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RECO – regions in collaboration to improve health  
and quality of life for the elderly



Mam przyjemność zaprezentować Państwu publikację podsumowującą międzynarodo-
wy projekt RECO – regiony we współpracy na rzecz poprawy zdrowia i jakości życia osób star-
szych, realizowany przez Centrum Inicjatyw Senioralnych w latach 2011-2012.

Odsetek osób starszych w krajach europejskich stale wzrasta, coraz więcej ludzi doży-
wa również sędziwego wieku. To zjawisko pozytywne, choć jednocześnie stawiające spo-
łeczeństwom nowe wyzwania dotyczące m.in. organizacji systemu zdrowia i pomocy spo-
łecznej. 

Dwujęzyczna publikacja, którą trzymają Państwo w ręku, to zbiór dobrych praktyk re-
alizowanych przez partnerów z sześciu regionów europejskich, a mających na celu pod-
niesienie jakości życia seniorów. Zidentyfikowane podczas współpracy przykłady działań 
mogą być inspiracją dla lokalnych podmiotów, ale przede wszystkim są dowodem na to, 
że bez względu na różnice kulturowe i społeczne spotykamy na swojej drodze podobne 
zjawiska, którym powinniśmy wyjść naprzeciw. Głęboko wierzę, że dzięki wymianie wiedzy 
i doświadczeń, znalezienie nowatorskich i skutecznych rozwiązań będzie nie tylko łatwiej-
sze, ale również bardziej efektywne.  

Serdecznie zapraszam do lektury.

Monika Szelągiewicz
Dyrektorka Centrum Inicjatyw Senioralnych
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I have a  great pleasure to present the publication summarizing international project 
RECO – regions in collaboration to improve health and quality of life for elderly, which was real-
ized by the Centre for Senior Citizens Initiatives in years 2011-2012.

The proportion of older people in Europe is increasing and more people are living to 
an advanced age. This is a positive change but it places a growing demand on the welfare 
system when the cost of elderly care and medical care increases. 

This bilingual publication, which you hold in your hand, is a collection of best practices 
implemented by partners from 6 European regions in order to improve the quality of sen-
iors’ life. The examples of activities identified within the project cooperation can be an in-
spiration for local actors, but most of all, they are the proof that we meet similar problems 
that we have to face regardless the country we are from. I strongly believe, that through the 
exchange of knowledge and experience, finding solution will be not only easier, but also 
more efficient.

Enjoy the read.

Monika Szelągiewicz
President of Center for Senior Citizens Initiatives

Szanowni Państwo
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O projekcie

Od stycznia 2011 roku Centrum Inicjatyw Senioralnych realizowało projekt pod nazwą RECO – regiony we współ-
pracy na rzecz poprawy zdrowia i jakości życia osób starszych, który był częścią mini-programu CREATOR i był finan-
sowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Międzyregio-
nalnej INTERREG IVC. 

Projekt RECO, poprzez współpracę pomiędzy miastami, władzami publicznymi, uniwersytetami i stowarzyszeniami 
wolontariuszy z 6 regionów europejskich, miał na celu znalezienie najlepszych praktyk w zakresie usług świadczonych 
osobom starszym. Naszymi partnerami były organizacje i instytucje z następujących regionów: Västerbotten (Szwe-
cja), Häme (Finlandia), Lotaryngia (Francja), Brescia (Włochy) i Północne Węgry. 

Podczas wizyt studyjnych i  warsztatów projektowych dzieliliśmy się doświadczeniami, wymienialiśmy pomysły 
i wspólnie pogłębialiśmy wiedzę dotyczącą potrzeb starzejącego się społeczeństwa, która pomoże w wypracowaniu 
nowych metod, zapewniających dbałość o rozwój i wspieranie zasobów seniorów w naszych regionach. Podczas pro-
jektu analizowaliśmy m.in.:

•	 modele opieki instytucjonalnej (domy opieki, centra dziennego pobytu etc.),
•	 modele opieki środowiskowej (wizyty domowe, wolontariat opiekuńczy etc.),
•	 sposoby aktywizacji osób starszych.
W ramach projektu zrealizowane zostały także liczne działania lokalne:
•	 współfinansowanie uczestnictwa ngo w targach „Aktywni 50+” (marzec 2011),
•	 wydanie broszury „Jednostki działające na rzecz podniesienia jakości życia poznańskich seniorów” (marzec 2011),
•	 przeprowadzenie diagnozy potrzeb i oczekiwań mieszkańców Poznania powyżej 50. roku życia (październik 2011),
•	 organizacja Międzynarodowej Konferencji Solidarności Międzypokoleniowej (maj 2012),
•	 realizacja filmu pt. „Drogi dwudziestoletni” (maj 2012),
•	 przeprowadzenie cyklu szkoleń dla przyszłych wolontariuszy „Storytelling – opowiadanie historii w opiece nad 

osobą starszą” (listopad 2012).
Dzięki realizacji projektu możliwe było nawiązanie nowych kontaktów na poziomie europejskim, z potencjałem 

podtrzymania współpracy, a także możliwość lepszej diagnozy sytuacji oraz wypracowania rekomendacji zmian, na 
podstawie europejskich doświadczeń. Projekt umożliwił także promocję działań Centrum Inicjatyw Senioralnych na 
arenie międzynarodowej.

Więcej informacji na polskiej stronie projektu RECO: www.centrumis.pl/projekt-reco

Okres realizacji projektu: 1.01.2011-31.12.2012
Wartość projektu: 68 000 EUR
Osoba do kontaktu: Adrianna Brzostowska, adrianna.brzostowska@centrumis.pl

Program Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IVC, finansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regional-
nego, pomaga regionom europejskim współpracować w celu wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w dziedzinie 
innowacji, gospodarki opartej na wiedzy, ochrony środowiska i zapobiegania ryzyku. 

About project

Since January 2011, Centre for Senior Citizens Initiatives was implementing the project RECO – regions in col-
laboration to improve health and quality of life for elderly, which was a part of CREATOR mini-programme. The 
project was co-financed by the European Regional Development Fund, within INTERREG IVC Programme.

The aim of RECO project was finding good practices in the field of services for the elderly by cooperation be-
tween the cities, public authorities, universities and volunteer organizations and universities from 6 European re-
gions: Västerbotten (Sweden), Lorraine (France), Häme (Finland), Hungary and Italy. 

During the study visits and project workshops we have shared our experiences, exchanged the ideas and en-
larged knowledge of the needs of an aging population, which will help in developing new methods of providing 
care and support for senior citizens in our regions. During the project, we’ve analyzed:

•	 models of institutional care (nursing homes, day care centers, etc.),
•	 models of environmental care (home visits, volunteer guardianship, etc.),
•	 ways of activating the elderly.
We have also realized many local activities within project:
•	 co-financing of NGOs’ participation in the „Active 50 +” Fair (March 2011),
•	 publication of the brochure about Poznan units acting for improving the quality of elderly’s life (March 2011),
•	 preparing the diagnose of the needs and expectations of people over 50 in Poznań (October 2011),
•	 organization of the International Conference on Solidarity between Generations (May 2012),
•	 realization of the video „Dear twenty-year-old me” (May 2012),
•	 conduct a series of trainings for future volunteers „Storytelling – storytelling in the elderly care” (November 2012).
The implementation of the project enabled making the new contacts at European level, with the potential to 

sustain cooperation as well as giving the ability to diagnose the situation of the elderly and developing recommen-
dations, based on the European experience. The project has given also the opportunity to promote the activities of 
the Centre for Senior Citizens Initiatives abroad.

