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Streszczenie
Przejście na emeryturę jest jednym z najtrudniejszych momentów w całym
życiu. Stąd też niezwykle ważne jest aby ludność Europy mogła dokonywać
świadomych wyborów dotyczących emerytury oraz żeby mogła utrzymać jakość
życia przed i po zakończeniu kariery zawodowej. Celem niniejszego projektu
„KARIERA SENIORA - Aktywność a dobrostan psycho-fizyczny: poradnictwo dla osób
w wieku około-emerytalnym” finansowanego przez Unię Europejską dzięki Programowi
Grundtvig „Uczenie się przez całe życie”

jest promowanie idei obowiązkowego

doradztwa dla osób w wieku 55+ lub dla osób, które wkrótce mają zamiar przejść na
emeryturę. Projekt rozpoczął się we wrześniu 2010 roku i zostanie zakończony w

lipcu 2012 roku. Główne założenia projektu obejmują:
•

Wymianę wiedzy na temat różnych systemów emerytalnych w

krajach partnerskich.
•

Dzielenie się wynikami badań dotyczących głównych wyznaczników

jakości życia w podeszłym wieku oraz podstawowych teorii opisujących
starzenie.
•

Dzielenie się doświadczeniami i praktycznymi umiejętnościami na

temat doradztwa dla starszych pracowników przed podjęciem przez nich
decyzji o tym kiedy i w jaki sposób chcą opuścić szeregi siły roboczej.
•

Wymiana doświadczeń dotyczących sposobów poprawy i rozwoju

doradztwa dla seniorów z korzyścią dla nich samych, pracowników,
pracodawców i społeczności.
•

Bezustanne

rozwijanie

partnerstwa

w

celu

rozpowszechnienia

wyników i najlepszych praktyk dla seniorów w trudnym przejściu z pracy
na pełen etat.
Projekt reprezentowały organizacje: Urząd Zatrudnienia Miasta Aarhus,
Dania, Uniwersytet Katolicki w Mediolanie oraz Stowarzyszenie Nestorów we
Włoszech;

Centrum

Rehabilitacji

Zawodowej Kobiet, Administracja FCPK,

Warszawa, Polska, Akademia Augusta Horcha, Berlin, Niemcy i Uniwersytet
Techniczny na Krecie, Grecja. Kraje uczestniczące w projekcie zostały wybrane
celowo z różnych stron Europy tak, aby rozpowszechnić idee projektu w jak
Program „Uczenie się przez całe życie” GRUNDTVIG
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najszerszym zakresie. Zasadnicza prezentacja programu znajduje się w raporcie
końcowym. W pierwszej części analizujemy: obecne modele demograficzne
starzejącej sie populacji, rynek pracy oraz systemy emerytalne w krajach
partnerskich; socjologiczne i biologiczne teorie starzenia; kluczowe wyzwania
jakie

stwarza

starzenie

(zdrowie,

cechy

osobowości, izolacja

społeczna,

emerytura, dyskryminacja ze względu na wiek i ubóstwo); zmiany na poziomie
osobistym, ekonomicznym, socjalnym i psychologicznym jakim podlegają osoby
przechodzące na emeryturę.
Członkowie

zespołu

tego

interdyscyplinarnego

projektu

stworzyli

i zrealizowali kursy doradztwa i seminaria edukacyjne o różnej orientacji, treści
i czasie trwania w Danii, we Włoszech i w Polsce. Celem seminariów była pomoc
ludziom w dokonywaniu znaczących i świadomych wyborów dotyczących ich
życia i planów na przyszłość opartych na ich indywidualnych potrzebach
emerytalnych, zastąpienia pracy innymi zadaniami lub kontynuowania pracy.
Druga część raportu przedstawia kursy i

wskazówki

odnośnie realizacji

doradztwa dla osób w wieku około-emerytalnym. Wskazówki oparte są na
doświadczeniach i praktykach trzech z partnerów projektowych (Miasto Aarhus,
Dania; Fundacja Centrum Promocji Kobiet, Warszawa, Polska; oraz Associazione
Nestore, Mediolan, Włochy), którzy rozwinęli te programy, różnych potrzebach
obywateli i sytuacji gospodarczej poszczególnych państw członkowskich.
Kluczowe wyniki i cele tego projektu zostały osiągnięte podczas pięciu
kolejnych

