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Proces starzenia się społeczeństw krajów wysokorozwiniętych,
polegający na stałym wzroście liczby i odsetka osób starszych w
ogólnej liczbie danej populacji, stwarza wiele problemów natury nie
tylko medycznej ale i społecznej, ekonomicznej oraz kulturowej. Te
specyficzne problemy wymagają szczególnego zainteresowania i
właściwego miejsca w realizowanej przez państwo polityce społeczno-gospodarczej, zdrowotnej oraz socjalnej. To stosunkowe nowe
zjawisko demograficzne spowodowało konieczność rozwoju różnych
form opieki nad najstarszą generacją.
W niniejszym opracowaniu przedstawiono instytucjonalne i inne
formy opieki nad ludnością starszą w Wielkiej Brytanii, Szwecji i w
Niemczech. Zapoznanie się z rozwiązaniami funkcjonującymi w tych
krajach może przyczynić się do usprawnienia polskiego systemu opieki nad osobami w podeszłym wieku.
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Uwagi wstępne
Na całym świecie obserwuje się dynamiczny wzrost liczby osób starszych, co jest zjawiskiem bezprecedensowym w całej dotychczasowej historii. W 1950 r. żyło 200 mln osób w
wieku 60 i więcej lat, a w 1975 r. już 350 mln. Obecnie populacja ta liczy 590 mln i, jak się
przewiduje, w 2025 r. wzrośnie do 1,1 mld, z czego 700 mln będzie mieszkać w krajach wysokorozwiniętych. Na przestrzeni 50 lat, tj. między rokiem 1975 a 2025 demografowie przewidują wzrost populacji osób starszych aż o 214%, podczas gdy w tym samym czasie ogólna
liczba ludności zwiększy się o 102%.
Większość krajów europejskich przekroczyła już próg 16-procentowego udziału osób
starszych (65 i więcej lat) w ogólnej liczbie ludności. Do krajów o najwyższym odsetku należą: Włochy (18,2% – dane za 2001 r.), Grecja (17,3% – dane za 2000 r.), Szwecja (17,2% –
dane za 2002 r.), RFN oraz Hiszpania (po 17,1 – dane za 2002 r.). Proces wydłużania się życia, a zatem i starzenia się społeczeństw jest rezultatem poprawy warunków życia, ogólnego
wzrostu postępu technicznego i medycznego, a także większej troski o zdrowie. Znaczącą
przyczyną jest upowszechnienie zabezpieczenia społecznego, obejmującego opiekę zdrowotną i socjalną oraz gwarancję stałych dochodów w okresie starości (w formie emerytury bądź
renty).
Postępujące w krajach wysokorozwiniętych zmiany demograficzne polegające na szybkim wzroście odsetka osób starszych, przy jednoczesnej zmianie modelu rodziny (polegającego m.in. na ograniczeniu dzietności do jednego lub dwójki dzieci, powszechności pracy
zawodowej kobiet, osłabieniu więzi między pokoleniami, zaniku rodzin wielopokoleniowych1
powodują zmniejszanie się zdolności rodziny do pełnienia tradycyjnych funkcji opiekuńczych
wobec starszej generacji. Rezultatem tego jest intensywny w wielu krajach rozwój instytucji
opiekuńczych dla seniorów zarówno o charakterze stacjonarnym, jak i otwartym. O ile dawniej umieszczenie starszego człowieka w placówce opiekuńczej było dla rodziny w pewnym
sensie wstydliwe i nie zawsze społecznie akceptowane, o tyle poprawa standardu domów pomocy wzbudziła niewątpliwie większe zainteresowanie tą formą opieki. Jednak zarówno ze
względów finansowych, jak i społecznych jednak preferowane jest rozwijanie nad ludnością
starszą opieki środowiskowej.
Systemy opieki nad osobami starszymi są najlepiej rozwinięte w krajach, w których już
od dawna nasila się proces zanikania rodzin wielopokoleniowych, a ludzie starsi żyją z reguły
samotnie, z dala od rodzin, jak np. w Wielkiej Brytanii, Szwecji oraz Niemczech. Przy reformowaniu naszych rozwiązań z tego zakresu można korzystać z bogatych doświadczeń tych
właśnie krajów.