More information on RECO website: www.cen-
trumis.pl/projekt-reco 

Project duration: 1.01.2011-31.12.2012
Project amount: 68 000 EUR
 Contact person: Mrs Adrianna Brzostowska, 
adrianna.brzostowska@centrumis.pl

The Interregional Cooperation Programme 
 INTERREG IVC, financed by the European Regional 
Development Fund, helps regions of Europe work 
together to share experience and good practice in 
the areas of innovation, the knowledge economy, 
the environment and risk prevention.

http://www.centrumis.pl/projekt-reco
mailto:adrianna.brzostowska@centrumis.pl
http://www.centrumis.pl/projekt-reco
http://www.centrumis.pl/projekt-reco
mailto:adrianna.brzostowska@centrumis.pl
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The Centre for Senior Citizens Initiatives

In light of the demographic changes occurring in Poznań, the city authorities have established the Centre for 
Senior Citizens Initiatives – a municipal organisational unit, the main task of which is to work towards raising the 
quality of life of mature people and seniors. 

The goal of the Centre is to create the right conditions for active and independent ageing in Poznań, together 
with full seniors’ participation and the ability of shaping the city life. We have managed to create a place for every-
one interested in the events organised for seniors. Within the scope of the 50+ Information Point in the Centre, we 
provide a website with an offers database, publish a weekly newsletter that appears in the form of an electronic 
newsletter and a column in the local press. Thanks to volunteers from the radio and television industries, we can also 
reach people who do not use the Internet or read newspapers. To support our information and promotional activi-
ties, we have established a certification system for “senior-friendly places”. 

We promote, among other things, volunteer work among seniors and the “silver economy” concept reflected in 
the “Active 50+” Fair. With a view of creating a friendly environment for the elderly, the Centre also undertakes ac-
tivities aimed at promoting solidarity between generations. An example of this is the monthly cycle of cultural and 
educational events titled “Senioralni. Poznań” (Seniors. Poznań), conducted in partnership with universities of the 
third age in Poznań. 

The source of the Centre’s success lies in its continuous cooperation with NGOs and public institutions, and as 
a result of executed initiatives and participation in international projects. This includes strategic documents pre-
pared with the Centre’s participation, which constitute the framework of local system solutions. The implementation 
of these solutions will create a future opportunity to strengthen the conditions to develop additional services and 
resources for the elderly.

The extensive activity of the Centre for Senior Citizens Initiatives in Poznań is becoming an example for other cit-
ies in Poland. It is also recognised internationally, as it demonstrates through many requests to share our experience 
within the scope of national conferences and international meetings.

Centrum Inicjatyw Senioralnych

Wychodząc naprzeciw zmianom demograficznym zachodzącym w Poznaniu, władze miasta powołały Centrum 
Inicjatyw Senioralnych – jednostkę miejską, której głównym zadaniem jest praca na rzecz podniesienia jakości życia 
osób dojrzałych i seniorów. 

Celem działalności Centrum jest stworzenie w Poznaniu warunków do aktywnej i niezależnej starości, oznacza-
jącej także pełne uczestnictwo w życiu miasta oraz udział w jego kształtowaniu. Udało nam się stworzyć miejsce, 
z którego skorzystać może każdy zainteresowany tym, co dzieje się w mieście na rzecz osób dojrzałych i starszych. 
W ramach prowadzonego przez Centrum Punktu Informacji 50+ udostępniamy stronę internetową z bazą ofert oraz 
tworzymy cotygodniowy newsletter – w formie elektronicznej oraz stałej rubryki w lokalnej prasie. Z pomocą wo-
lontariuszy, radia oraz telewizji docieramy z informacją także do tych, którzy nie korzystają z internetu i nie czytają 
gazet. Wzmocnieniem działań informacyjno-promocyjnych jest stworzenie systemu certyfikacji „miejsc przyjaznych 
seniorom”. Propagujemy m.in. wolontariat wśród osób dojrzałych oraz ideę „silver economy”, co ma swoje odzwier-
ciedlenie w organizowanych corocznie w Poznaniu targach „Aktywni 50+”. Z myślą o tworzeniu środowiska przyja-
znego osobom starszym, Centrum podejmuje także działania edukacyjne oraz skierowane na promocję solidarności 
międzypokoleniowej. Przykładem jest m.in. trwający miesiąc cykl wydarzeń kulturalno-edukacyjnych pod nazwą 
„Senioralni. Poznań”, realizowany w partnerstwie z poznańskimi uniwersytetami trzeciego wieku. 

Źródłem sukcesów Centrum jest stała współpraca ze środowiskiem organizacji pozarządowych oraz instytucji 
publicznych, a owocem zrealizowanych inicjatyw oraz uczestnictwa w projektach międzynarodowych są powstają-
ce przy Centrum dokumenty strategiczne, stanowiące zręby lokalnych rozwiązań systemowych, których wdrożenie 
da w  przyszłości szansę na tworzenie trwałych warunków do rozwoju dostępnego i  włączającego osoby starsze 
środowiska. 

Bogata działalność Centrum Inicjatyw Senioralnych staje się przykładem dla innych miast w Polsce oraz jest doce-
niana na arenie międzynarodowej, o czym świadczyć mogą zaproszenia do dzielenia się doświadczeniami w ramach 
ogólnopolskich konferencji oraz spotkań międzynarodowych.

Poznań,  Wielkopolska Region, Poland
centrum@centrumis.pl

Poznań, Wielkopolska, Polska
centrum@centrumis.pl

mailto:centrum@centrumis.pl
mailto:centrum@centrumis.pl
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Active 50+ Fair

The Active 50+ fair is an annual event organized for people over 50. The first edition took place in 2010. The or-
ganizers of this event are: Wielkopolska Region, the City of Poznan and the Poznan International Fair. The Centre for 
Senior Citizens Initiatives as well as the Regional Centre for Social Policy in Poznan are co-organizers.

On the one hand, the fair presents the companies for which an adult client is important, and which wants to 
recognize the expectations of experienced and wise elderly consumers. The offer includes topics related to health, 
work and education, travel, sports, beauty and lifestyle, passions, new technologies and media or finances. On the 
other hand, the Active 50+ fair is also a space for local and regional nongovernmental organisations and public units 
which carry out projects for seniors and people over 50. During two days of exhibition (weekend) organizations pre-
sent their offer and try to convince doubters, how many meetings, trainings, cultural and social activities are organ-
ized every day in the city and in Wielkopolska Region. It is worth noticing that age-friendly products are becoming 
more and more important for many social and economy entities.