spotkań

w

Aarhus

(wrzesień

2010),

Mediolanie

(luty

2011),

Heraklionie na Krecie (czerwiec 2011), Warszawie (wrzesień 2011) i Berlinie
(2012)
Uczestnicy projektu byli zaangażowani w analizę oczekiwanych osiągnięć
oraz wyników prac z korzyścią dla zainteresowanych stron,

a także dla

społeczeństwa, polityków i innych badaczy (domy opieki, pomoc społeczna,
służba zdrowia i szpitale) w całej Europie. Dołożone zostały wszelkie starania
aby wyniki projektu zostały rozpowszechnione wśród wszystkich wcześniej
wymienionych grup. Główne zadania analizy obejmowały między innymi:
•

Stworzenie

strony

internetowej

we

wczesnej

fazie

informującej o samym projekcie i postępach oraz wynikach prac.
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projektu

•

Napisanie raportów dla wybranych jednostek i grup rozsyłanych za

pomocą internetu jak i w wersji papierowej. Raporty te miały na celu
zwrócić uwagę korzystających z projektu na jego osiągnięcia. Dokumenty
te zawierały oficjalne rezultaty projektu jak również związane z nim
dodatkowe materiały i informacje.
•

Prezentacje wyników na kongresach i konferencjach we wszystkich

krajach partnerskich.
•

Mini

konferencję

promocyjną

zorganizowaną

w

Warszawie

we

wrześniu 2011 roku.
•

Mini konferencję promocyjną zwołaną w Mediolanie 28 marca 2012
roku zatytułowaną „Nowe wyzwanie dla Europy: szybko starzejące
się społeczeństwo.”

•

Miedzynarodową konferencję zorganizowaną w Berlinie w maju 2012

roku.
Więcej informacji jest dostępne na stronie: http://www.seniorforce.dk
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Przedmowa
Starzenie się społeczeństwa zostało uznane przez Unie Europejską za jeden z
kluczowych problemów. Wraz ze starzeniem sie społeczeństwa, siła robocza
także

się

starzeje. Jednakże

oficjalne

rozwiązania

tego

problemu

są

paradoksalne. Wiele jednostek rządowych szuka możliwości zwiększenia udziału
osób starszych w szeregach pracowników oraz zniechęca do przechodzenia na
wcześniejszą emeryturę (OECD 2006), podczas gdy inne udostępniają specjalne
dodatki zachęcające pracowników do przejścia w stan emerytalny.
Emerytura nie jest unormowanym procesem. Jest to zmiana w życiu i jako
taka podlega indywidualnym decyzjom podejmowanym w kontekście socjoekonomicznym. Plan kiedy i jak przejść na emeryturę jest różny dla różnych
osób jednak decyzja jest zawsze podejmowana zgodnie z prawem danego kraju
i dostrzeganych potrzeb jednostki. To postanowienie niemal zawsze powoduje
wewnętrzne,

psychologiczne

reakcje

i

procesy

pomagające

ludziom

przystosować się do nowej sytuacji i utrzymania lub poprawy ich jakości życia.
Dlatego też przygotowanie, decyzje i

wybory

w

tej kwestii

wymagają

jednocześnie solidnej wiedzy i dobrego osądu sytuacji.
Komisja

Europejska

podjęła

wiele

proaktywnych

inicjatyw

w

celu

poradzenia sobie z demograficznymi wyzwaniami. Można je podsumować w
opisie następującej strategii: „Umożliwienie ludziom starzenia w dobrym
zdrowiu i uczestniczenia bardziej aktywnie w rynku pracy i życiu społecznym”.
Poradnictwo dla osób w wieku około-emerytalnym może okazać się
najlepszym sposobem na zrealizowanie tej strategii. Niniejszy raport jest
napisany w celu poparcia tego argumentu oraz aby dostarczyć przydatnych,
stosownych i udowodnionych informacjach na temat postępów w kursach
poradnictwa

x

emerytalnego

w

państwach

Unii
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Europejskiej.

