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Komunikacja w wieku starszym i jej wymiar społeczny. 
Informacje dla osób w starszym wieku. 
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1. WSTĘP 
 
   
            Starośd jest zjawiskiem powszechnym, a problematyka starzenia się zajmuje ważne 
miejsce w polityce społecznej na poziomie poszczególnych paostw. Przyczyną 
zainteresowania jest wzrost populacji osób starszych, a wraz z nim pojawiające się problemy 
takie jak samotnośd, ubóstwo, niepełnosprawnośd, przewlekłe choroby, umieszczanie osób 
starszych w domach opieki, potrzeba poprawy świadczeo społecznych. Coraz większego 
znaczenia nabiera kwestia profilaktyki zdrowia, pomyślnego starzenia się, integracji ze 
społeczeostwem. Starzenie się jest naturalnym procesem, a występujące trudności związane 
z integracją społeczną powinny byd traktowane tak samo jak inne problemy. Życie jest cenne 
na każdym jego etapie. Osoby starsze, które zdaja sobie z tego sprawę i są gotowe do 
podjęcia tego wezwania, mogą uczynid szczęśliwym ten etap swojego życia. 
            W konsekwencji osoby należące do każdej z grup wiekowych mogą przyczynid się do 
wzmocnienia godnego życia społecznego i dlatego nie należy lekceważyd udziału każdej z 
tych grup. Konieczna jest poprawa relacji międzypokoleniowych w celu zachowania, 
utrzymania i ułatwieniu przekazywania wartości społecznych. W związku z tym, osoby starsze 
nie powinny byd izolowane od społeczeostwa lecz należy ułatwiad im kontakt ze 
współczesnymi grupami młodszych osób. 
 
2. Co to jest starszy wiek? 
 
            Starośd jest ostatnim etapem życia, jaki możemy sklasyfikowad popcząwszy od fazy 
noworodka, poprzez okres dzieciostwa, dojrzewania, dorosłości i starości. Obecnie trudno 
jest ustalid granice okresu starości. Ponieważ czas rozpoczęcia strości jest odmienny w 
różnych społeczeostwach ze względu na odmienne środowiska edukacyjne, płed, wiek, 
atywnośd psychiczną i biologiczną. 
           Starzenie się jest naturalnym procesem, w którym pojawiąją się zmiany związane z  
czynnikami endogennymi (genetycznymi) i egzogennymi (środowiskowymi). Na tym etapie 
potrzebna jest wsparcie psychologiczne i społeczne wobec pojawiających się problemów 
integracyjnych jak również pomoc w dostosowaniu się do zmian biologicznych związanych z 
wiekiem. Kiedy problemy psycho-socjalne nie są brane pod uwagę takie jak; aktywnośd 
społeczna, władza, prestiż, bliskie relacje, czynności seksualne, reputacja i wsparcie maleje, 
osoba starsza zmierza do bardziej pasywnego życia. Gdy osoba starsza posiada zaspokojone 
własne potrzeby, wówczas może przyjąd postawę zaangażowania się w pomaganie innym. 
Może to byd sprawowanie opieki nad innym osobami, którzy tego potrzebują. Dla przykładu 
taką postawą jest pomoc w przekazywaniu wartości dzieciom pozostającym w domu w 
sytuacji śmierci jednego z rodziców. Osoby starsze nie nadążają za szybko zmieniającymi się 
faktami życiowymi z ich aktualnym stanem wiedzy, zdają sobie sprawę z faktu, że sprawnośd 
ich umysłu jest mniejsza. 
Bez otrzymania wystarczającego wsparcia społecznego na tym etapie, osoby starsze mogą 
skupid się jedynie na uczuciach, które te okoliczności powodują. Skłonności pyschiczne w 
wieku  starczym powodują skupienie większej uwagi na sobie niż na innych, w wyniku tego,  
widoczne jest, zmnieszenie  aktywności  społecznej. 
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3. Status starszych osób w Turcji  
 
