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Kompetencje opiekuna osoby 
w starszym wieku

Ur. w 1975 r. w Nowej Dębie. W latach 2004 - 2009 studiowała w Wyższej Szkole Prawa i Admini¬stracji 
na Zamiejscowym Wydziale w Rzeszowie. W roku 2010 ukończyła na Uniwersytecie Rzeszowskim stu-
dia podyplomowe z pedagogiki. Pracę doktorską pt. „Wiedza pedagogiczna rodziców dzieci w wieku 
wczesnoszkolnym (na podstawie badań w po¬wiecie kolbuszowskim)” obroniła w 2012 roku na Kato-
lickim Uniwersytecie Lubelskim na Wydziale Nauk Społecz¬nych. Jej zainteresowania naukowe i ba-
dawcze skupiają się wokół problematyki pedagogiki rodziny, zwłaszcza wiedzy pedagogicznej rodzi-
ców, zajmuje się także specyfiką rozwoju, wychowania i edukacji dziecka w wieku wczesnoszkolnym. 
Interesuje się również tematyką z zakresu gerontogogiki w aspekcie efektywnego funkcjonowania 
osób starszych we współczesnym społeczeństwie. Autorka kilkudziesięciu artykułów naukowych, bra-
ła udział w licznych kon¬ferencjach pedagogicznych krajowych oraz zagranicznych. Jest adiunktem na 
Uczelni Warszawskiej im. MSC w Warszawie. Realizuje zadania jako członek Zespołu Samokształce-
niowego Doktorów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN. Pracuje jako kurator społeczny przy 
Sądzie Rejonowym w Kolbuszowej. Będąc prezesem Stowarzyszenia Towarzystwo Przyjaciół Huty 
Komorowskiej podejmuje działania na rzecz dzieci i młodzieży oraz ich rodzin.

WproWadzenie
Starzenie się społeczeństwa to naturalny 

i nieunikniony proces występujący w wielu 
krajach. Jest to wyzwanie, z którym zmaga 
się obecnie cała Europa Zachodnia. To nara-
stające zjawisko, do którego musi się odpo-
wiednio przygotować także i Polska. Przy-
gotowania te powinny dotyczyć przede 
wszystkim określenia i oferowania nowych 
usług w zakresie pomocy społecznej, opie-
kuńczej i pielęgnacyjnej, skierowanych do 
osób w podeszłym wieku. Ponieważ popyt 
na świadczenie tego rodzaju usług będzie 
wzrastał, konieczne staje się zwiększenie 
kompetencji pracowników socjalnych. Każ-
dy człowiek oczekuje wsparcia w różnych 
aspektach codziennego życia, ale szczegól-
nie istotne jest ono dla osób starszych, nie-
dołężnych czy schorowanych. Ludzie starsi 
wymagają różnorodnych form wsparcia, 
głównie pomocy i opieki, tak ze strony 
instytucji państwowych jak i rodziny. Na 
tego rodzaju potrzeby może odpowiadać 

jedynie w pełni świadomy oraz odpowied-
nio wykształcony opiekun, posiadający 
stosowne kompetencje do zajmowania się 
starszą osobą. 

Zjawisko starzenia się jest naturalnym 
procesem zarówno biologicznym jak i spo-
łecznym. Niska świadomość dotycząca 
opieki, leczenia i funkcjonowania osób 
w podeszłym wieku może spowodować 
niebezpieczeństwo braku zapewnienia im 
odpowiednich warunków życia i zabez-
pieczenia ich potrzeb. Tymczasem kompe-
tentna, doświadczona i dobra opiekunka, 
niekoniecznie będąca pielęgniarką, może 
wykonywać wiele czynności mających 
na celu szeroko rozumianą pomoc osobie 
starszej, zaczynając od dotrzymania towa-
rzystwa, przez robienie zakupów i wyko-
nywanie drobnych prac w gospodarstwie 
domowym, po bardziej wymagające czyn-
ności np. realizowane w celu zachowania 
higieny podopiecznego. Dlatego, praca 
z osobą starszą wymaga odpowiedniego 
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przygotowania. Bycie opiekunem osoby 
starszej to coś więcej niż wykonywanie 
swoich obowiązków w ramach umowy 
o pracę, więc potrzebne jest tu właściwe 
przygotowanie pod względem wykształ-
cenia, posiadania odpowiednich cech cha-
rakteru, gdyż poza wiedzą niezbędna jest 
także cierpliwość, odporność psychiczna, 
intuicja, empatia oraz dobre zdrowie, które 
pozwoli być dyspozycyjnym każdego dnia. 
Warunki te tyczą się opiekunów wykonują-
cych swoje obowiązki zarówno w sytuacji 
zatrudnienia w placówce zorganizowanej 
jak i w warunkach domowych. 

Wobec powyższych stwierdzeń podjęta 
tematyka wydaje się być zasadna, dlate-
go też niewątpliwie warto kontynuować 
zapoczątkowane w niniejszym artyku-
le rozważania, ponieważ w mojej opinii 
stanowią one jedynie zarys problematyki 
związanej z funkcjonowaniem osób star-
szych we współczesnym społeczeństwie 
i systemem opieki skierowanym do tej 
grupy ludzi.

