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Zebranie
Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego
1.Powitanie oraz przedstawienie agendy spotkania dr Marcin Muszyński
2. Dyskusja nad projektem wspólnej publikacji naukowej
Podczas spotkania uczestnicy projektu skoncentrowali się na kwestii wyboru wspólnego tematu,
ustalenia wstępnej struktury pracy, podziału pracy, weryfikacji terminarza oraz pozyskaniu kolejnych
osób do projektu. Ustalono że, publikacja obejmować będzie dotychczasowy dorobek OŁPTG. Na
kolejne zebranie potencjalni autorzy prac przygotują tematy poszczególnych publikacji.
2. Referat naukowy ENHANCING LABOUR MARKET INTEGRATION OF ELDERLY FAMILY CARERS
THROUGH SKILLS IMPROVING – prezentacja założeń międzynarodowego projektu oraz wyników
pierwszego etapu badań dr Anna Gutowska, dr Marcin Muszyński
Referenci przedstawili główne założenia oraz cele projektu ELMI TOI. Najważniejszym rezultatem
projektu ELMI będzie transfer włoskiego kursu e-learningowego dla rodzinnych opiekunów osób
starszych, którego celem jest umożliwienie im zdobycia umiejętności i kompetencji przydatnych do
świadczenia lepszej opieki i integracji na rynku pracy. Ponieważ partnerzy projektu pochodzą z
różnych krajów UE (RO, PL, CZ), o różnych systemach ochrony zdrowia i opieki społecznej, w których
rodzinni opiekunowie osób starszych mogą mieć różne potrzeby, pierwszym etapem projektu były
badania terenowe i analiza danych. Dzięki otrzymanym wynikom badań partnerzy zdobyli wiedzę na
temat prawdziwych potrzeb opiekunów w zakresie szkolenia. Badanie będzie podstawą do
wprowadzenia udoskonaleń na szczeblu krajowym w transferze narzędzi e-learningowych. Badania
wykazały, że istnieje wiele podobieństw w pracy opiekunów z krajów partnerskich. Właściwie profil
opiekunów jest prawie taki sam (kobieta, ok. 48 lat) i prawie wszyscy opiekunowie wykonują pełen
zakres zajęć związanych z opieką. Opiekunowie we wszystkich krajach cierpią z powodu stresu lub
nawet wypalenia, a swoją pracę wykonują przez okres od 6 miesięcy do 7 lat. Podopieczni najczęściej
są dotknięci demencją, niepełnosprawnością fizyczną, chorobami przewlekłymi oraz chorobami serca
i krążenia. W żadnym z krajów opiekun nie ma możliwości wzięcia płatnego urlopu. Zainteresowanie
zdobyciem umiejętności w zakresie IT jest bardzo niewielkie, szczególnie w PL, natomiast w CZ i RO
jest pewne zainteresowanie. Do najważniejszych różnic zaliczono: specjalistyczne szkolenia dla
opiekunów (CZ), niewielkie wsparcie instytucjonalne (PL), brak zainteresowania profesjonalizacją
tego pola działania (PL).
3. Przedstawienie pierwszych refleksji z realizacji projektu Studenci – seniorom, seniorzy – studentom
mgr Ewa Czernik, dr Anna Gutowska, dr Joanna Kunert
Referentki przedstawiły pierwsze refleksje z realizacji projektu sekcji praktycznej OŁ PTG.
Dotychczas zrealizowano znaczną część teoretyczną projektu. Odbyły się wykłady z zakresu procesów
starzenia, stereotypów w starości, dydaktyki biograficznej oraz komunikacji z seniorem. Powstały
zespoły 2 osobowe (student stomatologii – student pedagogiki). Odbyła się także pierwsza wizyta w
Domu Opieki Społecznej przy ul. Krzemienieckiej.

Zwrócono uwagę na potrzebę pracy w 2 osobowych zespołach studenckich w celu nawiązania lepszej
relacji przed wizytą u seniorów w DPS. Jak do tej pory część wykładowa była prowadzona dla
wspólnie dla wszystkich studentów, więc możliwości kontaktów interpersonalnych studentów były
ograniczone. W kolejnym etapie studenci stomatologii przygotują krótkie seminaria dotyczące
problemów jamy ustnej w starości oraz promocji zdrowia u seniorów w Instytucie Stomatologii.
Zajęcia prowadzone będą w 2 osobowych zespołach tak aby zacieśnić współpracę między
studentami.
Poruszono także kwestię ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej studentów podczas wizyt
w DPS. Zarówno ubezpieczenie studentów Uniwersytetu Łódzkiego jak i Medycznego nie obejmuje
swoim zakresem praktyk wykonywanych w innych placówkach niż uczelnia – sprawa do wyjaśnienia.
Zaproponowano przeznaczenie środków finansowych ze składek OŁ PTG na działalność
kulturalną w ramach projektu (np. wyjście z seniorem poza placówkę na spacer, do teatru itp.)
Propozycję życzliwie przyjęto.
4. Sprawy bieżące dr Marcin Muszyński





Przedstawienie dokumentacji PTG
Aktualizacja listy członków OŁ PTG
Terminarz wystąpień naukowych w roku 2015 - załączony
Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2014 – ustalenie terminów.