1

Faktem jest coraz rzadsze uczestniczenie babć i dziadków w sprawowaniu opieki nad wnukami i odnajdywanie w nich źródła wsparcia i pomocy.
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Wielka Brytania
Kraj ten jest światowym prekursorem zorganizowanej opieki nad osobami starszymi. Już
w roku 1601, na mocy ustawy – prawo pomocy biednym – Poor Relief Act, odpowiedzialność
za opiekę nad starszymi i biednymi została nałożona na władzę. Od tego też roku funkcjonowała służba socjalna, przekształcona następnie (w roku 1834) w Komitet Opiekunów Board
of Guardians, nadzorujący warunki życia ludzi starszych. Za początek opieki instytucjonalnej
uznać można tzw. ustawę Gilberta z 1782 r., zobowiązującą parafie kościelne do organizowania przytułków dla osób starszych i chorych.
Ustawa Poor Relief Act została ostatecznie wycofana w 1948 r., z chwilą wprowadzenia
powszechnego systemu zdrowotnego – Narodowej Służby Zdrowia (NHS) i uchwaleniem
ustawy o pomocy narodowej. Zorganizowanie specjalistycznej opieki medycznej nad ludźmi
starszymi zostało poprzedzone organizacją szkoleń z zakresu pielęgniarstwa geriatrycznego.
Powoli opiekę nad osobami starszymi zaczęły przejmować od rodziny wyspecjalizowane instytucje opiekuńcze, co uznawano wówczas za znamię postępu i nowoczesności.
Obecnie funkcjonuje w Wielkiej Brytanii wyspecjalizowany system opieki nad osobami
starszymi – tzw. służba geriatryczna, działająca w ramach NHS. Służba geriatryczna jest zorganizowana terytorialnie – jeden okręg geriatryczny sprawuje opiekę nad populacją od 100
tys. do 500 tys. osób, w której osoby starsze stanowią zwykle od 14 do 16%.2 W ramach służby geriatrycznej na uwagę zasługują tzw. dzienne szpitale geriatryczne, przejmujące opiekę
nad starszymi pacjentami, kierowanymi bezpośrednio po leczeniu szpitalnym lub też z domu,
z powodu nagłego pogorszenia się ich stanu zdrowia.3 Dzienny szpital geriatryczny świadczy,
przede wszystkim, opiekę medyczną, ale i zabiegi pielęgniarskie oraz rehabilitacyjne. Ponadto
zapewnia transport, wyżywienie i zajęcia terapeutyczne. Najważniejszym jego zadaniem jest
jednak rehabilitacja, prowadzona w celu przywrócenia starszym pacjentom sprawności i zdolności do funkcjonowania w środowisku domowym. Najczęstszą przyczyną przyjęcia do tego
szpitala jest niedowład po udarze mózgu lub niesprawność spowodowana zmianami zapalnozwyrodnieniowymi stawów.
Pacjent początkowo przyjeżdża do szpitala dziennego 3-5 razy w tygodniu, a potem już
rzadziej. Poważnym problemem pozostaje organizacja i koszt transportu oraz często nadmiernie przedłużający się pobyt pacjentów w tych placówkach (mający na celu odciążanie opiekunów domowych). Bardzo ważna jest kontynuacja leczenia i zabiegów pielęgniarskich oraz
rehabilitacyjnych w środowisku domowym. Kontynuację taką gwarantuje środowiskowa
opieka geriatryczna, realizowana przez wielodyscyplinarny zespół terapeutyczny, z udziałem
m.in. lekarzy geriatrów i pielęgniarek geriatrycznych.