1. Wykształcenie opiekuna osoby 
W starszym Wieku

Nieprzygotowanie instytucji pomocy 
społecznej pod względem zapewnienia 
specjalistycznej opieki osobom starszym 
wynika głównie z braku świadomości 

i kompetencji jej pracowników w zakresie 
gerontologii społecznej1. Wiele osób star-
szych, niezdolnych do samodzielnej egzy-
stencji nie ma zapewnionej odpowiedniej 
opieki i pomocy tak ze strony instytucji 
państwowych, jak i rodzin. Tymczasem 
popyt na świadczenia opiekuńcze i pie-
lęgnacyjne instytucji specjalizujących się 
w tym zakresie wzrasta z uwagi na zmia-
ny zachodzące we współczesnym społe-
czeństwie. Na potrzebę rozwoju i zwięk-
szania kompetencji osób zajmujących 
się pielęgnacją i opieką nad ludźmi star-
szymi wpływa m.in. fakt, iż nowoczesne 
placówki pomocy społecznej używają do 
pielęgnacji coraz bardziej specjalistycz-
nego sprzętu, wymagającego profesjo-
nalnego przygotowania pracowników2. 
Powoduje to rosnące zapotrzebowanie na 
wykształconą kadrę, a także konieczność 
oferowania nowych usług. Wskazane jest 
także rozszerzenie katalogu usług środo-
wiskowej pomocy społecznej o świadcze-
nia wspierające rodziny opiekujące się 
osobami starszymi w formie poradnic-
twa, wypożyczania sprzętu potrzebnego 
do pielęgnacji w domu, grupy wsparcia 
dla opiekunów, ofert ośrodków krótkie-
go, dziennego pobytu dla osób, których 
opiekunowie czasowo nie mogą się nimi 
zajmować3. 

1 Gerontología społeczna to nauka zajmująca się procesami i zjawiskami społecznymi, psychologicznymi, 
ekonomicznymi i demograficznymi, które są przyczynami lub następstwami starzenia się poszczególnych 
ludzi i całych społeczeństw. Gerontologia społeczna wyodrębniła się spośród innych nauk na drodze scalania 
opisów empirycznych, teorii i hipotez dotyczących starości i starzenia się powstających w ramach różnych 
dyscyplin naukowych. Jest nauką wielodyscyplinarną, gdyż składa się na nią dorobek badawczy i teorie 
różnych wcześniej ukształtowanych nauk. Najważniejszymi z nich są: socjologia, psychologia, demografia, 
medycyna, biologia, pedagogika społeczna, filozofia, nauka o polityce społecznej, ekonomia, antropologia 
kulturowa, historia (B. Szatur – Jaworska, P. Błędowski, M. Dzięgielewska. (red.). (2006). Podstawy geron-
tologii społecznej. Warszawa: ASPRA-JR).

2 B. Szatur-Jaworska. (2008). Ochrona zdrowia. [w:] B. Szatur-Jaworska (red.), Stan przestrzegania praw 
osób starszych w Polsce. Analiza i rekomendacje działań (s.144-147). Warszawa: Biuletyn RPO.

3 B. Szatur-Jaworska. (2008). Pomoc społeczna. [w:] B. Szatur-Jaworska (red.), Stan przestrzegania praw 
osób starszych w Polsce. Analiza i rekomendacje działań (s. 153-155). Warszawa: Biuletyn RPO.
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4 M. Gaszyńska, S. Góźdź, M. Kuś, J. Lesiewicz, A. Zasada-Chorab. (red). (2009). Program Nauczania. 
Opiekun Osoby starszej. Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej.

5 J. Petelczyc. (2011). Osoby starsze na wsi. [w:] M. Syska (red.), Z godnością w jesień życia (s.20-33). 
Wrocław – Warszawa: Wyd. OMS im. F. Lassalle’a.

Program nauczania realizowany przy-
kładowo w szkole policealnej w zawodzie 
„opiekun osoby starszej”, zakłada zajęcia 
m. in. z takich przedmiotów jak: podsta-
wy psychologii i socjologii, podstawy 
psychopatologii, polityka społeczna, cho-
roby wieku starszego, opieka nad osoba 
starszą, metodyka pracy z podopiecznym, 
promocja zdrowia i profilaktyka oraz za-
jęcia praktyczne4, które są niezbędnym 
warunkiem do osiągnięcia odpowiednich 
kompetencji w zakresie udzielanej po-
mocy zarówno w systemach formalnych 
jak i nieformalnych5. Szczegółowe cele 
kształcenia zapewnia nabycie następują-
cej wiedzy i umiejętności:
 - operowanie podstawowymi pojęciami 

z zakresu psychologii ogólnej, rozwojowej, 
osobowości, społecznej oraz socjologii,

 - wiedza dotycząca procesów psychicz-
nych i ich roli w życiu człowieka,

 - znajomość motywów postępowania 
jednostki w różnych sytuacjach spo-
łecznych,

 - poznanie wpływu procesów emocjo-
nalno - motywacyjnych na sprawność 
działania człowieka,

 - wiedza na temat roli osobowości w regu-
lacji stosunków człowieka z otoczeniem,

 - poznanie różnorakich mechanizmów, 
np. w jaki sposób przyjęty przez pod-
opiecznego system wartości wpływa 
na jego funkcjonowanie w środowisku 
społecznym,

 - umiejętność rozpoznawania potrzeb 
psychofizycznych osoby starszej oraz 
określenia ich regulacyjnej funkcji,

 - znajomość procesów wynikających 
ze zmian rozwojowych zachodzących 
w różnych fazach życia człowieka,

- umiejętność rozpoznawania czynników 
sprzyjających aktywności i rozwojowi 
człowieka w różnych etapach życia,

 - znajomość procesu starzenia się 
w aspekcie biologicznym, psycholo-
gicznym i społecznym,

 - umiejętność motywowania osoby star-
szej do samodzielności życiowej i po-
dejmowania aktywności społecznej,