We try to make our fair program very diverse to satisfy the fans of sport, culture, science and many other fields. 
Extremely colourful are the non-governmental organizations, that work for seniors. Their stands invite guests with 
beautiful arrangements and kind reception. From the stands, the guest can learn what does a given organization do, 
learn what kind of actions it promotes or how they can join it.

One of the most popular are the sport initiatives, which depicts that physical exercise can be satisfying in every 
age.  Seniors can take part in tai chi, nordic walking or yoga trainings.  All this under the watchful eye of the instruc-
tors. It is said, that being old is a matter of decision, surely the fair’s guest prove that they want and can live a healthy 
and active life. The program includes other special workshops as well. The subjects of the meetings are always very 
diverse, ranging from education to artistic and psychological classes. The important part of the event is also health 
promotion. Free basic diagnostic tests for the elderly and meetings with doctors are organized. Visitors can also take 
part in several concerts.

Targi Aktywni 50+

Aktywni 50+ to impreza cykliczna stworzona z myślą o osobach po 50. roku życia. Pierwsza edycja została zorga-
nizowana w 2010 roku. Organizatorami imprezy są: Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Miasto Poznań oraz 
Międzynarodowe Targi Poznańskie. Centrum Inicjatyw Senioralnych oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 
pełnią funkcję współorganizatorów wydarzenia. 

Na targach prezentują się firmy, dla których ważny jest odbiorca dojrzały, chcące spełnić oczekiwania doświad-
czonych i mądrych konsumentów. Oferta obejmuje tematykę związaną ze zdrowiem, pracą i edukacją, podróżami, 
sportem, urodą i stylem życia, pasjami, nowymi technologiami i mediami oraz prawem i finansami. Targi „Aktywni 
50+” to także przestrzeń dla organizacji pozarządowych i jednostek miejskich, które działają na rzecz osób po 50. 
roku życia i podejmują starania w celu ich aktywizacji. Podczas dwóch dni targowych (weekend) organizacje prezen-
tują swoją ofertę i próbują przekonać niedowiarków, jak wiele spotkań, szkoleń, imprez kulturalnych i działań spo-
łecznych organizowanych jest na co dzień w mieście i województwie wielkopolskim. Warto zauważyć, że produkty 
age-friendly zajmują coraz ważniejsze miejsce w ofercie wielu firm i przedstawicieli trzeciego sektora.

Staramy się, by program był różnorodny tak, by sprawić przyjemność miłośnikom sportu, kultury, nauki i innych 
dziedzin. Niezwykle barwnie co roku prezentują się organizacje pozarządowe działające na rzecz seniorów. Ich sto-
iska zapraszają pięknymi aranżacjami i życzliwym przyjęciem. Przy każdym z nich można przystanąć i porozmawiać 
o działaniach organizacji, dowiedzieć się, jakie zajęcia proponuje, czy i w jaki sposób można do niej dołączyć. 

Szczególnie ciepło przyjmowane są inicjatywy sportowe, co pokazuje, że ruch daje radość w każdym wieku. Se-
niorzy mogą uczestniczyć w  pokazach tai chi, nauczyć się chodzić z  kijkami do nordic walking, spróbować jogi. 
Wszystko to pod bacznym okiem instruktorów. Podobno starość to kwestia decyzji, a goście targowi udowadniają, 
że chcą i mogą żyć aktywnie i zdrowo. Program obejmuje także specjalnie przygotowane warsztaty. Tematyka jest 
zawsze bardzo różnorodna, od zajęć edukacyjnych po artystyczne i psychologiczne. Ważnym elementem jest rów-
nież promocja zdrowia – podczas targów prowadzone są bezpłatne badania diagnostyczne oraz spotkania z leka-
rzami różnych specjalizacji. Zwiedzający mogą wziąć także udział w kilku koncertach.

Poznań,  Wielkopolska Region, Poland
centrum@centrumis.pl
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Hejobaba – a cultural heritage in the country

The local government of Hejőbába village promotes the existence of a club for local seniors called Őszirózsa 
Nyugdíjas Egyesület (Blooming Asters Association) where they can learn the folk dances of the area. The club was 
founded in December 2007 with 43 members, most of whom were old age pensioners.

There are rehearsals twice a week, and the members perform regularly on local events. The folk costumes worn 
by the dancers are the authentic replica of the originals and are sewn by the club members themselves. Moreover, 
the other club member makes wood carvings and has already won awards for her products. 

During last year the club performed regularly in the kindergarten and the psychiatric home near the village. The 
cultural relevance of performances is ensured by the local kindergarten teacher who has got a folk dance trainer 
qualification and who does research into the etymology of the dances and songs. Additionally, club members make 
crouches and teaching the skill to the young and children. By performing in every village they also involve the local 
youth by giving them a good example. 

As the result, Blooming Asters are extremely popular in their own community and their neighbourhood and 
they encourage other seniors to perform in front of the village inhabitants and entertain them. This practice forms a 
strong local community and enables the elderly to look after one another. Their motto is: “We care about each other 
and the rest!”

Hejobaba – krajowe dziedzictwo kulturowe

Samorząd lokalny wioski Hejobaba wspiera rozwój klubu dla emerytów pod nazwą „Stowarzyszenie Kwitnących 
Astrów” (Őszirózsa Nyugdíjas Egyesület), w którym mogą oni uczyć się regionalnych tańców ludowych. Klub powstał 
w grudniu 2007 roku, zrzeszając czterdziestu trzech członków, spośród których większość stanowią emeryci w star-
szym wieku.

Próby odbywają się dwa razy w tygodniu, a taneczne występy można oglądać podczas różnego typu wydarzeń 
lokalnych. Kostiumy ludowe zakładane podczas występów są replikami oryginałów, szytymi przez członków klubu. 
Jedna z członkiń rzeźbi także w drewnie, zdobywając nagrody i uznanie za swoje dzieła. 

W ciągu ostatniego roku klub występował regularnie w przedszkolu oraz w domu dla osób z chorobami psychicz-
nymi, mieszczącym się niedaleko wioski. O znaczenie kulturowe pokazów dba miejscowa nauczycielka przedszkola, 
wykwalifikowana trenerka tańców ludowych, prowadząca również badania nad etymologią pieśni i tańca. Dodatko-
wo, członkowie klubu szydełkują i uczą tej umiejętności młodzież i dzieci. Poprzez występy taneczne w pobliskich 
wioskach, członkowie klubu dają dobry przykład lokalnej młodzieży.

W rezultacie, członkowie „Kwitnących Astrów” są niesłychanie popularni w sąsiedztwie oraz wśród społeczności 
lokalnej i zachęcają innych seniorów do występów i dostarczania rozrywki mieszkańcom wioski. Ich działania przy-
czyniają się do wzmocnienia więzi w lokalnej społeczności, a także umożliwiają seniorom opiekę nad sobą nawza-
jem. Motto klubu brzmi: „Troszczymy się o siebie i innych!”