Część 1

Rozdział 1
Zmiany demograficzne, rynek pracy i systemy
emerytalne w krajach partnerskich
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1. Wstęp
Poniżej przedstawiony scenariusz analizy procesu starzenia się społeczeństw,
będącego poważnym wyzwaniem dla wszystkich krajów Europy, ma na celu
opisanie głównych zmian demograficznych oraz wskaźników rynku pracy w
porównaniu z istniejącymi zasobami w krajach partycypujacych w projekcie, jak
również przedstawienie danych odnośnie procesu dezaktywizacji zawodowej w
krajach partnerskich.
Uwagi dotyczące nowej strategii Europa 2020 (oraz jej znaczenia dla
starzejącej się siły roboczej) zostaną sformułowane na końcu pierwszej części
raportu.
Analiza statystyk w części pierwszej raportu dowiedzie, iż niezbędna jest
interwencja w postaci zmian w polityce, które powinny nie tylko reformować
formalne warunki

przechodzenia na emeryturę, ale dodatkowo zmieniać

obyczaje nawiązujące do wcześniejszej emerytury oraz uczynić przejście z
płatnej pracy na zasiłek emerytalny bardziej zrównoważonym.

2. Zmiana struktury populacji
Głównie za sprawą rozwoju populacji w ostatnich 50 latach, Europa dąży ku
zmianie swojej struktury demograficznej, czego skutkiem będzie stosunkowy
wzrost liczby osób starszych.
Europa stanie przed poważnym problemem związanym z

wymianą siły

roboczej i zrównoważonego rozwoju społeczeństw.

2.1. Wymiana siły roboczej
Europa musi skonfrontować się z problemem wymiany siły roboczej. Przeciętnie
niemal 100 procentowa wymiana pracowników w roku 2011 spadnie do 80
procent około roku 2020 i będzie w dalszym ciągu spadać. Dopiero mniej więcej
w 2050 roku zanotowany zostanie nieznaczny wzrost.
Można to zaobserwować na rysunku 1 przedstawiającym przekształcenie
wskaźnika

zmiany

współczynnik

12

populacji

wymiany

siły

w

latach

roboczej

2011-2061

(WWSR),

zdefiniowanego

stanowiącego
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jako

procentowy

stosunek osób pracujących (w wieku 15-24 lata) do liczby osób opuszczających
siłę roboczą (w wieku 55-64 lata).

Rys. 11: Strukturalne wskaźniki zmian demograficznych w latach 2011-2061,
Europa 27 (%)

Ponadto

rysunek

1

ilustruje

zmiany

dwóch

dodatkowych

wskaźników

strukturalnych zmian demograficznych w latach 2011-2061, mianowicie źródło
wymiany

siły

roboczej

w

grupie

osób

młodych:

wskaźnik

obciążenia

demograficznego osób młodych (WODOM) obliczany jako procentowy stosunek
populacji osób poniżej 15 roku życia do liczby osób pracujących w wieku 15-64
lata. Drugim pokazanym wskaźnikiem jest potrzeba wymiany na rynku pracy
jako

skutku

opuszczania

jej

szeregów

przez

osoby

starsze,

nazywany

wskaźnikiem obciążenia demograficznego osób starszych (WODOS) obliczanego
jako procentowy stosunek populacji w wieku ponad 65 lat do liczby osób w
wieku pracującym (15-64 lata).
W zestawieniu z danymi z Europy rysunek 1 pokazuje, że wskaźnik
obciążenia demograficznego osób młodych wyniesie blisko 20% w latach od
2011 do 2061. Stanowi to problem ponieważ zapotrzebowanie na wymianę siły
roboczej wzrośnie w tym okresie z 25% do 35%.
1

Źródłem wszystkich danych jest Eurostat
Program „Uczenie się przez całe życie” GRUNDTVIG
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Coraz większa liczba Europejczyków opuszcza siłę roboczą, jednak brak
jest osób mogących ich zastąpić. W konsekwencji siła robocza maleje podczas
gdy odsetek liczby osób starszych rośnie, co może spowodować zwiększenie
wydatków

na

opiekę

w

społeczeństwach

europejskich.

