do przebywania wśród przyrody, podejmowanie aktywności fizycznej oraz 

integracji ze społecznością lokalną. Aby opiekować się działką należy mieć ukończone 65 lat i 

posiadać stałe miejsce zamieszkania w dzielnicy, w której znajduje się gospodarstwo. Należy 

również być fizycznie zdolnym do wykonywania lekkich prac ogrodniczych. 

Więcej informacji: https://ajuntament.barcelona.cat/personesgrans/es/canal/horts-urbans  

https://ajuntament.barcelona.cat/personesgrans/es/canal/horts-urbans
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Ogrody miejskie oraz społeczne powstają w całej Europie, a ich uprawą często można zająć się 

niezależnie od wieku. Są one nie tylko wspaniałą okazją do wymiany pomysłów z ludźmi o 

podobnych pasjach, niezależnie od wieku, ale również sposobnością do uczenia się od siebie 

nawzajem, do czerpania radości z wspólnej uprawy i zbiorów. Wiele z takich farm oferuje również 

kursy i organizuje różnego rodzaju imprezy. 

Ogrody społeczne są otwarte dla każdego kto w jakiś sposób pragnie dać coś innym od siebie. Jeśli 

w Twoim regionie nie ma takiego ogrodu, możesz pomyśleć o założeniu własnego.  

Oto kilka wskazówek jak zacząć: 

• Znajdź osoby, które są zainteresowane tego typu aktywnością 

• Zorganizuj spotkanie dla zainteresowanych 

• Przelicz możliwe koszty  i pomyśl jak je pokryć: Sprawdź dostępność sponsoringu lub 

skalkuluj składki członkowskie na pokrycie kosztów ziemi, nasion, roślin, wody itp... 

Później możesz również organizować wydarzenia oraz prosić o datki, a nawet 

sprzedawać pewne produkty, oferować warsztaty itp. w celu generowania przychodów. 

• Wybierz miejsce: Zadbaj o glebę i dostępność wody. 

• Przygotuj i zagospodaruj teren 

• Zorganizuj ogród 

• Zaproś dzieci 

- Stwórzcie regulamin 

- Przekazuj informacje 

Źródło oraz informacje dodatkowe:  

https://www.gardeneurope.com/en/quick-news/13261/starting-a-community-garden  

 

Odnośniki do pogłębionej lektury 

 
• Strona Anastasii Gerolymatou na portalu Facebook: 

https://www.facebook.com/AnastasiaGerolymatouWindsurferOfficial/?tn-str=k*F  

 

• Srebrna Surferka! Babcia trójki wnucząt, 81-latka najstarszym windsurferem na świecie." 

Storytrender, 28 Aug. 2019, http://www.storytrender.com/102049/silver-surfer-gran-of-three-81-is-

oldest-windsurfer-in-the-world/ 

 

• Projekt „Ogrody Sąsiedzkie”. Rezultaty. http://edu-urban-gardening.eu/results.html z przykładami 

https://www.gardeneurope.com/en/quick-news/13261/starting-a-community-garden
https://www.facebook.com/AnastasiaGerolymatouWindsurferOfficial/?tn-str=k*F
http://www.storytrender.com/102049/silver-surfer-gran-of-three-81-is-oldest-windsurfer-in-the-world/
http://www.storytrender.com/102049/silver-surfer-gran-of-three-81-is-oldest-windsurfer-in-the-world/
http://edu-urban-gardening.eu/results.html
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Praca i zatrudnienie 

 

“Odnaleźć radość w pracy to odkryć źródło młodości". 
Pearl S. Buck 

Dla większości ludzi jednym z najważniejszych etapów dojrzałego 
życia jest proces przechodzenia na emeryturę. Ponieważ zamiast 
comiesięcznego wynagrodzenia na nasze konto wpływa odtąd 
emerytura, zmienia się nie tylko nasza sytuację finansową, ale 
również nasze postrzeganie siebie, nasze codzienne życie, czas 
wolny, a także ostatecznie nasza sprawność umysłowa.  