Miskolc, Północne Węgry
Juhász Barnabás, Mayor Office Hejőbába, 

hbabahiv@hu.inter.net

Miskolc, North Hungary
Juhász Barnabás, Mayor Office Hejőbába, 

hbabahiv@hu.inter.net

mailto:hbabahiv@hu.inter.net
mailto:hbabahiv@hu.inter.net


European Union
European Regional Development Fund

Projekt RECO – regiony we współpracy na rzecz poprawy zdrowia i jakości życia osób starszych jest częścią mini-programu CREATOR 
i jest współ�nansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu INTERREG IVC.

Project RECO – regions in collaboration to improve health and quality of life for the elderly is a part of the CREATOR mini-programme 
and is funded by the EU’s European Regional Development fund through the INTERREG IVC programme.

European Union
European Regional Development Fund

Projekt RECO – regiony we współpracy na rzecz poprawy zdrowia i jakości życia osób starszych jest częścią mini-programu CREATOR 
i jest współ�nansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu INTERREG IVC.

Project RECO – regions in collaboration to improve health and quality of life for the elderly is a part of the CREATOR mini-programme 
and is funded by the EU’s European Regional Development fund through the INTERREG IVC programme.

European Union
European Regional Development Fund

Projekt RECO – regiony we współpracy na rzecz poprawy zdrowia i jakości życia osób starszych jest częścią mini-programu CREATOR 
i jest współ�nansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu INTERREG IVC.

Project RECO – regions in collaboration to improve health and quality of life for the elderly is a part of the CREATOR mini-programme 
and is funded by the EU’s European Regional Development fund through the INTERREG IVC programme. European Union

European Regional Development Fund

Projekt RECO – regiony we współpracy na rzecz poprawy zdrowia i jakości życia osób starszych jest częścią mini-programu CREATOR 
i jest współ�nansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu INTERREG IVC.

Project RECO – regions in collaboration to improve health and quality of life for the elderly is a part of the CREATOR mini-programme 
and is funded by the EU’s European Regional Development fund through the INTERREG IVC programme.

12 13

Heartbeat Foundation

The Heartbeat Foundation has been involved in elderly care since 1999, mainly by supporting families which take 
care of elderly family members at homes. 

The foundation trains and helps families to professionally look after their old and sick handicapped relatives in 
their homes. The family members and volunteers receive training and mentoring to be able to help them cope with 
difficult situations. In situations in which families cannot afford to hire private care or put their relatives in the old 
people’s home this kind of activity is crucial.

Programme offered by the Foundation includes:
•	 providing information about old age illnesses, mental problems, nutrition, home care problems.
•	 practicalities and tips eg. how to move the patient, how to take care of hygiene etc. The “no-man test” has 

been replaced by the practices with residents of the elderly homes, volunteers or nurses. 
•	 family members, who are already involved in care, can take part in drama groups to cope with the process of 

mental burden. The groups are closed, they usually meet ten times in two weeks. The main issues they deal 
with are acceptance, empathy, tensions caused by the situation of everyday care, understanding the feeling 
of dependent old people in defenceless etc.

The program is led by three professional caregivers and a team of twenty volunteers. The activity has been run-
ning since 2002 continuously, with some limitations on the activities depending on the financial support for the 
Foundation.

There are still expectations towards women in some areas to stay at home and give up their jobs in order to look 
after the family. Providing support for them seems to be extremely important, but in some cases home care is the 
best option.

Fundacja „Bicie serca”

Członkowie fundacji „Bicie serca” zaangażowani są w opiekę nad osobami starszymi od 1999 roku, głównie po-
przez wspieranie rodzin, które opiekują się swoimi seniorami w domu. 

Fundacja szkoli i pomaga rodzinom w profesjonalny sposób zajmować się schorowanymi i niepełnosprawnymi 
krewnymi. Członkowie rodzin oraz wolontariusze biorą udział w szkoleniach, które przygotowują ich do radzenia so-
bie w różnych trudnych momentach. W sytuacji, gdy rodziny seniorów nie mogą sobie pozwolić na prywatną opiekę 
lub dom spokojnej starości, taka wiedza i umiejętności mogą okazać się kluczowe.

Program oferowany przez Fundację zawiera:
•	 dostarczanie informacji na temat chorób w starszym wieku, problemów psychicznych, odżywiania oraz pro-

blemów związanych z opieką domową,
•	 informacje praktyczne i wskazówki np. w jaki sposób przenosić pacjenta, jak dbać o higienę itp.; szkolenie 

teoretyczne zostało zastąpione przez ćwiczenia z udziałem mieszkańców domu dla osób starszych, wolonta-
riuszy lub pielęgniarek,

•	 członkowie rodzin już zaangażowani w opiekę, mogą także wziąć udział w grupie pracującej metodą dramy, 
pomagającej w radzeniu sobie z procesem wypalenia psychicznego – grupy mają zamkniętą formułę i spoty-
kają się zazwyczaj 10 razy w ciągu 2 tygodni; główne zagadnienia, które omawiane są podczas spotkań to: ak-
ceptacja, empatia, napięcie wywołane koniecznością codziennej opieki, rozumienie odczuć osób starszych, 
pozostających w sytuacji zależności itp.

Program realizowany jest przez trzech zawodowych opiekunów oraz zespół dwudziestu wolontariuszy. Działania 
trwają nieprzerwanie od 2002 roku, z ewentualnymi ograniczeniami zależnymi od wielkości wsparcia finansowego 
dla Fundacji.

Na niektórych obszarach Węgier nadal panuje opinia, że kobieta powinna zrezygnować z pracy i zostać w domu, 
żeby opiekować się starszymi członkami swojej rodziny. Zapewnienie im wsparcia wydaje się niezwykle istotne, 
natomiast w  niektórych przypadkach najlepszym rozwiązaniem jest umieszczenie osoby starszej do domu opieki.

Miskolc, North Hungary
Verbői Tiborné, Szívdobbanás Nógrádmegyerért 

Alapítvány, megyerotthon@globonet.hu
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Training course for diabetic adults  
and promotion of physical activity

Diabetics must understand their condition and be able to manage the problem by themselves by being active 
and possessing required knowledge about their treatment.

Proposal of therapeutic and training courses for diabetics and their families in Berzo Demo municipality consists 
of visiting a clinic on a monthly basis to check blood sugar level, cholesterol, blood pressure and weight and taking 
part in group meetings with diabetic elderly and their families, for max 15 people. 

Diabetes mellitus is a complex, chronic illness and the patient must cooperate in their treatment and change 
their life style. Experts are treating the illness to avoid unnecessary acute and chronic complications and to improve 
the quality of life. In addition, a training course called „Walking together to feel good” is being launched. This course 
is for people over 65 years of age, who are chronically ill or have a sedentary lifestyle. The general aim of this project 
is to stimulate and encourage physical activity and to encourage the creation and perpetuation of a group of people 
walking together.

The evidence of success of our diabetic training course can be observed in the growing number of partici-
pants.  