- rozpoznawanie nieprawidłowości 
w społecznym funkcjonowaniu czło-
wieka starszego,

- rozpoznawanie możliwości i ograniczeń 
człowieka starszego występujące w sferze 
somatycznej, psychicznej i społecznej,

 - wiedza o przyczynach i skutkach (na-
tychmiastowych i odroczonych) zabu-
rzeń w psychospołecznym funkcjono-
waniu osoby starszej,

 - znajomość rodzajów niepełnosprawno-
ści sensorycznej, motorycznej, umysło-
wej i sprzężonej,

 - umiejętność identyfikacji ograniczeń 
i możliwości funkcjonowania osób 
starszych z różnego rodzaju niepełno-
sprawnością,

 - wiedza o procesie spostrzegania spo-
łecznego, atrybucji, komunikowania się 
oraz rozpoznawania i interpretowania 
źródeł powodujących zakłócenia,

 - umiejętność rozpoznawania zgodności 
i niezgodności sygnałów werbalnych 
i niewerbalnych,

 - wiedza na temat efektywnego nawią-
zywania kontaktu z różnymi grupami 
podopiecznych, stosowania podstawo-
wych zasad komunikowania się z pod-
opiecznym i bliskimi podopiecznego,

 - zdobycie umiejętności asertywnego za-
chowania się oraz opanowanie metod 
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6 M. Gaszyńska, S. Góźdź, M. Kuś, J. Lesiewicz, A. Zasada-Chorab. (red.). (2009). Program Nauczania. 
Opiekun Osoby starszej. Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej.

7 M. Dudek, M. Murat, Wsparcie osób starszych w Polsce – wybrane problemy. Strona Internetowa: http://
www.pulib.sk/elpub2/FF/Balogova1/pdf_doc/32.pdf.

8 Nauka ta interesuje się także kulturowo-społeczną, polityczną i ekonomiczną stroną starzenia się ludności. 
Kręgiem swoich zainteresowań obejmuje też ludzi zbliżających się do starości i znajdujących się na jej przed-
polu (w wieku od 40 do 45 lat). Zajmuje się rozpoznawaniem i leczeniem chorób występujących u osób star-
szych i typowych dla tej generacji, jak również profilaktyką starzenia się. Obecnie gerontología stała się przed-
miotem współpracy i międzynarodowych badań porównawczych. Obszar badań gerontologicznych jest bardzo 
szeroki i obejmuje w zasadzie wszystkie aspekty życia ludzi starzejących się i starych: fizjologiczny, medyczny, 
demo-graficzny, ekonomiczny, kulturowy, psychologiczny i społeczny, ponieważ są one istotne dla zrozumien-
ia zjawiska starzenia się. Gerontología jest zatem wielodyscyplinarną dziedziną wiedzy i dzieli się na trzy pod-
stawowe działy: 1) gerontologię medyczną, obejmującą geriatrię, gerohigienę i psychogeriatrię; 2) gerontologię 
społeczną, a w jej obrębie pedagogikę, psychologię i socjologię starzenia się; 3) gerontologię eksperymentalną 
lub doświadczalną, z takimi subdyscyplinami, jak: biologia starzenia się i gerontofizjologia (A. Zych. (2007). 
Leksykon gerontologii. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls). 

9 A. Zych. (2007). Leksykon gerontologii. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

mających na celu wzmocnienie aser-
tywnego zachowania osoby starszej,

 - dostosowanie metody negocjacji do za-
istniałej sytuacji społecznej, po uprzed-
nim umiejętnym rozpoznaniu sytuacji 
społecznej oraz warunków życia i pro-
blemów osoby starszej, trudnej sytuacji 
oraz występowania ewentualnego kry-
zysu w życiu osoby starszej,

 - umiejętność stosowania skutecznych 
sposobów rozwiązywania sytuacji trud-
nych, konfliktowych oraz kryzysowych 
z uwzględnieniem możliwości osoby 
starszej,

 - rozpoznawanie przyczyn powstawania 
stresu, umiejętność określenia jego dy-
namiki i symptomów, następnie dobór 
odpowiednich metod i technik radzenia 
sobie z negatywnymi jego skutkami,

- umiejętność rozpoznawania czynników 
warunkujących funkcjonowanie jed-
nostki w rodzinie oraz nawiązywanie 
relacji wewnątrzrodzinnych, w zbioro-
wości społecznej, znajomość zasad re-
alizowania ról społecznych,

 - udzielanie wsparcia emocjonalnego oso-
bom starszym potrzebującym pomocy,

 - rozpoznawanie i wykorzystanie zaso-
bów środowiska rodzinnego, instytu-
cjonalnego i lokalnego w pracy z osobą 
starszą6.
W celu zapewnienia odpowiedniej po-

mocy ludziom starszym, odpowiadającej 
na ich potrzeby, opartej na gruntownej 
wiedzy powinna być przeprowadzona 
pełna diagnoza ich sytuacji, a zwłaszcza 
stanu ich zdrowia i sprawności, warun-
ków życia, statusu społecznego, organiza-
cji czasu wolnego, kondycji psychicznej, 
samotności i osamotnienia7. Kształcenie 
specjalistów w zakresie świadczenia usług 
pielęgnacyjno – opiekuńczych obowiązko-
wo musi zmierzać w kierunku rozwoju ge-
rontologii8, nauki zajmującej się procesem 
starzenia istot żywych, a w szczególności 
człowieka oraz naukowego badania wszel-
kich aspektów biologicznego, psycholo-
gicznego i społecznego starzenia się9. 