Jeśli przez 40 lat byłeś żywicielem rodziny, jeśli definiowałeś się 
mocno poprzez swoją pracę i to ona była ona dla Ciebie źródłem 
pozytywnego postrzegania siebie, albo też jeśli twoje kontakty towarzyskie były głównie związane ze 
środowiskiem zawodowym - istnieje duże niebezpieczeństwo wpadnięcia w głęboką ciemną dziurę. 

Planowanie tego etapu swojego życia zawiera w sobie dwa aspekty: 

 

W odniesieniu do finansowego planowania emerytalnego: Wszyscy chcemy, aby standard naszego 
życia na emeryturze był przyzwoity, jednak im wcześniej zaczniemy wdrażać pewne zabezpieczenia, 
tym łatwiej będzie to osiągnąć. Dlatego spróbuj najpierw zgłębić temat wieku emerytalnego i  swojej 
prognozowanej emerytury. Następnie oszacuj ile Twoim zdaniem będziesz potrzebował na 
emeryturze aby utrzymać pożądany przez Ciebie styl życia. Więcej informacji na temat finansowych 
aspektów przygotowań znajduje się w rozdziale 2.1 Finanse. 

Planowanie stylu życia ma związek z aktywnym starzeniem się. Musimy rozważyć w jaki sposób 
zachować sprawność fizyczną i zdrowie, jak utrzymać nasze hobby i zainteresowania włączając w to 
dalszą edukację, jak zmienią się nasze relacje z przyjaciółmi i rodziną oraz cały szereg innych 
aspektów.  

Jednym z ważniejszych pytań jest również to, czy chcemy pracować na emeryturze, w tym np. w 
ramach wolontariatu. Niektórzy ludzie mogą preferować lub potrzebować dalszej pracy - w takiej czy 
innej formie, na przykład w ramach zatrudnienia pomostowego, w niepełnym wymiarze czasu pracy, 
na własny rachunek, np. w charakterze doradcy lub wolontariusza. Istnieją badania naukowe, które 
wskazują na związek pomiędzy dalszym świadczeniem pracy po przejściu na emeryturę, a lepszym 
zdrowiem i długowiecznością. Wiąże się to ze stymulacją umysłową, poczuciem bycia potrzebnym, 
kontaktami społecznymi oraz innymi aspektami. Podejdź jednak do tej kwestii w mądry sposób. Nie 
zostawaj w pracy której nienawidzisz, poszukaj raczej czegoś, co da Ci poczucie satysfakcji. 
 

"Jeśli jesteś szczęśliwy w pracy, to jest to jeden z dowodów na to, że praca może 

być dobra dla twojego zdrowia." 
Nicole Maestas, Profesor Nadzwyczajny Polityki Ochrony Zdrowia z Harvard Medical School 

Planowanie 
finansowe

Planowanie 
nowego 

stylu życia

Planowanie 
emerytury
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Wolontariat na rzecz osób starszych oraz świadczony przez osoby starsze 

Przykład dobrej praktyki z Grecji: Grecki Czerwony Krzyż 

Grecki Czerwony Krzyż został założony w roku 1877 roku, a 

jego celem jest udzielanie opieki i wsparcia osobom  rannym, 

chorym, starszym, uchodźcom, ludziom zmagającym się z 

problemami finansowymi oraz ogólnie zapewnianie pomocy 

osobom w trudnej sytuacji życiowej. Wolontariat w Greckim 

Czerwonym Krzyżu, np. w charakterze pielęgniarki lub 

pracownika socjalnego, stwarza możliwość bycia aktywnym i 

pomagania osobom potrzebującym oraz dania czegoś od siebie społeczności.  