Taka

zmiana

demograficzna ma różny wpływ na ludność w Europie.
Wśród krajów partnerskich, wskaźnik wymiany siły roboczej w Polsce
spada do najniższego możliwego poziomu bliskiego 50% w porównaniu do
pozostałych 4 państw. A według statystyk współczynnik ten będzie się obniżać
do roku 2050 z krótkim okresem zwyżki po roku 2020. W 50-letnim okresie od
roku 2011 w Polsce liczebność populacji 65+ wzrośnie z 20% do 70%:

Rys. 2: Strukturalne wskaźniki zmiany w liczebności populacji w latach 20112061, Polska (%)
Podobnie w Niemczech poziom wymiany siły roboczej osiągnie 60% około
roku 2025 , natomiast później przewidywany jest wzrost do poziomu pomiędzy
70% i 80%:

14
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Rys. 3: Strukturalne wskaźniki zmiany w liczebności populacji w latach 20112061, Niemcy (%)

Poziom 60% w wymianie siły roboczej Włochy odnotują około roku 2030.
Podobnie jak Niemcy i Grecja (poniżej) zmiana demograficzna i związany z nią
poziom wymiany siły roboczej zaczęły się już przed rokiem 2011 i były
spowodowane relatywnie dużą liczbą ludności w wieku ponad 65 lat:

Rys. 4: Strukturalne wskaźniki zmiany w liczebności populacji w latach 20112061, Włochy (%)
Program „Uczenie się przez całe życie” GRUNDTVIG
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W Grecji wskaźnik wymiany będzie malał do około roku 2040:

Rys. 5: Strukturalne wskaźniki zmiany w liczebności populacji w latach 20112061, Grecja (%)

I na koniec strukturalne zmiany populacji w Danii wyróżniają sie na tle
innych państw partnerskich. Wzrost wskaźnika obciążenia demograficznego
osób starszych nie jest tak uderzający, co oznacza, że wymiana siły roboczej
wydaje się osiągnąć poziom poniżej i powyżej 100% do roku 2061. Jednakże w
nadchodzących

latach

nawet

w

Danii

przez

około

20

lat

nie

będzie

wystarczającej liczby młodych ludzi żeby zastąpić osoby opuszczające rynek
pracy.
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Rys. 6: Strukturalne wskaźniki zmiany w liczebności populacji w latach 20112061, Dania (%)

Wystarczająca wymiana siły roboczej w Europie w przyszłych latach będzie
wymagała zaangażowania ludności w wieku powyżej emerytalnego.

2.2. Zrównoważony rozwój społeczny
W wielu społeczeństwach Europy osoby między 55 a 74 rokiem życia stanowią
źródło ochotniczej opieki o ogromnym znaczeniu.
Szczególnie tam gdzie opieka nad dziećmi i osobami starszymi jest
obowiązkiem rodziny gdyż brak jest takich instytucji jak przedszkola czy domy
opieki dla seniorów. Rodzice potrzebują dziadków do pomocy w opiece nad
dziećmi kiedy odpowiednie instytucje nie spełniają swojej roli. Natomiast ciągle
aktywne osoby między 55 a 74 rokiem życia mogą być potrzebne do opieki nad
starszymi członkami rodziny w sytuacji gdy usługi socjalne nie są dostępne.
We Włoszech struktura rodziny zależy od osób w wieku 55-74 lata
wystarczająco

sprawnych

do

sprawowania

opieki,

nawet

na

zasadzie

wolontariatu. Ten rodzaj pracy wymaga zrównoważonego rozwoju społecznego
w związku z dziećmi i osobami w bardzo zaawansowanym wieku.
Odpowiednio wskaźnik zrównoważonego rozwoju społecznego młodych
(WZRSM) jest obliczany jako stosunek liczby potencjalnych dorosłych i
Program „Uczenie się przez całe życie” GRUNDTVIG
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Podsumowując, idea zrównoważonego rozwoju społecznego
promujacego aktywną emeryturę może być korzystna dla
społeczeństwa zarówno dzięki płatnej pracy jak i
wolontariatowi.
starszych opiekunów (55-74 lata) do liczby dzieci w wieku przedszkolnym (0-5
lat). Natomiast wskaźnik zrównoważonego rozwoju społecznego starszych
(WZRSS) kalkulowany jest jako proporcja liczby potencjalnych dorosłych i
starszych opiekunów (55-74 lata) do liczby osób w wieku ponad 75 lat. Rysunek
7 ilustruje zmiany poziomu tych dwóch wskaźników we Włoszech.