Nabycie wiedzy oraz umiejętności 
z pewnością sprawi, że wykształcony 
opiekun, który wyspecjalizuje się w tej 
dziedzinie, będzie bez wątpienia lepiej 
radził sobie w realizowaniu swoich funk-
cji i wykonywaniu powierzonych zadań, 
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10 J. Strelau. (red). (2006). Psychologia. Podręcznik akademicki. Psychologia ogólna. Gdańsk: GWP.
11 Chodkowska M. Realizacja ról dziadków w rodzinach polskich tradycyjnych i współczesnych. Strona In-

ternetowa: http://www.pulib.sk/elpub2/FF/Balogova1/pdf_doc/34.pdf. 
12 E. Kopeć. (2013). Zagrożona godność osób starszych. [w:] J. Zminy (red.), Współczesne zagrożenia – for-

my i skutki (s. 83-99). Stalowa Wola: Katedra Pedagogiki Katolickiej.
13 J. Zimny. Aksjologia w życiu pedagogicznym. Strona Internetowa: http://pedkat.pl/index.php/253-ks-zi-

mny-jan-aksjologia-w-zyciu-pedagogicznym.

niż osoba słabo przygotowana pod tym 
względem, zaangażowana do opieki 
przypadkowo, czy nawet jego bliscy. Zdo-
byte gruntowne wykształcenie spowo-
duje pewność, że opiekun poradzi sobie 
w każdej sytuacji, sprawi, że podopieczny 
będzie czuł się bezpieczny, spokojny, ufny, 
a gdyby zaistniała potrzebna interwencji 
lekarza podejmie słuszną decyzję.

2. osoboWość opiekuna osoby 
W starszym Wieku

Z definicją osobowości związane są po-
jęcia takie jak cecha i dyspozycja osobista. 
Osobowość traktuje się jako realną orga-
nizację psychofizyczną złożoną z cech. Ce-
chą nazywa się strukturę neuropsychicz-
ną mającą zdolność dostarczania wielu 
bodźców oraz inicjowania i ukierunko-
wania równoważnych form zachowania 
adaptacyjnego. Cecha posiada predyspo-
zycje do reagowania w określony sposób 
wspólny dla wszystkich ludzi. W celu 
wyjaśnienia dyspozycji osobistej używa 
się tego samego opisu co przy definio-
waniu cechy lecz jeżeli chodzi o sposób 
reagowania to jest to specyficzny i niepo-
wtarzalny sposób przyporządkowany do 
określonej jednostki10. 

Wśród najważniejszych cech osobowości 
opiekuna należy wskazać jego dobroć. Wła-
ściwość ta sprawia, że staje się on życzliwy, 
miły, opiekuńczy. Z uwagi na to, że starsi lu-
dzie niechętnie poddają się ocenie innych, 
chcą być pouczani, lubią niezależność, ich 
opiekun powinien przede wszystkim sza-
nować osoby starsze ze względu na ich 

doświadczenie, mądrość i zasługi będące 
głównymi atutami seniorów. Tym bardziej, 
że współcześni starsi ludzie, bardziej wy-
kształceni niż dawniej, z dojrzałą filozofią 
życiową, oprócz wiedzy mają do zaofero-
wania młodemu pokoleniu cenny przekaz 
tradycji, kultury, historii, przede wszystkim 
jednak swoje doświadczenie i mądrość ży-
ciową11. U osób starszych, z uwagi na ich 
wiek, zmienia się hierarchia wyznawanych 
wartości, co głównie oznacza zmniejszenie 
przywiązania do wartości materialnych, 
posiadania prestiżu społecznego, przedkła-
dania kariery zawodowej nad życie rodzin-
ne, czy nawet założenie rodziny, na korzyść 
zwiększenia rangi wartości takich jak: 
kształtowanie prawidłowych relacji rodzin-
nych, przestrzeganie zasad współżycia spo-
łecznego, wartości moralnych, religijnych, 
ogólnoludzkich, ponadczasowych12, mają-
cych swoje uzasadnienie w aksjologii (na-
uce o wartościach), gdzie pojęcie wartość 
oznacza ,,to wszystko, co uchodzi za ważne 
i cenne dla jednostki i społeczeństwa oraz 
jest godne pożądania, co łączy się z pozy-
tywnymi przeżyciami i stanowi jednocze-
śnie cel dążeń ludzkich”13. Trzeba więc, 
a nawet należy czerpać z tych cennych da-
rów, jakie oferują starsi modemu pokoleniu 
oraz umieć okazać swoją wdzięczność. 

Kolejnym warunkiem do spełnienia 
przez osobę pełniącą funkcję opiekuna 
starszych ludzi to poszanowanie przyzwy-
czajeń podopiecznego, a zarazem bycie 
godnym zaufania, wiarygodnym i dyspo-
zycyjnym. Obowiązkowość, sumienność 
i zaradność, to następne cechy dobrego 
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14 K. Bauman. (2006). Osoby w okresie późnej dorosłości jako ofiary nadużyć. Gerontologia Polska, tom 
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opiekuna. W budowaniu zaufania pomię-
dzy podopiecznym a opiekunem pomocna 
może być umiejętność modyfikacji zacho-
wań w zależności od sytuacji14.

Inną ważną cechą jest wyrozumiałość 
wobec różnorakich obaw osoby starszej 
jak chociażby strach i niechęć w stosunku 
do nowoczesnych urządzeń, które obec-
nie zdominowały świat. Nieumiejętność 
posługiwania się przedmiotami, teraz już 
codziennego użytku np.: telefonami ko-
mórkowymi, bankomatami, komputerami 
czy aparatami cyfrowymi, powoduje, że 
seniorzy czują się obco we współczesnym 
otoczeniu. Tymczasem, podeszły wiek nie 
powinien oznaczać konieczności pozosta-
wania poza dostępem do nowoczesnych 
urządzeń i możliwościami uzyskania in-
formacji w codziennym życiu15.