Więcej informacji: http://www.redcross.gr/default.asp?pid=19&la=1  

Jest wiele organizacji typu non-profit które są niezmiernie wdzięczne za udzielenie jakiegokolwiek 

wsparcia. Jako osoba młodsza możesz wspierać np. osoby  starsze i w ten sposób lepiej poznać ich 

potrzeby. Jako osoba starsza możesz pozostać aktywną umysłowo i fizycznie dzieląc  się 

jednocześnie z innymi  zdobytym doświadczeniem. 

 

 

Odnośniki do pogłębionej lektury 

 • „Wiek emerytalny." Fińskie Centrum ds. Emerytur.  

https://www.etk.fi/en/work-and-pensions-abroad/international-comparisons/retirement-ages/ 

 

• „Praca w późniejszym okresie życia może zaprocentować nie tylko finansowo.” Harvard Health, 1 

czerwiec 2018, https://www.health.harvard.edu/staying-healthy/working-later-in-life-can-pay-off-

in-more-than-just-income.  

(oryg.: “Working Later in Life Can Pay off in More than Just Income.” Harvard Health, 1 June 2018, 

https://www.health.harvard.edu/staying-healthy/working-later-in-life-can-pay-off-in-more-than-just-income) 

   

http://www.redcross.gr/default.asp?pid=19&la=1
https://www.etk.fi/en/work-and-pensions-abroad/international-comparisons/retirement-ages/
https://www.health.harvard.edu/staying-healthy/working-later-in-life-can-pay-off-in-more-than-just-income
https://www.health.harvard.edu/staying-healthy/working-later-in-life-can-pay-off-in-more-than-just-income
https://www.health.harvard.edu/staying-healthy/working-later-in-life-can-pay-off-in-more-than-just-income
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3. Wskazówki dotyczące procesu planowania 

 

“Cel bez konkretnego planu to tylko życzenie". 
Antoine de Saint-Exupéry, francuski pisarz, poeta  oraz pionier lotnictwa 

 

Zdobyłeś wiele informacji, wskazówek oraz sugestii. Być może masz już pierwsze pomysły na 

zaplanowanie swojego późniejszego życia - i miejmy nadzieję - również motywację. Teraz nastał czas, 

aby skonkretyzować swoje pierwsze pomysły i stworzyć prawdziwy plan. W tym rozdziale zajmiemy 

się pytaniem: Jak planować dobrze i efektywnie? 

Planowanie to podejmowanie z wyprzedzeniem decyzji o tym co należy zrobić. Kto, jak i kiedy ma to 

zrobić. Aby planowanie zakończyło się sukcesem musisz wziąć pod uwagę zdarzenia z przeszłości,  

przyszłe możliwości, a także ewentualne zagrożenia dla Twojego planu.  

Dobre planowanie i umiejętności organizacyjne obejmują pięć kroków: 

 

Mówiliśmy już o celach SMART „SMART – goals” (Konkretnych, Mierzalnych, Osiągalnych, 

Realistyczny, Określonych w czasie). Bardzo ważne jest, aby cele, które sobie wyznaczasz były 

sformułowane jak najbardziej klarowanie i precyzyjnie. Jeśli są one zbyt ogólne, nie będą prowadziły 

nas w konkretnym kierunku. Dlatego dokładnie określ, gdzie ostatecznie chcesz się znaleźć. Aby nasze 

sukcesy były widoczne, muszą one być również mierzalne. Nie wystarczy powiedzieć: "Uprawiaj 

więcej sportu" lub "Zaoszczędź trochę pieniędzy", ponieważ wówczas nie będziesz w stanie 

sprawdzić, czy ostatecznie osiągnąłeś już swój cel. Pamiętaj aby zadbać o to by Twój cel był osiągalny. 