Alternatywną, do dziennych szpitali geriatrycznych i środowiskowej opieki geriatrycznej, formą opieki są zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze (nursing homes). Są to zakłady stacjonarne, sprawujące opiekę całodobową, oferujące świadczenia o charakterze pielęgnacyjnym, opiekuńczym i rehabilitacyjnym. Opiekę zdrowotną sprawują tam lekarze geriatrzy,
pielęgniarki, fizjoterapeuci, masażyści, profesjonalnie przygotowani opiekunowie, a opiekę
socjalną – psychoterapeuci oraz pracownicy socjalni.
Pomoc świadczona osobom starszym w miejscu zamieszkania ma zazwyczaj charakter
zarówno medyczny, jak i socjalny. Stąd przy ich udzielaniu niezbędna jest często współpraca
pracowników socjalnych z placówkami podstawowej opieki zdrowotnej. Spośród usług adresowanych do najstarszej części populacji wymienić należy:
– pomoc, prowadzoną przez domowych terapeutów zajęciowych,
2

Rejonem o najwyższym odsetku (powyżej 30%) ludzi starych jest południowe wybrzeże W. Brytanii
(Bexhill, Chichester, Worthing), zwane przez to „costa geriatria”.
3
Osobą kierującą do takiego szpitala jest lekarz geriatra lub lekarz rodzinny.
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– dostarczanie do mieszkań posiłków w formie tzw. posiłków na kółkach,
– organizowanie usług pralniczych (szczególnie dla osób z nieotrzymaniem moczu),
– organizowanie pomocy domowej (przygotowanie posiłków, sprzątanie, zakupy),
– pomoc w transporcie,
– prowadzenie domów dziennego pobytu,
– poradnictwo i doradztwo w sprawach socjalnych i prawnych.
Nadmienić należy, że w zakresie pomocy nad osobami starszymi od 1975 r. funkcjonuje
tzw. pomoc ochotnicza, organizowana przez stowarzyszenia osób w wieku przedemerytalnym. Usługi opiekuńcze świadczone są w ramach grup samopomocy w zamian za gwarancję
otrzymania takiej samej opieki w przyszłości. Na podstawie wprowadzonej w 1996 r. ustawie
o nieformalnych opiekunach domowych, władze lokalne są zobowiązane do uwzględnienia w
swoich działaniach i decyzjach pracy nieformalnych opiekunów domowych oraz wspieranie
ich w świadczeniu pomocy. Tymi nieformalnymi opiekunami są zwykle członkowie rodziny.
O ile w pomocy środowiskowej i opiece domowej dominuje sektor publiczny, o tyle w
pomocy instytucjonalnej sytuacja jest odwrotna – większość placówek dla osób starszych
prowadzona jest przez sektor niezależny, tj. przez właścicieli prywatnych, organizacje charytatywne oraz wolontariat. Władze lokalne coraz częściej kupują świadczenia dla osób starszych od tego sektora.
Z powodu coraz większego obciążenia finansowego służb społecznych kosztami opieki
nad osobami starszymi (ze względu na nasilony proces starzenia się populacji, zmiany modelu rodziny, konieczności organizowania coraz to nowych form opieki), konieczne stało się
zwiększenie współfinansowania tej opieki przez świadczeniobiorców. Wyrazem tego jest pobieranie opłat za korzystanie z domów dziennego pobytu i placówek opieki stacjonarnej.
Szwecja
System opieki nad osobami starszymi zmienił się radykalnie po 1992 r., kiedy to władze
lokalne – gminy stały się bezpośrednio odpowiedzialne za zapewnienie i zorganizowanie tego
rodzaju opieki. W tym samym roku przyjęte zostały rozwiązania, zwalniające szpitale z obowiązku przetrzymywania osób, które wymagały tylko zabiegów pielęgnacyjnych.
Obecnie opieka medyczna nad osobami starszymi świadczona jest w większości w ich
własnych mieszkaniach. W przypadku konieczności, można korzystać z opieki instytucjonalnej, świadczonej w specjalnych placówkach lub mieszkaniach, przystosowanych do potrzeb
osób wymagających opieki lub pielęgnacji.