Ponieważ opiekun powinien liczyć się 
z występowaniem u podopiecznego róż-
nych problemów zdrowotnych, będących 
wynikiem procesu starzenia się organizmu, 
powinien również charakteryzować się 
umiejętnością prowadzenia systematycznej 
obserwacji oraz przygotowywania i wyko-
nywania elementarnych zabiegów higie-
nicznych (w razie konieczności), opracowy-
wania jadłospisu i przygotowania posiłków 
zgodnie z potrzebami podopiecznego oraz 
udzielania pierwszej pomocy w nagłych 
wypadkach i zachorowaniach16.

Cechy dobrego opiekuna można określić 
według wzoru podstawowych cech doj-
rzałej osobowości17. Oznacza to brak nad-
miernej reakcji na bodźce wypływające 
z popędów, umiejętna reakcja na sytuacje 
lękorodne, wysoka tolerancja na frustra-
cję, akceptowanie swoich słabości i pora-
żek bez poczucia klęski. Człowiek dojrzały 
może mieć różne nastroje, ale należy je 
regulować tak, aby nie zakłócały dobrego 
samopoczucia innych, trzeba zachowywać 
równowagę emocjonalną płynącą z poczu-
cia bezpieczeństwa psychicznego18.

Dobry opiekun powinien podejmować 
świadome decyzje na podstawie zracjo-
nalizowanych przez siebie motywów, 
działać sumiennie mając poczucie odpo-
wiedzialności za siebie i innych, obiek-
tywnie postrzegać siebie i pozostałych 
ludzi oraz wzajemne relacje „ja – świat”, 
w pełni i świadomie kontrolować własne 
popędy, emocje i kontakty z ludźmi, świa-
domie modelować własne relacje z oto-
czeniem zewnętrznym, mieć zdolności do 
świadomego planowania, posiadać okre-
ślone oraz odpowiednie do własnych po-
tencjałów aspiracje, dążenia i wartości19. 
W realizowaniu funkcji opiekuna osoby 
w starszym wieku należy wykazać się tak-
że umiejętnością efektywnej komunikacji 
z podopiecznym. Część tej komunikacji 
wyraża się w słowach, większość jednak 
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widoczna jest w niewerbalnej „mowie 
ciała”, dlatego opiekunowie przekazują 
wiele informacji również za pomocą into-
nacji, mimiki czy gestykulacji20 i powinni 
zwracać na to baczną uwagę.

Na wzór osobowości wzbudzającej po-
dziw, sympatię, czasem nawet zazdrość, 
składają się powszechnie akceptowane 
cechy człowieka stanowiące ideał. Jest 
to osoba, którą cechuje poczucie bezpie-
czeństwa, co przyczynia się do rozumie-
nia przez niego przyczynowo – skutko-
wego charakteru zachodzących zjawisk 
w świecie. Człowiek czuje się dzięki temu 
pełnoprawnym członkiem wspólnoty, 
w której żyje. Osoba taka posiada poczu-
cie sensu własnego życia, gromadzi do-
świadczenia, rozwija się, czerpie radość 
z własnych osiągnięć, dobrze zna swoje 
wady i zalety, plany życiowe dostosowuje 
do swoich możliwości, charakteryzuje się 
poczuciem realizmu, adekwatnie inter-
pretuje rzeczywistość i potrafi skutecznie 
działać. W porę dostrzega i rozwiązuje 
trudności, ale umie także uznać własną 
bezsilność wobec tego, co nie uniknione 
i na co nie ma wpływu. Potrafi rozpozna-
wać swoje prawdziwe uczucia, jednak 
trzyma je na wodzy i nadaje im właści-
wy wyraz. Panuje nad impulsami, które 
nie są aprobowane w społeczeństwie. 
Własne pragnienia, ambicje i potrzeby, 
współzawodnictwa, realizuje bez popa-
dania w konflikty. Osoba, według takiego 
wzoru osobowości, liczy się ze społecz-
nymi wymaganiami, respektuje potrzeby 
innych, ale nie wyrzeka się swojej indy-
widualności, nie rezygnuje z miłości wła-

snej. Potrafi bronić swoich interesów, nie 
pozwala się wykorzystywać i krzywdzić. 
W kontaktach z innymi ludźmi zachowu-
je się naturalnie i spontanicznie. Otwarcie 
komunikuje innym czego od nich oczekuje 
i jak chce być traktowana. Charakteryzuje 
się umiejętnością współżycia i współpra-
cy. Przyznaje sobie prawo do popełnienia 
błędów, jednak w miarę możliwości stara 
się naprawiać wyrządzone szkody21. Po-
siada stabilne normy moralne, poglądy 
i przekonania22. Potrafi jednak je kory-
gować pod wpływem nowych informacji 
i doświadczeń23.

Opiekun osoby starszej powinien być 
chętny do rozwijania wszystkich cech 
swojej osobowości niezbędnych w spra-
wowaniu opieki, takich jak: akceptacja 
drugiego człowieka i poszanowanie jego 
godności, gotowość niesienia pomocy in-
nym, odpowiedzialność za podejmowane 
działania, wrażliwość na cierpienie dru-
giego człowieka, aktywność i samodziel-
ność w działaniu, umiejętność współpra-
cy w zespole, dążenie do poszerzania wie-
dzy i samorozwoju, zdyscyplinowanie, 
potrzeba samooceny i samokontroli24.