Jeśli nie masz nadziei na to, że uda Ci się go zrealizować, stracisz tylko energię do działania. To 

prawda, że Twój cel powinien stanowić dla Ciebie pewne wyzwanie, ale postaraj się zachować 

odpowiednią równowagę. Twoje cele powinny być realistyczne i możliwe do osiągnięcia, mieć sens i 

przynosić rzeczywistą wartość dodaną. I wreszcie, co nie mniej ważne, ustal w swoim planie działania 

Wyznacz 
cele

Zrewiduj swoją obecną 
sytuację oraz możliwości

Ustal 
priorytety & 
opracuj plan 

działania

Bądź elastyczny w obliczu 
nieprzewidzianych zmian

Realizuj i 
monitoruj



 
 
 

 

Praktyczny przewodnik  przygotowujący do  
satysfakcjonującego przeżywania wieku senioralnego 

37 

 

konkretne terminy i kamienie milowe. Wprowadza to motywację i potrzebę posuwania określonych 

spraw do przodu. Poza tym, dobrze jest wiedzieć kiedy już można świętować sukces. 

Aby sprawdzić czy Twoje cele są osiągalne i realistyczne przyjrzyj się swojej obecnej sytuacji i 

możliwościom. Jakie są Twoje wartości i przekonania, co rezonuje z Twoją osobowością, ile czasu 

możesz poświęcić na realizację wyznaczonego celu, ile pieniędzy możesz naprawdę odłożyć? W tym 

momencie konieczna jest autorefleksja. 

Umiejętność ustalania - lub też zmiany priorytetów – wyznaczonych celów i działań jest kluczowa dla 

optymalizacji ograniczeń czasowych i ograniczonych zasobów, a tym samym jest kluczem do dobrego 

planowania. Ustalanie priorytetów tworzy porządek, zmniejsza poziom stresu i umożliwia właściwą 

realizację projektu. Zawsze, zanim zaplanujesz określone zadanie, decyduj na ile jest ono ważne i 

pilne. W ten sposób unikniesz sytuacji, w której zabraknie Ci czasu na rzeczy, które mogą być 

ważniejsze. Pamiętaj o Matrycy Eisenhowera. 

 

A zatem podsumujmy: 

• Spisz swoje cele. 

• Pomyśl o konkretnych działaniach i zapisz je w postaci listy, określ hierarchię zadań. 

• Ustal ramy czasowe, zastanów się, jakich zasobów potrzebujesz. 

• Zastanów się, gdzie możesz uzyskać pomoc. 

• Jeśli potrzebne są zmiany, bądź elastyczny. W każdym projekcie zdarzają się sytuacje 

nieprzewidziane oraz nieoczekiwane wyzwania. 

• Regularnie monitoruj realizację swojego planu. 

• Bądź zmotywowany i dąż do celu! 

 

Planowanie przyszłości oznacza podejmowaniem trudnych 

decyzji. 

Podejmowanie decyzji to proces dokonywania logicznego 

wyboru w obrębie dostępnych opcji, ważenia pozytywów i 

negatywów każdej opcji oraz rozważania wszystkich alternatyw 

w celu określenia, która opcja jest najlepsza w danej sytuacji. 

Nauka dokonywania lepszych wyborów dokonuje się poprzez patrzenie, słuchanie i działanie. 

Poniższe ćwiczenia pomogą Ci rozwinąć umiejętności podejmowania decyzji. Wizualizacja tego 

procesu jest bardzo pomocna. Możesz to zrobić poprzez stworzenie zwykłej listy "za" i "przeciw" lub 

w tak złożony sposób jak podążanie procedurą 8 kroków. 

Za i przeciw 

Lista plusów i minusów może być bardzo przydatna o ile chcesz rozważyć wady i zalety danej decyzji, 

a do wyboru dostępne są różne opcje. Wiele z naszych wyborów dokonujemy z przyzwyczajenia, a 

samo ich przeniesienie na świadomy poziom umożliwia ich ocenę, analizę i autorefleksję, które mogą 

być wykorzystane do udoskonalenia procesu podejmowania decyzji. Sporządzanie listy plusów i 

minusów jest szczególnie korzystne w przypadku podejmowania decyzji które mają dwie opcje, np.: 
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na  tak lub nie, zrób lub nie zrób. Pomyśl o decyzji, którą musisz podjąć w najbliższej przyszłości i 

poświęć 15 minut na sporządzenie listy plusów i minusów. 