Osoby starsze, przebywające we własnych domach, mogą liczyć na profesjonalną opiekę
pielęgniarką, a w razie potrzeby na pomoc lekarską oraz rehabilitacyjno-fizjoterapeutyczną.
Pielęgniarki środowiskowe, zatrudnione przez władze samorządowe, mają za zadanie opracowanie procedury opieki dla każdej, znajdującej się pod ich opieką starszej osoby i zapewnienie, w razie takiej konieczności, nawet codziennej opieki. Z innych działań władz lokalnych na rzecz poprawy warunków bytowych osób starszych należy wymienić:
– organizowanie pomocy przy pracach domowych (zakupach, porządkach, przygotowaniu posiłków) oraz z dziedziny higieny osobistej,
– przeprowadzanie adaptacji mieszkań, umożliwiających np. poruszanie się na wózkach
inwalidzkich,
– instalowanie w mieszkaniach urządzeń alarmowych,
– subsydiowanie transportu osób, które nie mogą korzystać z komunikacji publicznej,
– organizowanie i opłacanie dostaw posiłków do domu,
– utrzymywanie regularnych kontaktów (głównie telefonicznych) między pracownikami
socjalnymi a ich podopiecznymi.
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Korzystanie z pomoc domowej jest odpłatne. Wysokość tej opłaty uzależnione jest od
dochodów osobistych podopiecznych oraz zamożności gminy, która partycypuje w tych
opłatach.
Nadmienić należy, że lokalne władze mogą opłacać pomoc domową, świadczoną potrzebującym przez krewnych. Jeszcze inną formą wsparcia jest świadczenie takiej pomocy
domowej przez sprawnych seniorów, w zamian za gwarancję otrzymania takiego samego
wsparcia później. W Szwecji istnieje ponadto możliwość otrzymywania (przez 60 dni w roku)
specjalnego zasiłku z tytułu pomocy domowej, udzielanej starszemu krewnemu lub przyjacielowi. Ogólnie akceptowane są różne formy wspólnego zamieszkiwania osób starszych,
niekoniecznie spokrewnionych.
Placówkami opieki instytucjonalnej przeznaczonymi dla starszej części populacji są w
Szwecji:
– zakłady opiekuńczo-lecznicze,
– zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze,
– domy pielęgnacyjne,
– domy opiekuńcze.
W placówkach tych są dosyć dobre warunki bytowe, chociaż ich standard (jak na
szwedzkie warunki) nie jest zbyt wysoki. Ze względu na coraz wyższe koszty opieki instytucjonalnej oraz preferencje osób starszych, na coraz większą skalę rozwijane są alternatywne
do nich placówki, takie jak domy opiekuńcze z rozszerzonym zakresem usług czy domy
wspólnego zamieszkania.
Domy opiekuńcze z usługami, powstające z inicjatywy władz gminnych, to są zazwyczaj budynki z 1- lub 2-pokojowymi mieszkaniami o statusie mieszkań rotacyjnych. Znajdują
się w nich pomieszczenia do wspólnych spotkań, zajęć terapeutycznych oraz spożywania posiłków. W domach tych zagwarantowana jest także całodobowa opieka medyczna. Natomiast
w domach wspólnego zamieszkania mieszka zwykle od 7 do 8 osób, wzajemnie się wspierających i pomagających sobie. Mieszkają one w oddzielnych pokojach, korzystając ze wspólnych posiłków oraz usług.
Szwedzki system opieki nad osobami starszymi, charakterystyczny dla państwa dobrobytu, mimo niewątpliwie korzystnych rozwiązań, jest systemem drogim, a więc angażującym
znaczne środki publiczne, pochodzące z wysokich podatków. Ze względu na niekorzystne
uwarunkowania demograficzne istnieją uzasadnione obawy czy w przyszłości uda się utrzymać dotychczasowy zakres i jakość świadczeń opiekuńczych.