         Czas industrializacji i urbanizacji w Turcji spowodował duże zmiany w struktrze rodziny, 
występujące zwłaszcza w większych miastach. W Turcji, w kraju, gdzie nastąpiło 
przeobrażenie z rodziny patriarchalnej na rodzinę nowoczesną zmiany zaszły szybko. Starsze 
osoby, które od lat były autorytetami w swoich rodzinach na wskutek obecnych okoliczności 
stanowią obciążenie, które staje się coraz trudniejsze. Tradycyjnie w Turcji kobieta była 
odpowiedzialna za prace domowe i opiekę nad osobami pozostającymi w domu. Jednak ta 
rola została naruszona i obecnie kobiety częściej pracują poza domem. W wyniku tego mniej 
czasu mogą przeznaczyd na wykonywanie obowiązków domowych, opiekę nad dziedmi i  
osobami starszymi. Osoby starsze przebywające w domu nadal  oczekują, aby zostad 
otoczone opieką i nieobecnośd matki powoduje powstawanie wielu problemów w rodzinie. 
Osoby starsze, odczywają te problemy, a nie mogąc ich przezwyciężyd oddalają się od bycia 
szczęśliwymi ludźmi. 
 
4. Czynniki, które określają jakośd życia społecznego osób starszych     
 
         Życie społeczne przynosi nieuniknione problemy i osoby starsze zmagają się, aby żyd z 
tymi trudnościami. Rodzina i przyjaciele stanowią najbardziej wygodne i bezpieczne miejsce, 
w którym osoby starsze mogą okazywad swoje uczucia. Ten rodzaj środowiska pozwala 
osobom starszym na stan zrelaksowania się i osiągnięcie spokoju.  
         Pojawia się pytanie: Co można zrobid, aby osoby starsze były aktywne społecznie mając 
jednocześnie własne hobby w okresie starości. Jest to możliwe i aby otrzymad odpowiedź na 
to pytanie zebrano informacje od różnych badaczy w czterech kategoriach.  
Są to następujące wskaźniki; 
 
 
a.Wskaźniki ekonomiczne 
 
      Kategoria ta obejmuje zagadnienia dotyczące rozwoju technicznego i ekonomicznego. 
Wartośd rocznego produktu krajowego brutto, stanowi łączną wyrażoną w pieniądzu wartośd 
wszystkich dóbr i usług wytworzonych w kraju, wskaźnik ten pokazuje miarnik dobrobytu 
osób starszych. 
 
 
b.Wskaźniki socjalne 
 
          W tej kategorii, ważnym elementem jest rozwój jakości i stabilności życia. Co 
ważniejsze, jest to wskażnik aktywności obejmujący relacje społeczne, ubezpieczenia 
społeczne, posiadanie wiedzy na temat prawidłowego odżywiania, zrównoważonej diety, 
zachowaniu zdrowego stylu życia, rozwijaniu sprawności fizycznej u osób starszych. 
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c. Wskaźniki psychologiczne 
 
            Do tej kategorii zostały zaliczone czynniki takie jak: zadowolenie, które dana osoba 
odczuwa poprzerz kontakt z rodziną i przyjaciółmi, przeżywanie przyjemności, poczucie 
dobrego stanu zdrowia, w skrócie można określid jako doświadczanie szczęścia w życiu. 
 
 
 
d. Wskaźniki zdrowotne 
 
 
            W tej kategorii znajdują się czynniki związane z oceną własnego stanu zdrowia. Są to 
wskaźniki obejmujące zdrowie psychiczne, duchowe i fizyczne a także sposób wykorzystania 
tych wskaźników.  
          Okazuje się, że wszystkie cztery wymienione wskaźniki są wzajemnie powiązane ze 
sobą. Z tego względu wszystkie oddziaływują na siebie nawzajem. 
 
 
5. Wnioski 
          Korzystne jest, aby osoby starsze utrzymywały aktywnośd społeczną i nie były w żaden 
izolowane. Jest to kolejny sposób, aby mogły nadad życiu sens. Relacje społeczne zwiększają 
poczucie własnej wartości u osób starszych. Utrzymywanie kontaktów społecznych odgrywa 
ważną rolę w życiu osób starszych i stanowi wsparcie w tym, aby mogły cieszyd się życiem. 
 