Warto przy okazji analizy osobowości 
opiekuna zwrócić uwagę na bardzo nie-
chlubne zjawisko nazywane nadużyciem 
wobec osób w okresie późnej dorosłości, 
które należy rozumieć jako pojedyncze lub 
powtarzające się działanie lub brak odpo-
wiedniego działania występujące w jakiej-
kolwiek relacji, w której oczekuje się zaufa-
nia, a która powoduje krzywdę bądź cierpie-
nie osoby w okresie późnej dorosłości. Może 
ona przybierać różne formy: przemocy 
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fizycznej, psychicznej, finansowej, a także 
intencjonalnego lub nieintencjonalnego za-
niedbania. Nadużycia wobec osób w okresie 
późnej dorosłości przejawiają w różnych 
formach. Osoby te bardzo często są zażeno-
wane faktem, że są ofiarami nadużyć, nie 
chcą o tym mówić, ponieważ są nieufne, nie 
chcą wierzyć w to co ich spotkało, nie do-
puszczają do świadomości, że im się to przy-
trafiło, mają nadzieję, że stosowane wobec 
nich nadużycia są incydentalne i wkrótce 
się skończą, są zawstydzone, zwłaszcza gdy 
doświadczają przemocy ze strony człon-
ków rodziny, boją się, że zostaną wyrzuco-
ne na ulicę bądź oddane do domu starców, 
obawiają się, że jeśli komuś powiedzą, ich 
sytuacja się pogorszy25. Dlatego wnikliwa 
obserwacja opiekuna powinna powodować 
odkrywanie i zapobieganie możliwości wy-
stępowania tego typu zjawisk.

3. stan zdroWia opiekuna osoby 
W starszym Wieku

Dobry stan zdrowia opiekuna osoby 
w starszym wieku to niezbędne kryterium 
pozwalające na bycie godnym zaufania, wia-
rygodnym i dyspozycyjnym. Z analiz Świato-
wej Organizacji Zdrowia wynika, że istnieje 
ścisła zależność między zdrowiem pracowni-
ków, a wzrostem ich produktywności w pra-
cy. Brak przeciwskazań zdrowotnych należy 
rozpatrywać zwłaszcza pod względem psy-
chicznym, ale ważne są także dyspozycje 
pod względem fizycznym, co ma niemałe 
znaczenie dla wykonywania zawodu opieku-
na, gdyż należy tu mieć na względzie własne 

ograniczenia fizyczne i nie podejmować wy-
siłku ponad miarę. Przeciwwskazaniem do 
wykonywania pracy opiekuna osoby starszej 
mogą być choroby zwyrodnieniowe kręgo-
słupa, przepukliny pachwinowe oraz inne 
schorzenia, w których niewskazane jest pod-
noszenie ciężarów26. 

Praca stanowi integralną i ważną część 
każdego człowieka. Działalność zawodowa 
stanowi przede wszystkim źródło utrzyma-
nia, decyduje o pozycji społecznej i w du-
żej mierze wpływa na kształtowanie się 
tożsamości jednostki. Niestety działania 
zawodowe stanowią również źródło znacz-
nego obciążenia. Badania wykazują, że stres 
zawodowy jest spostrzegany jako jedno 
z głównych zagrożeń związanych z miej-
scem zatrudnienia i wymieniany przez pra-
cowników jako drugi (po hałasie) czynnik 
szkodzący ich zdrowiu27. Chociaż współcze-
śnie w pracy występuje mniej niż kiedyś 
różnorakich zagrożeń, to jednak znacznie 
wzrosła liczba osób, uskarżających się na 
negatywy wpływ czynników psychospo-
łecznych takich jak: nadmierne obciążenie 
pracą, pośpiech, presja czasu, konflikty in-
terpersonalne, niepewność organizacyjna, 
brak kontroli28. Dlatego warto i trzeba dbać 
o zdrowie psychiczne rozumiane jako brak 
objawów zaburzeń psychicznych i zabu-
rzeń zachowania. Bywa także określane 
jako harmonia w obrębie struktury oso-
bowości, harmonia ze środowiskiem spo-
łecznym, dobre samopoczucie, zdolność 
do pracy, miłości i działalności twórczej. 
Zdrowie psychiczne jest kapitałem pozwa-
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lającym na realizowanie intelektualnego 
i emocjonalnego potencjału człowieka 
oraz znalezienie i odgrywanie swoich ról 
w życiu społecznym i w pracy. Efektywne 
wykonywanie swoich obowiązków, umie-
jętność radzenia sobie ze swoimi emocjami, 
odnajdywanie się w sytuacjach trudnych, 
w dużym stopniu zależy od dobrego stanu 
zdrowia psychicznego. Natomiast jego zły 
stan może przyczynić się nie tylko do zna-
czącego obniżenia jakości życia, jest także 
jedną z trzech najczęściej występujących 
przyczyn nieobecności w pracy oraz jed-
nym z głównych powodów jej rezygnacji29. 
Opiekun osoby starszej powinien być także 
osobą wolną od nałogu alkoholowego, od 
kandydatów na opiekuna często wymaga 
się również nie palenia papierosów. Dbałość 
o dobre samopoczucie i zdrowie przynosi 
korzyści zarówno w przypadku współpracy 
z podopiecznym jak i w zakresie podniesie-
nia wydajności pracy.