Niemcy
Pomoc dla osób starszych (Altenhilfe), określana jako całokształt świadczeń, służących
zaspokojeniu specyficznych dla tego wieku potrzeb życiowych, jest trwałym elementem niemieckiej polityki społecznej. Obowiązek udzielania pomocy tej części populacji spoczywa w
pierwszym rzędzie na najbliższej i dalszej rodzinie osoby potrzebującej, a dopiero w dalszej
kolejności na władzach gminnych, odpowiedzialnych za jej zorganizowanie.4
Do polepszenia jakości opieki nad ludźmi starszymi przyczyniło się w istotnym stopniu
wprowadzenie w 1995 r. ustawowego ubezpieczenia pielęgnacyjnego, zwanego też piątym
filarem ubezpieczeń socjalnych. Ubezpieczenie to jest szczególnie korzystne dla osób, które
4

Zakres tej pomocy określany jest jako „pomoc dla samopomocy” (Hilfe zur Selbsthilfe). Władze lokalne –
czyli gminy zobowiązane są do zorganizowania pomocy dla seniorów, zapewnienia środków finansowych koniecznych na jej realizację, planowanie działalności w tym zakresie oraz koordynowanie poczynań pozostałych
podmiotów. Administracja socjalna na szczeblu krajów związkowych odpowiedzialna jest za koordynację i
planowanie wszelkich działań w zakresie Altenhilfe w skali całego landu.
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nie dysponują dostatecznie wysokimi środkami własnymi na opłacenie kosztów opieki w razie długotrwałej choroby lub starości czy to w warunkach domowych, czy też w placówkach
opieki stacjonarnej. Ubezpieczenie to jest finansowane ze specjalnej składki5 i objęte są nim
wszystkie osoby, podlegające ubezpieczeniu zdrowotnemu. Warunkiem otrzymania pomocy
pielęgnacyjnej jest konieczność korzystania przez ubezpieczonego (przez co najmniej 6 miesięcy, w sposób trwały i niezbędny) ze wsparcia w codziennym życiu. Pomoc, jaką się wówczas zapewnia ubezpieczonemu, obejmuje cztery podstawowe dziedziny: pielęgnację ciała,
odżywianie, poruszanie się oraz pomoc w zaopatrzeniu i czynnościach gospodarczych (chodzi
o zakupy, gotowanie, zmywanie, sprzątanie, pranie).
Ustawa o ubezpieczeniu pielęgnacyjnym wprowadziła trzy stopnie opieki, świadczonej
na rzecz ubezpieczonego, od których to uzależniona jest wysokość dodatku pielęgnacyjnego,
a mianowicie:
– stopień I dotyczy osób, wymagających pomocy w czterech wymienionych obszarach
tylko jeden raz dzienne,
– stopień II dotyczy osób, wymagających większej pomocy (trzeba je odwiedzać trzy razy dziennie i wielokrotnie w tygodniu pomagać w gospodarstwie domowym),
– stopień III dotyczy osób, wymagających opieki całodobowej.
Ubezpieczony może wybrać bezpośrednie świadczenie usługi lub otrzymywanie odpowiedniego ekwiwalentu pieniężnego. To ostatnie rozwiązanie pozwala członkom rodziny
ubezpieczonego, wymagającego pielęgnacji na ograniczenie godzin pracy zawodowej i przejęcie opieki w zamian za finansowe wsparcie z tytułu ubezpieczenia.
Ubezpieczenie pielęgnacyjne zapewnia ponadto pokrycie kosztów zakupu środka pomocniczego (np. odpowiedniego łóżka) lub możliwość otrzymanie środków finansowych na
niezbędną przebudowę mieszkania. Członkowie rodziny lub wolontariusze mogą także w ramach tego ubezpieczenia odbyć bezpłatne szkolenie z zakresu opieki nad osobami chorymi
czy starszymi. Gdy sytuacja rodzinna lub zdrowotna osoby ubiegającej się o świadczenie
pielęgnacyjne wymaga umieszczenia jej w placówce opieki stacjonarnej, zasiłek służy finansowaniu otrzymywanych tam usług.