 

1. Wypisz w jednej kolumnie argumenty przemawiające za podjęciem określonej decyzji (plusy) i 

te, które przemawiają przeciwko niej (minusy). 

2. Wypisz tyle argumentów ile tylko przyjdzie Ci do głowy. 

3. Kiedy skończysz, każdemu z zapisanych elementów przyznaj określoną wagę, tj. 5 punktów za 

coś o dużym znaczeniu i 1 za coś o niewielkim znaczeniu. 

4. Porównaj sumę punktów z obu kolumn. 

 

Kiedy już skończysz spisywać swoją listę, zastanów się nad następującymi pytaniami: 

• Czy osiągnąłeś wynik, jakiego oczekiwałeś? Dlaczego (nie?) 

• Jakie są teraz Twoje przemyślenia a propos decyzji, którą rozważasz? Czy ten wynik coś 

zmienia? 

• Co zrobisz dalej? 

"Wiadomo, że w życiu zawsze pojawiają się trudności. Czasami cudownie byłoby po prostu 

spędzić czas z innymi i wspólnie znaleźć jakieś rozwiązania, ale wielu z nas zostało nauczonych 

aby z rezerwą  traktować  własne wątpliwości.  
(Odpowiedź udzielona przez respondentkę z Włoch, kwiecień 2021) 

Pamiętaj, że nie z wszystkim trzeba mierzyć się samemu. Przyjęcie pomocy nie jest oznaką słabości. 

Podziel się swoimi przemyśleniami z członkami swojej rodziny, przyjaciółmi lub specjalistami w 

dziedzinie, którą chcesz się zająć. Pytania od innych i spojrzenie na naszą sytuację z innej, bardziej 

neutralnej perspektywy, pomoże Ci ujrzeć Twój problem z różnych punktów widzenia i znaleźć, być 

może, lepsze rozwiązanie. 

Procedura 8 kroków 

Aby podjąć dobrą decyzję lub skutecznie rozwiązać pojawiający się problem, warto podążać drogą 

sprawdzonych kroków uporządkowanych w przemyślany sposób. Ten uporządkowany proces 

decyzyjny pomaga podejmować decyzje szybciej i z większą pewnością siebie. Typowy proces 

podejmowania decyzji obejmuje: zdefiniowanie problemu, zebranie informacji, zidentyfikowanie 

możliwych sposobów działania, wybór spośród alternatyw oraz przegląd/monitorowanie wyników - 

oczywiście istnieje jeszcze wiele innych sposobów, aby to zrobić. 

W tym przypadku stosujemy Model Inteligencji Emocjonalnej. Składa się on z ośmiu jasno 

określonych kroków, które zachęcają Cię do używania własnej głowy i serca: Aby wcielić w życie 

podjęta decyzję konieczne jest wykorzystanie swojej inteligencji oraz odwagi. Powodem, dla którego 

ta metoda jest skuteczna, jest fakt, że opiera się ona na osiąganiu kolejnych etapów, które prowadzą 

do podjęcia konkretnej decyzji co do której czujesz się przekonany. 

Poświęć na to ćwiczenie około 20 minut. Jeśli możesz, zastanów się nad otrzymanymi wynikami 

razem z kolegami / koleżankami lub przyjaciółmi. 
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Oto 8 kroków, które należy wykonać:  

1. Uświadamiamy sobie, że mamy do podjęcia decyzję. 

2. Gromadzimy informacje: Kiedy już uświadomimy sobie problem lub potrzebę podjęcia decyzji, 

zbieramy jak najwięcej informacji dotyczących danej sytuacji – to one pomogą nam w podjęciu 

decyzji. 

3. Analizowanie zebranych informacje w odpowiednim układzie odniesienia: Jeśli jest to problem 

finansowy – potrzebna będzie analiza finansowa; jeśli jest to konflikt – szkielet dotyczący możliwych 

wzorców konfliktów, itd. 