Fig. 7: Zmiany poziomu zrównoważonego rozwoju społecznego w latach 20112061, Włochy (według wartości)
Jak

pokazano

na

rysunku

7

wzrost

liczby

osób

w

bardzo

zaawansowanym wieku może w końcu ograniczyć do 1 liczbę dostępnych
opiekunów dla całej grupy osób starszych. Podobny trend ma miejsce w Grecji,
Polsce i Niemczech. Jednak w Danii poziom zrównoważonego rozwoju wygląda
inaczej (Rys. 8).
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Fig. 8: Zmiany poziomu zrównoważonego rozwoju społecznego w latach 20112061, Dania (według wartości)

W Danii, biorąc pod uwagę kwestię opieki nad starszymi, zrównoważony
rozwój społeczny jest wyższy niż w 4 pozostałych krajach partnerskich.
Natomiast zdolność do opieki nad dziećmi jest poniżej poziomu odnotowanego
w reszcie krajów z projektu. Należy pamiętać, że w Danii obowiązki opiekunów
obu grup przejęły instytucje publiczne.
Z drugiej strony osoby pomiędzy 55 i 74 rokiem życia płacą podatki aby
takie służby publiczne były opłacalne. Poza tym zajęcia kulturalne i spędzanie
wolnego czasu są organizowane w dużym stopniu przed odpowiednie grupy
ochotników.
Jak można zauważyć aktywna emerytura może wiązać się zarówno z
ochotniczą pracą opiekuna jak i z udziałem w rynku pracy. We Włoszech
angażowanie osób w wieku 55-74 lata stanowi podstawę opieki nad dziećmi i
osobami w bardzo zaawansowanym wieku. Podczas gdy model duński zakłada,
że osoby starsze powinny pozostać na rynku pracy, a dzięki ich podatkom może
działać opieka społeczna.
Podsumowując, idea zrównoważonego rozwoju społecznego promującego
aktywną emeryturę może być korzystna dla społeczeństwa zarówno dzięki
płatnej pracy jak i wolontariatowi.

3. Udział w rynku pracy i emerytura
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Liczba osób między 15 a 64 rokiem życia mogłaby służyć jako wskaźnik ludności
w wieku produkcyjnym i liczebności siły roboczej w społeczeństwie. W
rzeczywistości jednak nie wszyscy ludzie w tej grupie wiekowej są aktywni na
rynku pracy.
Może

to być spowodowane faktyczną liczbą osób na emeryturze.

Przeciętny wiek przejścia na emeryturę w Europie to 61,4 lata (2009) co
oznacza, że spora część starszej grupy potencjalnych osób pracujących nie jest
aktywna zawodowo. Bardziej szczegółowo temat ten będzie omówiony w dalszej
części tego rozdziału.
Niektórzy ludzie mogą być bezrobotnymi członkami grupy wiekowej w
wieku produkcyjnym. Należy ich jednak postrzegać jako członków siły roboczej.
Co za tym idzie wskaźnik aktywności zawodowej można zdefiniować jako
wyrażony w procentach stosunek między ilością siły roboczej (zatrudnieni +
bezrobotni) i odpowiednią grupa populacji z podziałem wiekowym. Według
rysunku 9 wskaźnik aktywności zawodowej dla Europy w roku 2010 wyniósł
71%. Ta liczba wskazuje na rzeczywisty udział siły roboczej w przedziale
wiekowym 15-64 lata.
Biorąc