Świadczeniami opiekuńczymi w pierwszym etapie (od 1 kwietnia 1995 r.) zostały objęte
osoby, pozostające w swoich domach, a więc będące pod opieką rodziny lub przyjaciół. Dopiero od 1 lipca 1996 r. wprowadzone zostały świadczenia dla ubezpieczonych, wymagających opieki stacjonarnej.
W zakresie pomocy instytucjonalnej w Niemczech wyróżnić można trzy główne typy
placówek opiekuńczych dla osób starszych:
– specjalne domy mieszkalne dla osób starszych (Altenwohnheime),
– domy dla osób, które nie prowadzą samodzielnie gospodarstwa domowego (Altenheime, Altenpfegeheime),
– placówki wielofunkcyjne (mehrgliedrige Alteneinrichtungen).
Specjalne domy mieszkalne dla osób starszych, to najczęściej samodzielne mieszkania,
1- lub 2-pokojowe, połączone z dyżurką, w której zawsze obecna jest pielęgniarka. Może ona
udzielić w razie konieczności fachowej pomocy medycznej lub wezwać lekarza. Pensjonariusze takiego domu korzystają także z systematycznej opieki lekarskiej, a ponadto mogą zlecać
pracownikom domu np. robienie zakupów czy sprzątanie mieszkania. Gdy dom taki prowa5

Wysokość składki wynosi 1,7%, z czego połowę opłaca pracodawca a połowę pracownik. Wyjątkiem jest
kraj związkowy – Saksonia, gdzie partycypacja pracownika wynosi 1,35%, a pracodawcy – 0,35%. W przypadku emerytów i rencistów połowę składki opłaca instytucja ubezpieczeniowa. Z obowiązku opłacenia składki
zwolnione są osoby, oczekujące na przyznanie renty oraz przebywające w placówkach opiekuńczych opieki
stacjonarnej.
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dzony jest przez osobę czy instytucję prywatną, zamieszkiwanie w nim wiąże się z koniecznością ponoszenia przez pensjonariuszy dosyć wysokich opłat. Współfinansowanie ze strony
urzędu gminy jest na ogół bardzo ograniczone. Inaczej jest, gdy placówka taka prowadzona
jest przez władze komunalne lub organizację zrzeszoną w Niemieckim Związku Organizacji
Dobroczynnych. Wtedy mieszkania traktowane są jako komunalne, a więc z tanim komornym. Po opuszczeniu ich przez dotychczasowych lokatorów, są one udostępniane na podobnych warunkach jak inne mieszkania komunalne, ale tylko osobom w wieku emerytalnym.
Z kolei w domach dla osób, które nie prowadzą samodzielnie gospodarstwa domowego,
mieszkają osoby w relatywnie dobrym stanie zdrowia, które nie mogą lub nie chcą (z różnych
przyczyn) samodzielnie prowadzić gospodarstwa domowego. Pensjonariusze tych placówek
mają więc zapewnione, oprócz samodzielnych mieszkań, także wspólne wyżywienie oraz
możliwość korzystania z opieki medycznej i oferty kulturalno-oświatowej.
Domy dla osób wymagających pielęgnacji, jak sama nazwa wskazuje, przeznaczone są
dla seniorów potrzebujących trwałej pomocy w podstawowych czynnościach dnia codziennego oraz korzystania ze świadczeń pielęgnacyjnych. Domy te zaspokajają potrzeby w zakresie
higieny osobistej, odżywiania, poruszania się. W zależności od stanu zdrowia, podopieczni
mogą korzystać z różnorodnych form spędzania czasu wolnego, ale najważniejsze są jednak
świadczenia pielęgnacyjne.
Najliczniejszą grupę stanowią placówki wielofunkcyjne, pełniące przynajmniej dwie
funkcje wyżej omówionych domów. W placówkach tych zagwarantowana jest ciągłość zamieszkiwania, niezależnie od stanu zdrowia co ma szczególne znaczenie w przypadku osób
starszych, które z reguły źle znoszą adaptacje do nowych warunków.