Szkolenie dla diabetyków  
i promocja aktywności fizycznej

Osoby chore na cukrzyce muszą być świadome swojego stanu zdrowia oraz samodzielnie starać się radzić ze 
swoją chorobą poprzez aktywny tryb życia.

Propozycja kursów szkoleniowych dla cukrzyków i ich rodzin w Berzo Demo obejmuje comiesięczne wizyty w kli-
nice w celu sprawdzenia poziomu cukru we krwi, wagi i ciśnienia tętniczego oraz spotkania grupowe dla diabety-
ków-seniorów oraz ich rodzin, podczas których szkolonych jest maksymalnie 15 osób.

Cukrzyca jest poważną i przewlekłą chorobą, która wymaga od pacjenta współpracy i zmiany trybu życia. Eksper-
ci pomagają w leczeniu choroby w celu podniesienia jakości życia osoby chorej, a także uniknięcia jej niepotrzebne-
go zaostrzenia i rozwoju. Uzupełnieniem dla wspomnianego kursu jest startująca właśnie akcja promująca ruch pod 
tytułem „Wspólne chodzenie poprawia samopoczucie”. Akcja ta skierowana jest do ludzi cierpiących na przewlekłe 
choroby i prowadzących siedzący tryb życia. Jej głównym celem jest zachęcenie do aktywności fizycznej poprzez 
stworzenie i podtrzymywanie grupy ludzi wspólnie spacerujących. 

Dowodem na efektywność kursu dla cukrzyków jest fakt, że liczba uczestników zwiększa się z każdym rokiem. 

The munincipalities of Della Valsaviore – Berzo 
Demo, Brescia, Italy

www.comune.berzo-demo.bs.it  
fedele.bernardi@comune.berzo-demo.bs.it

Związek gmin Della Valsaviore – Berzo Demo, 
Brescia, Włochy
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Arnica : Volunteer association of civil defence

Arnica is an association consisting only of volunteers who provide their service for free in the field of civil defence 
and emergency care.

The most important activities deal with: 
•	 emergency medical aid and care, 
•	 fire fighting, 
•	 interventions to support people affected by natural disasters in Italy and abroad, 
•	 awareness campaigns in schools about the basic rules regarding conduct in the case of natural disasters.

Elderly of the Arnica’s association are active, perform a very important and demanding activities, attend training 
courses and work in shifts as drivers and helpers.

In addition to their work in the field of health, they operate in support of various initiatives in the valley and prov-
ince area, for example in education health projects and first aid service addressed to local population.

Arnica: Ochotnicza obrona cywilna

Arnica jest stowarzyszeniem, w którego skład wchodzą wyłącznie wolontariusze, świadczący darmowe usługi 
w zakresie ochrony i ratownictwa cywilnego.

Do najważniejszych zadań należą: 
•	 pomoc oraz opieka w zakresie ratownictwa medycznego, 
•	 pomoc przeciwpożarowa, 
•	 interwencje wspierające poszkodowanych w wyniku kataklizmów naturalnych na terenie Włoch oraz poza 

granicami kraju, 
•	 organizowanie kampanii w szkołach, mających na celu zapoznanie z zasadami postępowania w razie klęski 

żywiołowej.

Osoby starsze stowarzyszone w Stowarzyszeniu Arnica są aktywne, wykonują ważne i odpowiedzialne czynności. 
Biorą udział w kursach szkoleniowych, a także pracują w systemie zmianowym jako kierowcy i opiekunowie.

Oprócz wymienionych zadań, zrzeszone osoby starsze podejmują aktywności wspierające różne inicjatywy w re-
gionie, m.in. promują edukację zdrowotną czy propagują wiedzę dotyczącą udzielania pierwszej pomocy.

The munincipalities of Della Valsaviore – Berzo 
Demo, Brescia, Italy

www.comune.berzo-demo.bs.it  
fedele.bernardi@comune.berzo-demo.bs.it

Związek gmin Della Valsaviore – Berzo Demo, 
Brescia, Włochy

www.comune.berzo-demo.bs.it  
fedele.bernardi@comune.berzo-demo.bs.it

http://www.comune.berzo-demo.bs.it
mailto:fedele.bernardi@comune.berzo
http://www.comune.berzo-demo.bs.it
mailto:fedele.bernardi@comune.berzo


European Union
European Regional Development Fund

Projekt RECO – regiony we współpracy na rzecz poprawy zdrowia i jakości życia osób starszych jest częścią mini-programu CREATOR 
i jest współ�nansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu INTERREG IVC.

Project RECO – regions in collaboration to improve health and quality of life for the elderly is a part of the CREATOR mini-programme 
and is funded by the EU’s European Regional Development fund through the INTERREG IVC programme.

European Union
European Regional Development Fund

Projekt RECO – regiony we współpracy na rzecz poprawy zdrowia i jakości życia osób starszych jest częścią mini-programu CREATOR 
i jest współ�nansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu INTERREG IVC.

Project RECO – regions in collaboration to improve health and quality of life for the elderly is a part of the CREATOR mini-programme 
and is funded by the EU’s European Regional Development fund through the INTERREG IVC programme.

European Union
European Regional Development Fund

Projekt RECO – regiony we współpracy na rzecz poprawy zdrowia i jakości życia osób starszych jest częścią mini-programu CREATOR 
i jest współ�nansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu INTERREG IVC.

Project RECO – regions in collaboration to improve health and quality of life for the elderly is a part of the CREATOR mini-programme 
and is funded by the EU’s European Regional Development fund through the INTERREG IVC programme. European Union

European Regional Development Fund

Projekt RECO – regiony we współpracy na rzecz poprawy zdrowia i jakości życia osób starszych jest częścią mini-programu CREATOR 
i jest współ�nansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu INTERREG IVC.

Project RECO – regions in collaboration to improve health and quality of life for the elderly is a part of the CREATOR mini-programme 
and is funded by the EU’s European Regional Development fund through the INTERREG IVC programme.

18 19

Activity center Ågläntan

In relation to the business plan in 2010 the staff of home for the elderly wanted to start an activity center with 
such activities as:  Spa pedicure with bath and hair care, creation of a senses room in which a feeling of peace and 
quiet could be experienced (within Snoezelen therapy), as well as, rooms for fitness and music classes. The new offer 
was supposed to be available not only for the residents of the house, but also for seniors who live in the neighbor-
hood, in their own homes. 

These thoughts were both in accordance with the local government, who also felt the need of creating good 
meeting places for older people, as well as, with our ambition to join with the other districts and apply for EU funds. 
The project has three main stages, where the start of the activity center is the step number one. The next step is to 
coordinate the activities with the day center, volunteers and other organizations. The third step is to use this coop-
eration to create  applications for EU funds together with other municipalities. 

The main goal of the project is creating an open forum with the wide range of activities that enable users and 
their relatives to experience a greater joy in life. The purpose is also to offer a wider range of activities for patients 
and to develop and test new ways of working.

