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(…) na podstawie danych zebranych w tym opracowaniu można sformułować tezę, iż w krajach 
wysokorozwiniętych skuteczność rozwiązywania problemów bytowych znaczącej części populacji 
ludzi starych jest podobna. Różne strategie rozwiązywania tych problemów,  odpowiadające specyfice 
odmiennych modeli polityki społecznej, nie mają na tę skuteczność istotnego wpływu.

Mirosław Księżopolski
Skuteczność modeli polityki społecznej w rozwiązywaniu problemów ludzi starych

Istnieje potrzeba stworzenia nowych koncepcji, pozwalających na lepsze diagnozowanie oraz 
redukowanie przyczyn występowania przejawów przemocy i konfliktów w relacjach pomiędzy 
osobą pielęgnującą i pielęgnowaną. Sama zewnętrzna opieka prawna bez towarzyszących działań  
społeczno-pedagogicznych może być bowiem postrzegana jako ingerencja.

Dagmar Brosey, Rebecca Lotz 
Przemoc wobec osób wymagających pielęgnacji w środowisku domowym w Niemczech

W pracy socjalnej z osobami starszymi rozróżniamy zasadniczo dwa obszary: „zdrowie i opieka” 
oraz „czas wolny, kultura i kształcenie”. W przypadku choroby i niesamodzielności ważnym obszarem 
działalności jest doradztwo dla seniorów i ich bliskich. Doradztwo i zorganizowanie pomocy mają 
przede wszystkim umożliwić samodzielne funkcjonowanie chorego w dotychczasowym otoczeniu. 

Sigrid Leitner 
Praca socjalna z osobami starszymi w Niemczech

„Debata aktywizacyjna” prowadzi więc do pytania: czy czas wolny w wieku emerytalnym może 
stanowić element osobistych zasobów, czy też musi być spożytkowany w sposób produktywny spo-
łecznie? Tak więc interpretację teorii aktywności w dyskursie politycznym, dotyczącym „aktywnego 
starzenia się”, należy postrzegać przede wszystkim jako pole konfliktów wokół wolności w tej fazie 
życia. Sprzecznością jest przecież promowanie autonomii i samostanowienia przy jednoczesnym 
zobowiązaniu do nich.

Beate Schönbrodt, Katja Veil
Zjawisko wycofania społecznego w kontekście „aktywnego starzenia się”. 

Potrzeba działania i przykłady dobrych praktyk w Niemczech

Celem niniejszego artykułu jest ukazanie zakresu, w jakim rodzice korzystają z regularnej pomocy 
tego rodzaju w wybranych krajach UE oraz udzielenie odpowiedzi na pytanie: czy powszechność 
korzystania z regularnej pomocy dziadków ma związek z poziomem instytucjonalnego wsparcia 
udzielanego rodzicom przez państwo w opiece nad małym dzieckiem w analizowanych krajach? 

Anna Kurowska
Regularna opieka dziadków nad wnukami a instytucjonalne uwarunkowania 

opieki nad małymi dziećmi – analiza w krajach konserwatywnego modelu polityki rodzinnej 

•	 Problemy	starości	a	modele	polityki	społecznej

•	 Starzy	imigranci	w	Europie

•	 Zaspokajanie	potrzeb	opiekuńczych	i	bytowych	ludzi	starych	—	jak	to	się	robi	

w	różnych	krajach?

•	 Czym	jest	aktywne	starzenie	się?

•	 Miejska	starość