Ze świadczeń pomocy pozastacjonarnej wyróżnić można:
– pomoc półotwartą, obejmującą opiekę i organizację czasu wolnego w ciągu dnia,
udzielaną w wyspecjalizowanych placówkach przez określony czas,
– pomoc otwartą, określana mianem pomocy środowiskowej.
Pomoc półotwarta, organizowana zarówno przez władze gminne jak i organizacje charytatywne oraz wyznaniowe, obejmuje przede wszystkim prowadzenie tzw. domów dziennego pobytu (Altentagesstaetten) oraz klubów dla osób starszych (Altenkluben).
W domach dziennego pobytu, korzystający mają zagwarantowaną stałą opiekę medyczną
i uczestnictwo w programie, którego celem jest utrzymanie lub poprawę stanu sprawności
fizycznej i umysłowej. Stąd też poza systematyczną gimnastyką osoby starsze biorą udział w
wycieczkach, zajęciach rekreacyjnych oraz wczasach. Otrzymują także przynajmniej jeden
ciepły posiłek oraz tradycyjną popołudniową kawę i ciastko. Zakres świadczeń, oferowanych
w tych placówkach nie odbiega w istotny sposób od oferty polskich domów dziennego pobytu. Różnice dotyczą jednak znaczenia, jakie przywiązuje się w niemieckich placówkach do
zachowania sprawności fizycznej.
Z kolei kluby seniora oferują rozmaite formy spędzenia czasu, np. możliwość korzystania z biblioteki, spotkania z ciekawymi ludźmi, uczestnictwo w programie kulturalnoturystycznym. Ponadto organizowane są przez władze lokalne specjalne imprezy z myślą o
seniorach, np. wycieczki krajoznawczo-rekreacyjne, cykliczne, tematyczne spotkania starszych mieszkańców, tzw. Seniorentreffen. Uczestnicy tego rodzaju imprez pokrywają na ogół
jedynie niewielką część faktycznych kosztów, a główny ciężar finansowania tego rodzaju
aktywności ponoszony jest przez gminy.
Pomoc otwarta dla osób starszych obejmuje świadczenia udzielane w domu świadczeniobiorcy lub w specjalnie utworzonych placówkach pomocy społecznej tzw. stacjach socjalnych ( Sozialstationen). Do tych świadczeń należy:
– pielęgnacja osób chorych lub pomoc dla rodziny w tej pielęgnacji,
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– pomoc w prowadzeniu gospodarstwa domowego (np. pomoc przy robieniu zakupów,
dostarczanie posiłków, pranie, sprzątanie mieszkania, reperacja sprzętu domowego lub jego
udostępnianie),
– pomoc w komunikacji społecznej, która obejmuje informację i poradnictwo w sprawach ogólnych i specyficznych dla sytuacji osób starszych, np. w zakresie ochrony zdrowia,
odżywiania,
– pomoc w zachowaniu mobilności, a więc organizacja transportu, towarzyszenie w podróży osobie niedostatecznie samodzielnej, pomoc w poruszaniu się na wózku inwalidzkim,
– pomoc kulturalno-edukacyjna (przygotowanie do starości, organizowanie objazdowej
wypożyczalni książek, taśm, kaset),
– ogólna opieka zdrowotna i socjalna, obejmująca np. gimnastykę dla seniorów, uczestnictwo w terapii zajęciowej, wypoczynku na obrzeżach miasta.
Przedstawione rozwiązania w trzech wymienionych krajach wskazują, że zakres pomocy
udzielanej seniorom jest bardzo szeroki i obejmuje wszystkie dziedziny ich życia. W najbliższych latach należy się liczyć ze zwiększonym zapotrzebowaniem na usługi opiekuńcze dla
starszej części populacji ze względu na dalsze wydłużanie się życia, zanik rodzin wielopokoleniowych, wzrost odsetka gospodarstw jednoosobowych czy mobilność przestrzenną społeczeństwa. Problemem będzie utrzymanie odpowiedniego poziomu świadczeń opiekuńczych w
świetle niekorzystnych trendów demograficznych i utrzymanie odpowiedniego tempa wzrostu
gospodarczego.
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