          EK A: 
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1. WSTĘP 
 
 
            Jednym z podstawowych realiów naszego życia jest starośd. Powszechnie można 
wymienid w życiu człowieka okresy obejmujące takie fazy jak: niemowlęctwo, dzieciostwo, 
młodośd, dorosłośd, starośd. Opisanie starości w aspekcie społecznym jest możliwe jako 
określenie sytuacji, w której dana osoba otrzymuje od społeczności wiadomośd, że straciła 
swoje pewne tytuły. Zachowała jednak pewne atrybuty, które również są cenione przez 
społeczeostwo w zależności od społecznego systemu wartości. Starośd może byd określana 
poprzez pewne wskaźniki starości, takie jak siwe włosy, zmniejszona prędkośd poruszania się, 
trudności w rozumieniu. Wskaźniki te są bezpośrednio pozwiązane z kulturą społeczeostwa. 
To prawda, że jeśli można dożyd okresu starości w dzisiejszym świecie, pomimo stresującego 
życia, to można zaliczyd to jako szczęście. Wiele osób nie dochodzi do okresu starości i 
umiera zanim jeszcze się zestarzeje. Dlatego należy wspierad ludzi, którzy osiągnęli ten wiek i 
mogą przeżywad czas starości osiągając wysoką jakośd życia.  
 
2.  Co Pani/ Pan ma zamiar się nauczyd?        
 
3. Komunikacja w wieku starszym i społeczne starzenie się 
 
 A. Znaczenie komunikacji społecznej w starszym wieku    
 
 B. Jak możemy zorganizowad nasze relacje społeczne    
 
 C. Znaczenie posiadania hobby w starszym wieku     
 
 D. Aktywnośd w wolnym czasu 
  
 
 
3. Komunikacja w wieku starszym i społeczne starzenie się 
 
 
   
 
        Jednym z ważnych aspektów życia społecznego jest umiejętnośd spędzania czasu z 
innymi ludźmi. Umiejętności społeczne pomagają tworzyd takie sytuacje, w których osoby 
mogą mieszkad razem i działad razem. Wspólne działania są konieczne aby budowad 
wzajemne bliskie relacje, określane mianem „twarzą w twarz”. Rodzina i przyjaciele stanowią 
miejsce w środowisku, w którym uczucia mogą byd wyrażane w sposób intensywny. Są to 
najbardziej komfortowe i bezpieczne miejsca do kształtowania osobistych postaw osób 
straszych. Środowiska rodzinne zaspokajają potrzeby społeczne osób starszych. Dzięki temu 
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zostaje zaspokojona potrzeba uspołeczniena się osób starszych. W tego rodzaju 
środowiskach ludzie starsi stają się spokojni i zrelaksowani. 
  
            W okresie starości jednym z czynników wspomagającym aktywnośd osób starszych 
jest posiadanie własnego hobby. Działalnośd społeczna jest jednym z wyznaczników 
powodzenia w aktywnym starzeniu się. W tym opracowaniu, zostały one opisane pod 
względem czterech aspektów: znaczenia komunikacji, zachowania relacje społecznych, 
posiadania hobby, podnoszenia jakości życia. 
 

A. Znaczenie komunikacji społecznej w starszym wieku   
Osoba, która kieruje się zasadą aby "uczynid swoje życie sensowym” i posiada żywą 
świadomośd życia, zarówno na etapie dorosłości jak i na etapie starości, ma możliwośd 
bycia wzorem do innych ludzi wokół. Innymi  słowy, taka osoba może byd "pomocna" i 
"osiągnąd" coś w życiu. W komunikowaniu się, obie strony powinny cieszyd się z 
prowadzonej rozmowy. Dlatego osoby starsze powinny przygotowad się i czerpad mied 
przyjemnośd, z tego co będą robid w kolejnych latach. Każda osoba potrzebuje 
komunikowad się z innymi, po to aby godnie się starzed. 
 