Niektóre zawody w większym stopniu są 
narażone na stres niż inne. Praca z ludźmi 
w starszym wieku z pewnością do takich 
należy. Napięcie i obciążenie związane 
z wykonywaniem czynności opiekuń-
czych i pielęgnacyjnych, może prowadzić 
do poważnych negatywnych następstw 
w różnych sferach funkcjonowania opie-
kuna, ze szczególnym wskazaniem na 
profilaktykę wy palenia. Osoby zawodowo 
profesjonalnie zajmujące się osobami star-
szymi w różnego typu placówkach służby 
zdrowia lub instytucjach o charakterze 
opiekuńczym są do pełnionych funkcji 
przygotowane pod tym względem. Ich 
kwalifikacje i kompetencje, obok specy-
ficznie zawodowych, uwzględniają także 
wiedzę i umiejętności ukierunkowane na 

profilaktykę niepowodzeń zawodowych, 
w tym także wypalenia. Problem wypale-
nia istnieje natomiast w sytuacji nieprofe-
sjonalnej opieki nad osobą starszą w wa-
runkach domowych lub w rodzinie. Często 
jest to jednak temat tabu. Przyznawanie 
się do nieradzenia sobie z opieką nad sta-
rym, często chorym rodzicem może być 
oceniane w kategoriach społecznych, mo-
ralnych, a także religijnych jako unikanie 
wypełnienia powinności dorosłego dziec-
ka wobec starszych rodziców. Posiadanie 
niektórych cech osobowościowych przez 
opiekunów szczególnie wpływa na zagro-
żenie wypaleniem. Zaliczają się do nich: 
mocne angażowanie się w pracę, duże 
oczekiwania względem własnej osoby, 
negowanie własnych granic obciążenia, 
spychanie na dalszy plan osobistych po-
trzeb i interesów oraz nadmierne przyj-
mowanie nowych obowiązków i zadań. 
Świadomość zagrożeń i dynamiki rozwoju 
zespołu wypalenia wśród osób świadczą-
cych nieprofesjonalną pomoc dla seniorów 
pozwala postrzegać ten syndrom jako pro-
blem indywidualny i społeczny30. Analiza 
problemów zdrowotnych skłania zatem 
do sformułowania tezy oznajmiającej, że 
opiekun osoby starszej powinien podej-
mować różnorakie starania o zachowanie 
dobrego stanu swojego zdrowia.

podsumoWanie i Wnioski
Starzenie się jest naturalnym i jed-

nocześnie nieodwracalnym procesem, 
który zachodzi w rozwoju osobniczym 
wszystkich ludzi. Jednym z czynników 
determinujących jego przebieg jest sze-
roko rozumiane środowisko, które wpły-
wa na to, czy starość będzie przyjazna 
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dla człowieka, czy też nie. Oprócz rodzi-
ny, przyjaciół, personelu medycznego, 
to pracownicy socjalni i opiekunowie są 
pośrednio odpowiedzialni za jakość tego 
procesu u osób starszych31.

Rola i pozycja człowieka w okresie póź-
nej dorosłości w nowoczesnym, zmoder-
nizowanym społeczeństwie bardzo się 
zmieniła. Czas wieku późnego to okres 
wyciszenia, zasłużonego wypoczynku po 
pracy i wychowaniu dzieci. Jednak czę-
sto niestety zdarza się, że wraz z przej-
ściem na emeryturę pogarsza się wskaź-
nik statusu społecznego i życiowego tej 
grupy ludzi. Trzeba pamiętać o tym, że 
starzenie się jest procesem, dlatego nie 
powinien to być okres całkowitego wy-
cofania się z życia społecznego, kultural-
nego i towarzyskiego, ponieważ może to 
spowodować uaktywnienie się stanów 
depresyjnych, osamotnienia i izolacji, 
które przyczyniają się do pogorszenia ja-
kości życia32.

Ponieważ rodzina, z powodu zmiany 
jej struktury z tradycyjnej na współcze-
sną oraz ograniczone możliwości ośrod-
ków pomocy społecznej i podstawowej 
opieki zdrowotnej nie są w stanie za-
pewnić osobom starszym całodziennej 
ani całodobowej opieki, taką opiekę 
gwarantują opiekunowie indywidualni 
oraz „domy spokojnej starości”, gdzie 
zatrudniany jest etatowo i na zmiany 
wykwalifikowany personel opiekunów 
spełniających określone warunki pod 
względem posiadanych kompetencji, 
dotyczących wykształcenia, osobowo-
ści jak i predyspozycji zdrowotnych. 
Niewielu starszych ludzi chce jednak 
korzystać z tego typu placówek, a rodzi-

nie zazwyczaj trudno jest podjąć decy-
zję o oddaniu bliskiej osoby pod opiekę 
sprawowaną poza rodzinnym domem. 
Dlatego też coraz częściej sytuację taką 
rozwiązuje zatrudnianie opiekunów wy-
konujących swoje zadania w warunkach 
domowych. Jeśli jednak podopieczny 
trafia do zorganizowanej placówki, ro-
dzina kierując się troską o bliską osobę, 
powinna koniecznie zadbać o staranne 
sprawdzenie referencji domu opieki, 
w którym zostanie on umieszczony, 
szczególnej kontroli powinny podlegać 
kompetencje opiekunów, gdyż tylko 
wysokie kwalifikacje personelu mogą 
zapewnić profesjonalną opiekę. Podczas 
odwiedzin należy także obserwować 
sposób sprawowania tej opieki, ponie-
waż może to świadczyć o tym, jakim jest 
opiekunem i czy powinien nim być. De-
cydujące stanowisko może jednak zająć 
tylko podopieczny, ponieważ tylko on 
wie czy jego samopoczucie jest na tyle 
dobre, by zechciał spędzać sporo czasu 
z kimś, kto nie wzbudza jego zaufania 
lub przy której odczuwa dyskomfort. 
Dotyczy to zarówno opieki sprawowa-
nej w zinstytucjonalizowanej placówce 
jak i w warunkach domowych.

