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Zakład Andragogiki i Gerontologii Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego,  

Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego  

oraz Stowarzyszenie Gerontologów Społecznych  

zaprasza 

do udziału w Ogólnopolskim Seminarium Naukowym 

Instytucjonalne i pozainstytucjonalne wsparcie osób starszych wymagających opieki 

Łódź, 27.01.2016 

 

KOMUNIKAT nr 1 

 

Na przestrzeni ostatnich kilku dekad kwestia zinstytucjonalizowanej, jak i 

pozainstytucjonalnej formy wsparcia osób starszych wymagających opieki stała się palącym 

wyzwaniem społecznym. 

Starzenie się ludności, jakie ma obecnie miejsce w całej Unii Europejskiej, wywołuje 

szereg następstw gospodarczych, społecznych, politycznych i edukacyjnych. Konsekwencje te 

można odnaleźć także na różnych poziomach życia społecznego – poziomie mikro (rodzina), 

mezo (społeczności lokalne) i makro (polityka społeczna).   

Z obserwacji wynika, że opieka nad osobami starszymi może mieć miejsce w rodzinie, 

może mieć charakter pomocy środowiskowej, a także może sprowadzić się do otrzymywania 

świadczeń pieniężnych z budżetu państwa.  

Niezależnie od tego, kto i gdzie udziela wsparcia osobom starszym wymagającym opieki, 

należy liczyć się z kosztami, zarówno tymi finansowymi (jak koszty przeznaczone na opiekę, 

leczenie czy rehabilitację), psychicznymi (stres, syndrom wypalenia opiekunów), jak i 

społecznymi (np. ograniczenie kontaktów społecznych).   

W ramach seminarium chcielibyśmy poszukać odpowiedzi na pytania: Jak organizować 

pomoc dla osób starszych w tym również osób z demencją?, Jakie czynniki odgrywają kluczową 

rolę w organizowaniu tej pomocy?  

W obliczu rosnącego zapotrzebowania na opiekę nad osobami starszymi uważamy, że 

pytania te nie mogą pozostać bez odpowiedzi.  

W ramach seminarium chcielibyśmy także skoncentrować się na poniższej 

problematyce: 

• Polityka społeczna i zabezpieczenie społeczne wobec osób starszych. 

• Instytucjonalne wsparcie osób starszych wymagających opieki.  

• Opieka domowa nad osobami starszymi.  

• Rynek usług opiekuńczych nad osobami starszymi.  
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• Opieka paliatywna nad osobami starszymi.  

Nawiązując do powyższych obszarów, chcielibyśmy zaprosić Państwa do wzięcia udziału w 

seminarium organizowanym przez Zakład Andragogiki i Gerontologii Społecznej Uniwersytetu 

Łódzkiego, Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego oraz Stowarzyszenie 

Gerontologów Społecznych.  

Liczymy na owocną dyskusję merytoryczną i wymianę praktycznych doświadczeń, co 

niewątpliwie przyczyni się do pogłębienia wiedzy na temat różnych form wsparcia osób 

starszych wymagających opieki.  

 

Z wyrazami szacunku  

Komitet Organizacyjny Seminarium 

dr Marcin Muszyński – przewodniczący 

dr Anna Gutowska – sekretarz 

 

Komitet naukowy 

Prof. Olga Czerniawska 

prof. Elżbieta Dubas  

prof. Zofia Szarota 

prof. Piotr Szukalski 

prof. Bogusława Urbaniak  

prof. Halina Worach-Kardas 

 

Warunkiem uczestnictwa w seminarium jest zarejestrowanie się na stronie 

http://ptg.otbd.pl/konferencja.html  

 

Miejsce seminarium 

 

Wydział Nauk o Wychowaniu 

Łódź, ul. Pomorska 46/48 
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Ogólnopolskie Seminarium Naukowe 
Instytucjonalne i pozainstytucjonalne wsparcie osób starszych wymagających opieki 

Środa, 27 stycznia 2016 

11:30 -12:00 Rejestracja uczestników  

12:00-14:00 Powitanie uczestników 

Powitanie uczestników konferencji w imieniu Organizatorów 

prof. Elżbieta Dubas, Uniwersytet  Łódzki 

Powitanie uczestników konferencji w imieniu Oddziału Łódzkiego Polskiego 

Towarzystwa Gerontologicznego 

dr Marcin Muszyński, Uniwersytet  Łódzki 

Powitanie uczestników konferencji w imieniu Stowarzyszenia Gerontologów 

Społecznych  

dr Agnieszka Majewska-Kafarowska, Uniwersytet Śląski  

Sesja 1 – przewodniczy prof.  Bogusława Urbaniak  

Analiza polityki społecznej wobec starzenia się ludności - przykład Polski 

prof. Barbara Szatur-Jaworska, Uniwersytet Warszawski  
Polityka społeczna wobec osób starszych 

prof. Zofia Szarota, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie 
Demograficzne przemiany rodziny a zapotrzebowanie seniorów na 

pozarodzinną opiekę 

prof. Piotr Szukalski, Uniwersytet Łódzki   

 

Wsparcie instytucjonalne wobec potrzeb duchowych ludzi starych 

dr Artur Fabiś, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie 

14:00-14:30 Przerwa kawowa 

14:30- 17:00  Sesja 2  – przewodniczy dr Małgorzata Dzięgielewska  

Integracja opiekunów rodzinnych osób starszych z rynkiem pracy na 

przykładzie projektu ELMI TOI.  

dr Anna  Gutowska, dr Marcin Muszyński, Uniwersytet Łódzki  

Działalność Łódzkiego Towarzystwa Alzheimerowskiego   

mgr Jolanta Kordacka, Łódzkie Towarzystwo Alzheimerowskie  

Towarzyszenie w drodze jako relacja w chorobie Alzheimera  

prof. Elżbieta Dubas, Uniwersytet Łódzki   

Sytuacja w obszarze rynku usług opiekuńczych nad osobami starszymi 

mgr Robert Chyczewski, dyrektor Radosnego Domu Seniora w Łodzi 

Opieka paliatywna w ramach hospicjum domowego  

lek. Iwona Sitarska, Hospicjum Domowe Caritas w Łodzi 

 

Wolontariat wobec osób starszych wymagających opieki 

mgr Agata Deszyńska-Susik, Biuro Wolontariatu Caritas Archidiecezji Łódzkiej  

17:00  Podsumowanie seminarium   
prof. Elżbieta Dubas, Uniwersytet Łódzki 

 

 *Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie Seminarium i zobowiązuje się do publikacji na 

stronie internetowej aktualnych informacji http://ptg.otbd.pl/konferencja.html 