4. Zdefiniowanie problemu: To jest kluczowy punkt. Dobrze zdefiniowany problem to prawie 

rozwiązany problem. Opisz potrzebę podjęcia decyzji lub sam problem tak szczegółowo jak to tylko 

możliwe. 

5. Ocena problemu: czy jest to problem pilny i który wymaga szybkiej decyzji, czy też nie; czy 

podjęcie decyzji jest ważne, czy nie; czy decyzja ma wpływ na całe moje życie, czy tylko na jego część, 

itp. 

6. Generowanie alternatywnych rozwiązań: Kiedy już zidentyfikowaliśmy problem, jego wielkość 

oraz znaczenie - możemy, opierając się na naszej kreatywności, wygenerować możliwe rozwiązania. 

7. Ocena alternatywnych rozwiązań: Kiedy już sformułujemy możliwe rozwiązania, będziemy musieli 

ocenić, które z nich są najbardziej właściwe do rozwiązania naszego problemu. 

8. Decyzja: Kiedy już dokonamy oceny dostępnych alternatyw, będziemy gotowi do podjęcia decyzji, 

która jest rozsądna i oparta na solidnych przesłankach. 

 

Ostatnia rada… 
Nadejdą takie chwile kiedy utrzymanie motywacji do planowania jesieni swojego życia będzie 

wydawać się prawdziwą walką. Pamiętaj, że nie chodzi o idealny plan ani o trzymanie się go za 

wszelką cenę. Nie chodzi też o to, by mieć wszystko przemyślane we wszystkich możliwych 

dziedzinach. Żyjemy tu i teraz. Nie wywieraj na sobie presji. Są takie etapy w naszym życiu kiedy 

trudno jest wziąć na siebie jakiekolwiek dodatkowe zadania. W takich chwilach zacznij od małych 

rzeczy, wybierz dziedziny, które Cię interesują. Pomyśl o swojej przyszłości, o swoich pragnieniach i 

o tym, jak będziesz się rozwijać – jaki później będziesz zadowolony, że wykonałeś wcześniej tą pracę. 

Czasami pierwszym krokiem jest rozmowa z kimś znajomym na temat przygotowań do życia na 

emeryturze. Wówczas sprawa nabiera znaczenia i jest już ktoś, kto może nas zainspirować, kto może 

zadawać pytania, kto może nam przypominać... A może to Ty zaczniesz być inspiracja dla innych, bo 

z innymi jest zawsze łatwiej. 

Mamy nadzieję, że dostarczyliśmy Wam trochę inspiracji i pomysłów na satysfakcjonujące przeżycie 

swojego wieku senioralnego!  
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jedynie poglądy autorów, Komisja nie ponosi zaś 

odpowiedzialności za jakiekolwiek informacje w niej 

zawarte..” 

 

 

 

Niniejsza publikacja objęta jest licencją Creative Commons 

Attribution-ShareAlike 4.0 International License. 

Proszę cytować w następujący sposób: "Praktyczny 

przewodnik przygotowujący do satysfakcjonującego 

przeżywania wieku senioralnego", projekt SenQuality 

Aby zapoznać się z kopią tej licencji, odwiedź stronę 

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ lub wyślij 

list na adres: Creative Commons, PO Box 1866, Mountain 

View, CA 94042, USA. 

 

Ekologiczne myślenie! 
 

Zastanów się, czy drukowanie jakichkolwiek materiałów zawierających treści do 
szerokiego rozpowszechniania jest naprawdę konieczne. Jeśli coś musi być 
wydrukowane, warto zastanowić się, gdzie to wydrukować (np. lokalna drukarnia, 
ekologiczna drukarnia internetowa, itp.), na jakim papierze (np. papier z recyklingu, 
papier trawiasty, inne alternatywy dla zwykłego białego papieru) i w jakich kolorach. 

Chrońmy nasze środowisko naturalne! 

 

http://www.senquality.eu/