B. Jak możemy zorganizowad nasze relacje społeczne?  

 
- Odpowiedź na to pytanie nie jest prosta. Konieczne jest aby w naszym środowisku 

wśród naszej rodziny, przyjaciół i sąsiadów budowad zdrowe, pokojowe relacje. Jest 
to ze względu na poczucie "potrzeby bezpieczeostwa", która jest jednym z głównych 
powodów, dla których osoby starsze chcą pozostad w rodzinie. Tak więc, nie można 
lekceważyd znaczenia rodziny dla osób starszych. Są one zaiteresownymi 
uczestnikami tego, aby utrzymad ciepłe relacje z członkami rodziny.  
 

- Korzystne jest utworzenie grupy przyjaciół i utrzymanie relacji, opartych na 
wzajemnym zrozumieniu. Przyjaciele mogą stad się o wiele ważniejsi niż rodzina w 
starszym wieku. Postawa osoby starszej odgrywa ważną rolę, w tym aby tworzyd silne 
relacje z przyjaciółmi i rodziną. Dobrze mied postawę wyrozumienia dla osób, z 
którymi dzielimy dużo czasu. 
 

-  Życie ma sens, jeśli jest przeżywane wspólnie. Dbając o wnuki babcie i dziadkowie 
tworzą poczucie "że są potrzebne, pomocne" . Wiadomo, że miłośd do wnuków ma 
pierwszeostwo. To staje się silniejsze od powiązao rodzinnych, więzi z życia i wpływa 
na zwiękenie jakości życia seniorów. 

 
-  Poza tym, osoby starsze, jeżeli czują się zdrowe mogą zostad wolontariuszami w 

akcjach charytatywnych. Na przykład mogą podzielid się swoimi doświadczeniami z 
młodymi ludzmi, którzy mają problemy rodzinne i społeczne, mogą dołączd do 
działaczy ekologicznych, aby w ten sposób przyczynid się do ochrony środowiska itp. 
Pomoże to osobom starszym na pełnienie ról i rozwijanie obowiązków społecznych. 
Poza tym wolontariat seniorów pozwala na bezinteresowne dzielenie się, co sprawia, 
że osoby starsze mogą piczud się bardziej  szczęśliwsze. 
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C. Znaczenie posiadania hobby w starszym wieku   

Osoby w wieku powyżej 65 lat  zwykle chętnie uczestniczą w działaniach społecznych, by 

nie ulegad marginalizacji i izolacji ze względu na brak reakcji z otoczeniem. 

Szczególnie osoby przechodzące na emeryturę mogą doświadczad tego typu problemów. 

Czas emerytury może oznaczad, że nie są w stanie wykonywad tych rzeczy lub dzieł, które 

mogły wykonywad wcześniej. Jeżeli osoby przeszły na emeryturę przed 65 rokiem życia 

można zapobiec tym problemom. Mogą również znaleźd hobby, które jest adekwatne dla 

starszych grup wiekowych. To pomaga seniorom uczestniczyd w aktywności społecznej.  

To normalne, że często można usłyszed od ludzi planujących przejście na emeryturę 

zamiary dotyczące ich planów na przyszłośd. To wskazuje na to, że osoby przygotowują 

się do nowego  etapu życia. Jest to bardzo ważne dla osób starszych. To pokazuje jak 

mocno osoby starsze są przywiązane do życia. Ważna jest świadomośc, że nie starciły 

radości życia. 

        Przed etapem starości należy przygotowad się do tego, aby godnie przeżyd czas w 

tym okresie. Można wziąd udział w różnorodnych hobby lub zajęciach takich jak; 

-Rysunek 

-Rzeźba 

-Ceramika 

- Pisanie powieści, opowiadao 

- Dyskusje filmowe, udział w przedstawieniach teatralnych, koncertach, 

- Gran a instrumentach muzycznych. 

 
Wymienione hobby mogą okazad się trochę trudne dla niektórych seniorów. Mogą  wymagad 
zbyt wielu umiejętności. Ale również można nauczyd się nowych umiejętności i nawyków. To 
pomoże Pani/Panu uzyskad silniejsze więzi z życiem. 
Poza wymienionymi zajeciami typu hobby są również możliwości takie jak; 
- Prace ogrodowe, 
- Uprawa roślin i kwiatów doniczkowych. 
 