pod

uwagę

kraje

partnerskie

wskaźnik

przekracza

normę

europejską w Danii (79,55) i w Niemczech (76,6%), natomiast jest poniżej
przeciętnej w Grecji (68,2), Polsce (65,6%) i we Włoszech (62.2%).
Nie jest zaskoczeniem, że w ostatniej dekadzie ludzie do wieku 64 lat nie
osiągali poziomu aktywności zawodowej na poziomie 71% i jedynie 49,7% osób
w wieku 55-64 lata aktywnie uczestniczy w rynku pracy. Ta ostatnia wartość
procentowa wzrosła z 39,3% zanotowanych w roku 2000.
Aktywność zawodowa wśród młodych ludzi spadła z poziomu 45,3% w
roku 2000 do 43,1% dziesięć lat później. Najwidoczniej jest to wynikiem
dłuższego okresu kształcenia.
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Fig. 9: Wskaźnik aktywności zawodowej w grupach wiekowych, 2000-2010,
Eu27 (%)
Jednym z powodów obniżonego wskaźnika aktywności zawodowej

jest

płeć. Kobiety w Europie nadal nie uczestniczą w rynku pracy tak często jak
mężczyźni:

Fig. 10: Wskaźnik aktywności zawodowej w latach 2000-2010, Mężczyźni (rys.
po lewej), Kobiety (rys. po prawej), Eu27 (%)

Niezależnie od płci niektórzy ludzie mogą nie być zdolni do pracy z powodu
fizycznych, psychicznych czy społecznych problemów.
W

Europie

bezrobocie

trzyma

poza

nawiasem

siły

roboczej

10%

społeczeństwa. Na rysunku 11 przedstawiona jest stopa bezrobocia określona
Program „Uczenie się przez całe życie” GRUNDTVIG
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jako

stosunek

procentowy

bezrobotnych

do

wolumenu

siły

roboczej

(zatrudnionych + niezatrudnionych) według podziału na grupy wiekowe.

Fig. 11: Stopa bezrobocia według grup wiekowych w latach 2000-2010 , Eu27
(%)

W Europie, czyli także w krajach partnerskich, istnieją ogromne różnice
odnośnie przeciętnego bezrobocia. Nawet jeśli członkowie siły roboczej są
zatrudnieni – może nie być to praca na pełen etat.
Liczba zatrudnionych na pół etatu w Europie jest opisana na rysunku 12
jako procentowy udział poszczególnych grup wiekowych. Tutaj także kobiety są
częściej zatrudniane na pół etatu.

Fig. 12: Zatrudnieni na pół etatu, 2010Q2, Eu27 (%)
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Faktycznie zamiana zatrudnienia z połowy etatu na pełen etat może
powiększać liczebność siły roboczej. Jednak należy pamiętać, że praca na pół
etatu przez starsze osoby rozważające przejście na emeryturę może stanowić
nieodzowną część całej siły roboczej.
Według danych z Tabeli 1, przeciętny wiek przejścia na emeryturę w
Europie to 61,4 lata w roku 2009. Stanowi to wzrost z wieku 59,9 lat
odnotowanego w roku 2001 i wszystkie kraje partnerskie mają tendencję
wzrostową w tym obszarze:
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

UE 27

59,9

60,1

61,0

60,5

61,0

61,2

61,2

61,4

61,4

Dania

61,6

60,9

62,2

62,1

61,0

61,9

60,6

61,3

62,3

Niemcy

60,6

60,7

61,6

61,3

61,9

62,0

61,7

62,2

61,3

62,7

61,7

61,1

61,0

61,4

61,5

59,7

60,2

60,4

60,8

60,1

Grecja
Włochy

59,8

59,9

61,0

Polska

56,6

56,9

57,9

57,7

59,5

59,3

Tabela 1: Przeciętny wiek przejścia na emeryturę, 2001-2009, UE 27 oraz
wszystkie kraje partnerskie (wartości całkowite)
Pomimo małych rozbieżności co do przeciętnego wieku przejścia na
emeryturę w Europie i w 5 państwach partnerskich, średnia długość życia
bardzo się różni w poszczególnych krajach Unii Europejskiej. Biorąc pod uwagę
5 krajów partnerskich na rysunku 13 można zaobserwować skalę średniej
długości życia od 71,26 lat dla mężczyzny w Polsce do 84,48 lat dla kobiety we
Włoszech.
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Rys. 13: Średnia długość życia według płci, rok 2008, we wszystkich krajach
partnerskich i w Unii Europejskiej (według wartości)
Być może w obliczu dłuższej długości życia obywatele Europy wybraliby dłuższą
aktywność zawodową gdyby dano im taką szansę.
To założenie potwierdza sie gdy popatrzymy na wskaźnik zatrudnienia
starszych pracowników (55-64 lata) na rysunku 14 sięgający powyżej 50% w
krajach partnerskich. Co więcej wskaźnik ten odnotowany w roku 2010
przewyższa ten z roku 2000 w Europie i w każdym z państw partnerskich.