We hope that the application of new methods and adaptation activities will result in creating a higher sense of 
purpose among the elderly. By creating an open atmosphere  we expect that residents and relatives to feel safe. We 
also hope that drugs use will reduce, together with the anxiety and aggression of the residents, due to hostile envi-
ronment and the absence of appropriate activities. 

The project has been successful and the activity center is developing with both volunteers and NGO, who are 
now taking part in the project. 

Centrum aktywizacji Ågläntan

W ramach konsultacji budżetowych w 2010 roku,  pracownicy domu dla osób starszych zdecydowali się na stwo-
rzenie centrum aktywizacji seniorów, obejmujące m.in. spa z wannami, z możliwością wykonania pedicure, usługi 
fryzjerskie, stworzenie pokoju zmysłów, w którym można byłoby zaznać ciszy i spokoju (w ramach terapii Snoeze-
len), zorganizowanie grup fitnessu, a także zespołów muzycznych. Stworzona oferta miała być dostępna nie tylko 
dla mieszkańców domu, ale także dla seniorów mieszkających w sąsiedztwie, we własnych domach. 

Plany stworzenia wspólnego miejsca spotkań dla osób starszych uzyskały aprobatę samorządu, a nasz pomysł 
połączenia się z innymi dzielnicami miasta pozwolił na uzyskanie dotacji z Unii Europejskiej. Projekt można podzielić 
na trzy fazy, z których pierwszą było uruchomienie centrum aktywizacji. Kolejnym krokiem jest koordynacja różnych 
działań wspólnie z domem opieki, wolontariuszami i innymi organizacjami. Ostatnim etapem będzie wykorzystanie 
tej współpracy i aplikowanie o środki unijne wraz innymi samorządami.

Głównym celem projektu jest stworzenie ogólnodostępnej przestrzeni, z wachlarzem możliwości, która ułatwi 
osobom starszym i  ich bliskim czerpanie radości z życia. Celem jest również zapewnienie naszym podopiecznym 
różnego rodzaju aktywności oraz rozwój i testowanie nowych sposobów pracy.

Nowo wprowadzone metody mają wpłynąć na zwiększenie poczucia przynależności i sensu życia u osób star-
szych, a stworzenie przyjaznej atmosfery, ma zwiększyć poczucie bezpieczeństwa seniorów i ich rodzin. Aktywizacja 
ma także prowadzić do zmniejszenia liczby przyjmowanych leków oraz zredukowania nerwowości i frustracji wśród 
mieszkańców, wynikającej z bierności i przebywania w nieprzyjaznym środowisku.

Projekt okazał się sukcesem i obecnie centrum dynamicznie się rozwija, a do projektu przyłączyli się wolontariu-
sze i organizacje pozarządowe.
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Storytelling  
in elderlycare

The project of storytelling in the eldercare started thanks to the money from the National stimulating fund 
“ Stimulansmedel” in 2007. 

The aim of the project was to open up the elderly people living in nursing homes for culture activities such as 
theatre plays or concerts for which they would normally have trouble to attend. Therefore a storyteller was em-
ployed by the municipality of Umeå. At the beginning many of the elderly people and personnel was skeptical and 
thought it would be childish listening to a storyteller. But this storytelling-sessions don’t have much in common with 
the fairytales that we tell to our children. 

Before each session the storyteller is doing a research of the listeners’ lives and history and involve this in the 
story. This help the elderly people with impaired cognition and dementia to pay attention and get in contact with 
their own memories and emotions. They often interfere in the story with their own associations and comments 
which makes the session even more lively! 

She held the storytelling sessions in all nursing home-departments every third week and usually there are 3-8 
participants each time. The storyteller has an halftime employment and from 2012 there is no more funding from 
the national stimulation fund, so the municipality of Umeå is now financing this unique profession. 

Opowiadanie historii w opiece  
nad osobami starszymi

Projekt opowiadania historii w opiece nad osobami starszymi powstał w 2007 roku dzięki wsparciu z narodowe-
go funduszu rozwojowego „Stimulansmedel”. 

Założeniem projektu było stworzenie dla seniorów mieszkających w domach opieki i mających utrudniony do-
stęp do rozrywki takiej jak teatr, czy koncert, możliwości obcowania z kulturą. Dlatego też region Umeå zatrudnił 
osobę, która zajmowałaby się opowiadaniem historii. Na początku wielu seniorów sceptycznie podchodziło do tej 
inicjatywy, sądząc, że jest to rozrywka raczej dla dzieci. Jednak spotkania te nie miały nic wspólnego z opowiada-
niem bajek jakie znamy z dzieciństwa.

Przed każdym spotkaniem, osoba opowiadająca przeprowadza rozeznanie wśród słuchaczy i  włącza element 
z ich życia w opowiadaną przez siebie historię. Pomaga to starszym osobom cierpiącym na demencję skupić się na 
opowiadaniu oraz przypomnieć sobie ich własne wspomnienia i emocje z nimi związane. Czasem nawet sami zaczy-
nają opowiadać lub komentować swoje historie życiowe, co sprawia, że sesje stają się jeszcze bardziej atrakcyjne. 

Sesje odbywają się we wszystkich domach opieki w regionie co trzy tygodnie. Udział w nich biorą grupy od 3 do 8 
seniorów. Osoba opowiadająca zatrudniona jest na połowę etatu. Od 2012 roku ten unikatowy zawód finansowany 
jest w całości przez władze regionu Umeå, jako że skończyły się dotacje z narodowego funduszu rozwojowego.
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Training programs for volunteers

In order to promote and encourage the voluntary work, the Regional Funds for the Development of the Associa-
tive Life (dedicated to clubs and associations) was created 10 years ago. Its role is to support the training programs 
for volunteers in Lorraine, according to precise criteria. It permits local projects to develop and volunteers to adapt 
their knowledge and skills. Moreover, each volunteer knows precisely their rights and duties, thanks to such leaflets 
as: „The volunteer’s guide” and “The volunteer’s rights”.

The most coherent way to ensure the continued existence of voluntary work is to offer free of charge self-devel-
opment opportunities. A volunteer, who needs to improve his (her) skills in computer or communication, can enroll 
for a course and benefit from it by belonging to an eligible registered association. About 150 collective trainings 
have been organized yearly in the last decade for volunteers aged 18 to 80.

Volunteers, who take care of the elderly in the associative field, have the right to request a subsidy from the Re-
gional Funds for the Development of the Associative Life. As a matter of fact, most of the trainings concern essential 
skills like computer, communication, accounting or management; not so many have a direct link with the medical 
and social sector.

Undeniably, such an institutional administrative practice is considered to be good, because it contributes to 
maintain the voluntary work which deserves to be supported and recognized. Last February, the State in close con-
nection with the Region decided to clarify and simplify the administrative procedures dedicated to associations. It 
demonstrates the will to safeguard the voluntary involvement. That choice represents an obvious opportunity for 
volunteers taking care of old people to acquire appropriate skills.