Działania te nie wymagają dużej wiedzy. Praca i radzenie sobie w ogrodzie jest korzystne dla 
seniorów, którzy mogą stawad się świadkami nowego rozkwitu życia, co sprawia, że poczują 
się radośni. 
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D. Aktywnośd w wolnym czasu  
 
          W podnoszeniu poziomu jakości życia, czas wolny pełni ważną rolę. Aby zadbad o 
kondycję fizyczną należy znaleźd odpowiednią aktywnośd sportową. Nie mozna ignorowad 
sportu. Należy zasięgnąd opini i zapytad o poradę lekarza. Oczywiste jest, że osoby starsze, 
które do tej pory nie angażowały się we wszelki rodzaj sportów uśmiechają się na ten temat. 
Jednal poczucie "odniesienia sukcesu" podczsa usprawniania kondycji fizycznej sprawia, że 
osoby starsze są szczęśliwsze. 
          Jeśli osoby starsze chcą komunikowad się z innymi mogą przyłączyd się do jednej z 
takich działalności. Są one dostępne w stowarzyszeniach działających przy meczecie oraz w 
innych ośrodkach społecznych. Można tam również uczestniczyd w rozmowach, włączyd się 
do udziału w grach, czy też nauczyd się rzemiosła. W Turcji Istnieją centra przeznaczone 
wyłącznie dla mężczyzn lub dla kobiet. 
 
WNIOSKI:  
 
           Nie można zapomnied o tym, że dobre relacje społeczne są konieczne, a ich rozwijanie 
służy zachowaniu poczucia spokoju w okresie starości i zaspokojeniu potrzeb społecznych. 
Relacje społeczne mogą nadawad sensu życiu w okresie starości. Aby zachowad aktywnośd w 
relacjach społecznych osoby starsze powinny stale poszerzad grono swoich przyjaciół,  
utrzymywad kontakty z rodziną a także rozwijad własne hobby. 
         Korzystne jest również aby seniorzy dokonywali inwestycji społecznych. Inwestycje 
społecznie zaangażowane oznaczają takie inwestowanie środków finansowych, które ma 
przynieśd nie tylko dochód, ale przede wszystkim określony zysk społeczny.  
         Są seniorzy, którzy wykazują zaangażowanie społeczne, posiadają ubezpieczenie 
zdrowotne,  zbilansowaną dietę, cieszą się słuchaniem muzyki, uprawianiem sportu, mają 
zdrowe relacje z rodziną i przyjaciółmi. Osoby starsze, które posiadają wszystkie lub 
przynajmniej niektóre z wymienonych elementów mogą uczynid swoje życie bardziej 
przyjemnym i sensownym. 
        Proszę zadad sobie następujące pytania, aby będąc w starszym wieku lub podczas 
przygotowao do tego etapu życia poszukiwad na nie właściwych odpowiedzi. 
 
Q1. Jaki rodzaj zmian miał miejsce w Pani/Pana rodzinie w danym etapie starości? (relacje z 
dziedmi i żoną, z przyjaciółmi i krewnymi) 
 
Q2. Czy Pani/Pan ma plany na okres starości ? 
• Jak planuje przeżyd ten okres? 
• Czy uważa, że korzysten będzie zainteresowanie się nowym hobby? 
 
Q3. Jak Pani/Pan myśli - Jakie są najpoważniejsze problemy w tym okresie swojego życia? 
Czy jest wiadomo, co należy zrobid, aby rozwiązad te problemy? 
 
Q4. Czy Pani/Pan wykonuje dwiczenia fizyczne, jak przedstawia się ogólny stan zdrowia? 
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Q5. Jaką Pani/Pan widzi dla siebie aktywnośd intelektualną? Czy są podejmowane pewne 
działania (czytanie, rozwiązywanie zagadek) w celu poprawy aktywności umysłowej? 
 
 
Proszę nie zapominad - Starośd to nie czekanie na śmierd, to radośd podejmowana z życia ...! 
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