Do osób niebędących profesjonalista-
mi w świadczeniu usług opiekuńczych 
dla osób w starszym wieku, powinna 
być skierowana oferta edukacyjna ukie-
runkowana na przekazywanie wiedzy 
(wykła dy, kursy, szkolenia) oraz na roz-
wijanie szeroko rozumianych kompeten-
cji w zakresie radzenia sobie w przypad-
ku niepowodzeń, w tym także powinna 
być prowadzona profilaktyka wypalenia. 
Inspiracją do tworzenia programów z za-
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33 M. Rosalska. (2008). Wsparcie dla pomagających. Problem wypalenia u osób zajmujących się seniorami. 
W: R. Konieczna –Woźniak (red.), Dorosłość wobec starości. Oczekiwania. Radości. Dylematy (s. 239-248). 
Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

34 M. Strzelec. (2008). Potrzeby osób w podeszłym wieku w nauczaniu Jana Pawła II. W: R. Konieczna 
–Woźniak (red.), Dorosłość wobec starości. Oczekiwania. Radości. Dylematy. (s. 175-185). Poznań: Wydaw-
nictwo Naukowe UAM.

kresu merytorycznego poradnictwa, zo-
rientowanego na transmisję podstawo-
wych informacji, rozwijanie kluczowych 
umiejętności oraz kompetencji w ob-
szarze opieki dla opiekunów osób star-
szych może być zaprojektowany przez 
E.S. Stevens-Rosemana i P. Leunga model 
programu edukacyjnego. W modelu tym 
wyodrębniono siedem modułów:
1. budowanie relacji, zaufania i podej-

ścia ukierunkowanego na pomoc oso-
bom starszym,

2. komunikacja z seniorami z zaburze-
niami pamięci,

3. wpływ chronicznego bólu na zacho-
wania osób starszych,

4. rozpoznawanie depresji u osób star-
szych,

5 praca z osobami starszymi i ich rodzi-
nami,

6. troska o samego siebie,
7. kierowanie lokalnych zasoby na 

wsparcie seniorów mieszkających 
samodzielnie.
Propozycja taka ukierunkowana jest na 

wzmacnianie kompetencji w obszarach 
warunkujących efektywność i jakość 
relacji opiekunów ze starszymi ludźmi. 
Interpretując te ogólne zagadnienia war-
to zaakcentować potrzebę rozwijania 
elementarnej wiedzy dotyczącej opieki, 
pielęgnacji, diety, czy rehabilitacji osób 
starszych. Ważne jest także rozwijanie 
wrażliwości diagnostycznej i umiejęt-
ności rozpoznawania niepokojących 
symptomów. W kontekście podjętych 
rozważań niezwykle istotny jest moduł 
szósty skierowany na profilaktykę wyp-

alenia i rozwijanie zdrowych nawyków 
w procesie opieki nad seniorem33. 

Tylko kompleksowe działania eduka-
cyjne warunkują efektywność w świad-
czeniu usług opiekuńczych skierowanych 
do osób starszych oraz w zabezpiecza-
niu ich potrzeb. Różnorodne potrzeby 
i prawo do ich zaspokojenia podkreślał 
z troską i życzliwością niejednokrotnie 
w swoim nauczaniu Jan Paweł II, który 
wypowiadając się o ludziach starszych 
akcentował ich znaczącą rolę w życiu 
rodziny, Kościoła i społeczeństwa34.

Na nadchodzące zmiany w naszym 
kraju, wynikające z narastającego zja-
wiska starzenia się społeczeństwa, na-
leży się przygotować przede wszystkim 
pod względem tworzenia i zapewnienia 
odpowiednich warunków życia osobom 
w podeszłym wieku w postaci zapew-
nienia szerokiej gamy usług opiekuń-
czych i pielęgnacyjnych sprawowanych 
przez kompetentnych opiekunów.

streszczenie
Niniejszy artykuł przedstawia rozwa-

żania dotyczące posiadania odpowied-
nich kompetencji przez opiekuna osoby 
starszej, obejmujących jego wykształ-
cenie, predyspozycje osobowościowe 
oraz dobry stan zdrowia zarówno pod 
względem psychicznym jak i fizycz-
nym. Uwarunkowania te są konieczne 
do odpowiedzialnego, starannego i peł-
nego troski wypełniania obowiązków 
zawodowych opiekuna, świadczącego 
usługi pielęgnacyjno – opiekuńcze, tym 
bardziej, że w wyniku zjawiska starze-
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nia się społeczeństwa popyt na tego 
rodzaju pomoc stale wzrasta. Dlatego 
też konieczne staje się przygotowanie 
odpowiedniej oferty edukacyjnej w kie-
runku formowania nowoczesnej kadry 
opiekunów osób w starszym wieku, 
sformułowanie celów kształcenia oraz 
opracowanie zasad rekrutacji.

summary
Caregiver competence elderly
This article presents considerations for 

the possession of the respective compe-
tences of the caregiver of an elderly per-
son, including his education, personality 
traits and good health, both mental and 
physical. These conditions are necessary 
for a responsible, careful and comprehen-
sive care to perform their professional tu-
tor providing nursing services - welfare, 
especially as a result of an aging popula-
tion the demand for this type of assistance 
is growing. Therefore, it is necessary to 
prepare an appropriate training opportu-
nities in the formation of modern senior 
carers of the elderly, the formulation of 
learning objectives and the development 
of rules of recruitment.
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