Program szkoleń dla wolontariuszy

W celu propagowania idei wolontariatu 10 lat temu powołano do życia Regionalny Fundusz dla Rozwoju Życia 
Wspólnotowego wspierający różne stowarzyszenia i  kluby. Jego głównym zadaniem jest wspieranie programów 
treningowych dla wolontariuszy w Lotaryngii, według jasno wytyczonych kryteriów. Fundusz umożliwia rozwój lo-
kalnych projektów, a wolontariuszom pomaga lepiej przyswoić nowo poznaną wiedzę i umiejętności. Dodatkowo, 
każdy wolontariusz wie dokładnie jakie są jego prawa i obowiązki dzięki takim ulotkom jak przewodnik wolontariu-
sza, czy prawa wolontariusza.  

W celu umożliwienia spójnego i nieprzerwanego funkcjonowania wolontariatu oferowanie są różnego rodzaju 
szkolenia, w których uczestnictwo jest nieodpłatne. Dzięki przynależności do stowarzyszenia wolontariusz, który 
zechce podszkolić się w dziedzinie informatyki lub komunikacji może to zrobić bezpłatnie. W ostatnich dziesięciu 
latach każdego roku odbywało się około 150 szkoleń skierowanych do wolontariuszy w wieku od 18 do 80 lat.

Wolontariusze, którzy sprawują opiekę nad osobami starszymi mają prawo ubiegać się o  dopłaty do szkoleń 
z Regionalnego Funduszu dla Rozwoju Życia Wspólnotowego. Co prawda niewiele szkoleń ma bezpośredni związek 
z sektorem medycznym, czy socjalnym, ale dotyczy innych, bardzo przydatnych umiejętności z dziedziny informaty-
ki, komunikacji, rachunkowości czy zarządzania. 

Nie ma wątpliwości, że taka praktyka administracyjna jest uważana za bardzo korzystną, ponieważ wpływa na 
podtrzymywanie idei pracy wolontaryjnej, która z  pewnością warta jest wspomagania. W lutym ubiegłego roku 
władze państwowe, przy bliskiej współpracy z władzami regionu, zdecydowały się na uproszczenie procedur admi-
nistracyjnych dotyczących stowarzyszeń. Jest to czytelny znak, że władza chce nadal wspierać ideę wolontariatu. 
Decyzja ta daje duże możliwości samorozwoju dla wolontariuszy, którzy zdecydują się na opiekę nad seniorami.

Nancy, Lotaryngia, Francja
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The strategy to recruit  
older volunteers in ONPA

ONPA is an association of active seniors that deals with prevention and actions dedicated to the elderly in Nancy 
and its rural surroundings. The organization made the choice to recruit new volunteers among so called ”young 
seniors” – people who have recently retired. They can choose their way to get involved, depending on their passions 
or professional competences. The crucial point in the policy was to convince 60+ people, that voluntary work is 
a perfect way of self-development for young seniors and the recognition for their work can lead to the promotion of 
volountary work in their local environment.  

Such a strategy is also based on the undeniable logic: there are more old people living longer; in the same way 
there are more people aged 60 or 70 with energy, dynamism and experience that they are willing to share.  Moreo-
ver, it is more likely to get involved in voluntary actions towards the elderly, when you realize that you are entering 
the senior age yourself. 

Even the more efficient than special promotional actions,  the confidential “word by mouth” permits to attract 
new volunteers who notice that their families or neighbours succeed in having fun in an activity useful for the oth-
ers. Nevertheless, the aim remains not to overbook young seniors with volontary work.

For the begining, young seniors volunteers participate in animations activities dedicated to ”older” seniors, in 
accordance with each person’s interests or availability. Thanks to their participation a catalogue of activities for the 
elderly  has been extended with some new proposals such as yoga, theatre, literature, computer classes, dancing, 
foreign languages or genealogy. Several thematic workshops on  risks in old age and other social issues like loneli-
ness are also developed. Volunteers also plan visits at home to fight against separation and the feeling of loneliness 
among the elderly. 

Conferences involving volunteers are also organized, like for instance “Be an actor of your ageing” conference 
which was a meeting place for the elderly, students and different experts that discussed the questions of prevention 
and well-being of older generations.

To secure each volunteer in their contribution, the association closely cooperates with the competent depart-
ment of the municipality on the one hand and specialized organisms like “the Red Cross” or the ministry of educa-
tion on the other. Consequently, there is no risk neither for the benevolant, nor for the senior participants.  

Strategie dotyczące rekrutacji dojrzałych  
wolontariuszy ze stowarzyszenia ONPA

ONPA jest stowarzyszeniem aktywnych seniorów, działających na rzecz osób starszych zamieszkujących Nancy 
oraz okolice. Organizacja ta zdecydowała się zwerbować nowych wolontariuszy z grupy tzw. ”młodych seniorów” - 
osób, które niedawno przeszły na emeryturę. Mogły one same zadecydować w jakim stopniu chcą angażować się 
w pracę wolontaryjną, zależnie od swoich pasji czy umiejętności. Kluczowe dla strategii było przekonanie osób 60+, 
że wolontariat jest źródłem rozwoju i samodoskonalenia się dla młodych seniorów, a przykład dawany przez nich 
w społecznościach lokalnych może doprowadzić do rozpowszechnienia idei wzajemnej pomocy.  

Wdrażana strategia bazuje również na niekwestionowanym fakcie, że jest coraz więcej ludzi starszych, którzy 
żyją dłużej niż kiedyś, tym samym jest coraz więcej ludzi w wieku 60-70 lat, którzy dysponują energią, dynamizmem 
oraz chęcią dzielenia się własnymi doświadczeniami. Ponadto, osoby wchodzące dopiero w wiek seniora są bardziej 
skore do działania na rzecz osób starszych. 

Najlepszą formą promocji wolontariatu jest jego rozpowszechnianie poprzez samych wolontariuszy, którzy przez 
swoją działalność pokazują, że wolontariat może być nie tylko czymś bardzo pożytecznym, ale również niesamowi-
cie zabawnym.  Trzeba jednak pamiętać, aby nie obciążać zbytnio młodych seniorów pracą wolontaryjną.  

Na początek, młodzi seniorzy-wolontariusze uczestniczyli w warsztatach animacyjnych dla starszych seniorów, 
w zależności od ich własnych zainteresowań, czy dyspozycyjności. Dzięki ich zaangażowaniu katalog zajęć dla se-
niorów mógł zostać rozszerzony o takie pozycje jak: joga, teatr, literatura, zajęcia komputerowe, lekcje tańca, ję-
zyków obcych czy genealogię. Opracowywane są także warsztaty tematyczne dotyczące różnych zagrożeń oraz 
omawiające ważne dla seniorów sprawy takie jak np. tęsknota za bliskimi. Planowane są także wizyty wolontariuszy 
w domach, które miałyby przeciwdziałać separacji oraz poczuciu samotności występującej wśród  osób starszych. 

Organizowane są również konferencje z  udziałem wolontariuszy. Przykładem może być spotkanie studentów 
z seniorami i ekspertami w dziedzinie starzenia się zatytułowane: „Zostań aktorem swojej starości”, które miało na 
celu uświadomienie młodemu pokoleniu, że starość trzeba starannie zaplanować.

W celu osiągnięcia jeszcze lepszych rezultatów organizacja współpracuje również z właściwą jednostką miejską, 
a także z innymi organizacjami, takim jak, np. Czerwony Krzyż, czy Ministerstwo Edukacji. Dzięki takim powiązaniom 
nie ma żadnego ryzyka zarówno dla wolontariuszy, jak i seniorów uczestniczących w różnego typu aktywnościach.

Nancy, Lotaryngia, Francja
ONPA, GIP FTLV, http://www.onpa.fr
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The students and the elderlies common afternoons  
in day activity center Olokolo

The nursing students, as well as  students of social and cultural sectors, have worked with the elderly in day 
care center Olokolo. They have organized sessions in Olokolo, during the school year every Thursday 1-3 pm. The 
main theme of the sessions has been ”new kind of qualifications of life” and the subject of each session has been 
announced in the local newspaper every week. The subjects included health problems, aids for handicaps, social 
networking, mental health, literature, pottering, many kinds of physical activities with or without chairs, memo-
techniques (for example memories about Christmas preparations). Normally a group of four students have organ-
ized four consecutive sessions, then the turn has moved to another group. 

The feedback from the personnel from Olokolo has been very positive. There have been about 5-25 people in 
each session and the elderly have been very active. The most popular occasion was the Christmas party, that took 
place at 15th December, 2011 where elderly people sang Christmas songs. 

The goals of the sessions have been recreational activities and the promotion of health. The Olokolo is a very 
popular place in the area. In the Olokolo day activity center the young nursing students and the elderly people have 
had possibilities to co-operation and learn from each other. 

Wspólne popołudnia studentów i seniorów  
w dziennym centrum aktywności w Olokolo

Studenci pielęgniarstwa oraz nauk społecznych pracują razem z  seniorami w  dziennym centrum aktywności 
w Olokolo. 

W ciągu roku akademickiego organizowane były wspólne spotkania w centrum, w każdy czwartek w godzinach 
13-15. Spotkania dotyczyły nowych sposobów postrzegania życia, a tematy każdego kolejnego spotkania ogłasza-
ne były co tydzień w lokalnej gazecie. Wśród nich znalazły się m.in. problemy zdrowotne i kondycja psychiczna, po-
moce dla niepełnosprawnych, sieci społecznościowe, literatura, garncarstwo, ćwiczenia fizyczne oraz pamięciowe 
(np. wspomnienia o przygotowaniach bożonarodzeniowych). Spotkania organizowane były przez czteroosobowe 
grupy studentów, które zmieniały się co sesję. 

Personel pracujący w Olokolo jest bardzo zadowolony z sesji przeprowadzanych z seniorami. Każdorazowo w za-
jęciach bierze udział od 5 do 25 osób, a sami uczestnicy są bardzo aktywni podczas spotkań. Największą popularno-
ścią cieszyło się spotkanie bożonarodzeniowe, podczas którego seniorzy wspólnie śpiewali kolędy.  

Celem spotkań była przede wszystkim rekreacja i promocja zdrowia. Osiągnięcie założonych celów było o tyle 
łatwiejsze, że Olokolo jest bardzo popularnym miejscem w regionie. W dziennym centrum aktywności studenci-
-opiekunowie oraz seniorzy mieli okazję współpracować ze sobą i co za tym idzie, uczyć się od siebie wzajemnie.  
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Home visits of nursing students

The home visits are part of the students’ theoretical studies at the University. 

They have had reflection sessions in every second week at the University where they have discussed the topics 
that appeared during the home visits. The students have also looked at the theoretical knowledge and scientific 
articles and research reports about the elderly care. Many of the old people have some diseases or disabilities, 
medicines and aiding devices. The students have looked at the theoretical information about their own elderly’s 
problems and tried to help them. This is very a natural way of learning about nursing and caring at the beginning of 
the studies. The students have also made a writing exercise about their own elderly’s health situation.

The nursing students have made home visits to 22 elderly people in every second week. The students have made 
the visits in pairs. Each pair has made eleven visits all together. The goals of the home visits have been communica-
tion and discussion with each other. 

Many elderly have liked to go out with students. For some of them this has been the only opportunity to go out. 
The students have had theoretical assignments for home visits. They have observed the elderly peoples health and 
sickness, conditions at home, social environment, family situation and attitude to home care. 

We are planning to develop this way of learning at the University further in the future. The relationship between 
the elderly and the students will become a part of elderly’s forestry plan. At the beginning of the University studies 
the students can meet the real customers. The elderly and the home care personnel are pleased with this. The nur-
sing students’ feedback has been very positive and the students have learned a lot about the real world.   

Wizyty domowe studentów pielęgniarstwa

Wizyty domowe stanowią część teoretycznych studiów odbywanych na uniwersytecie. 

Każdego drugiego tygodnia na uniwersytecie odbywają się spotkania, na których studenci omawiają wizyty do-
mowe. Studenci także przyglądają się opiece nad osobami starszymi z bardziej teoretycznej strony poprzez zapo-
znawanie się z artykułami i wynikami badań dotyczącymi opieki nad seniorami. Wielu starszych ludzi cierpi na różne 
schorzenia, przyjmuje leki lub używa przyrządów umożliwiających im codzienną egzystencję. Studenci zapoznają 
się z problemami osób, które odwiedzają i starają się im pomóc. Jest to bardzo naturalny sposób uczenia się opieki 
na początku studiów. Studenci wykonują również ćwiczenia pisemne dotyczące sytuacji zdrowotnej osób, nad któ-
rymi sprawują opiekę. 

Studenci odwiedzili w sumie 22 starsze osoby. Odwiedziny odbywały się co drugi tydzień i brała w nich udział 
para studentów. Każda para odbyła w sumie 11 wizyt. Celem wspomnianych wizyt było umożliwienie komunikacji 
i dyskusji studentów z seniorami.

Wielu seniorów polubiło również wychodzenie ze studentami. Dla niektórych z nich była to jedyna okazja, żeby 
wyjść z domu. Studenci mieli także wyznaczone pewne zadania teoretyczne. Musieli obserwować stan zdrowia swo-
ich podopiecznych, ich środowisko i warunki mieszkalne, a także sytuację rodzinną.

Uniwersytet planuje dalszy rozwój tego sposobu uczenia w przyszłości. Relacje pomiędzy seniorami i studentami 
będą częścią planu opieki nad osobami starszymi. Już na samym początku nauki na uniwersytecie, uczniowie będą 
mieli okazję poznać i pracować z prawdziwie potrzebującymi seniorami. Zarówno seniorzy, jak i personel opiekuń-
czy są z tego bardzo zadowoleni. Sami studenci też bardzo pozytywnie odbierają pracę z osobami starszymi, ponie-
waż pozwala im to na lepsze poznanie życia w całym jego wymiarze.
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