Rys. 14: Wskaźnik zatrudnienia starszych pracowników (55-64 lata) w latach
200-2010, Europa i kraje partnerskie (%)
Dlaczego nie mielibyśmy umożliwić starszym pracownikom - nawet tym w wieku
65+, sprawnym i chętnym do pracy pozostania na rynku pracy, jeśli mają taką
okazję i po odpowiednim rozważeniu zanim przyjdzie czas na dezaktywizację
zawodową.
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4. Uwagi na temat strategii Europa 2020
Unia Europejska zakłada osiągnięcie 75% poziomu zatrudnienia wśród osób
zdolnych do pracy w roku 2020.
Nawet jeśli ten cel wydaje się ambitny, może nie być wystarczający dla
utrzymania

siły

roboczej

bez

przeprowadzenia

cięć.

Dodatkowo

zmiany

demograficzne w postaci 20% przyrostu liczby osób w wieku ponad 65 lat
oznaczają, że potrzeba będzie ludzi do opieki nad częścią z nich.
Według założeń Sztokholm 2010 liczba zatrudnionych osób (15-64 lata)
miała wynosić 70% do roku 2010. Nowe założenia europejskie podnoszą
minimalny wiek zatrudnialności z 15 do 20 lat. Wydaje się to rozsądnym
rozwiązaniem z powodu wydłużonej edukacji. Z drugiej strony także zakładany
wskaźnik

zatrudnienia został podniesiony

z 70% do 75%. Nawet

jeśli

osiągnięcie założonego poziomu byłoby możliwe dla grupy wiekowej poniżej 60
lat, poziom zatrudnienia dla osób starszych (60-64 lata) jest bez porównania
niższy od zakładanych 75%. W takiej sytuacji niezbędne są odpowiednie
działania w celu opóźnienia przechodzenia ludności na emeryturę.
W Europie przeciętny wiek przejścia na emeryturę w roku 2009 wynosił
61,4 lata. Spośród krajów partnerskich w roku 2007 najpóźniej rezygnowano z
pracy w Danii w wieku 62,3 lat, a najwcześniej w Polsce w wieku 59,3 lat.
Europejski cel

z roku 2010 dotyczący starszych pracowników nie został

osiągnięty jak pokazano na rysunku 15. Niemniej jednak poziom 50%
zatrudnienia wśród osób w wieku 55-64 lat przekroczył założenia w Danii i
Niemczech w porównaniu ze średnią europejską na poziomie 46,3%. W zasadzie
odnotowano wzrost wskaźnika zatrudnienia starszych pracowników w latach
2001-2010.
Podsumowując: starsi pracownicy wydają się być kluczowym czynnikiem
zwiększającym siłę roboczą w Europie tak potrzebnym w nadchodzących latach.
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Rys. 15: Wskaźnik zatrudnienia starszych pracowników (55-64 lata) w Unii
Europejskiej i krajach partnerskich w roku 2010 oraz zmiany w latach 20012010 (%)
Wprowadzenie zmian warunków wstępnych dla zatrudnianych w Europie
spowoduje brak 6,8 miliona osób z szeregów siły roboczej w porównaniu do
założeń ze Sztokholmu 2010. (patrz Tabela 2)

Pop. 15-64

70%

Pop. 20-64

75% docelowo

(2010)

docelowo (l.

(2020)

(l.pracowników.) 2020-

pracowników.)
UE27

335.770.774 235.039.542

Zmiana

2010
304.336.840 228.252.630

6.786.912

Dania

3.630.561

Niemcy 53.877.881

2.541.393

3.278.413

2.458.810

-82.583

37.714.517

47.837.086

35.877.815

1.836.702

Grecja

5.277.701

6.857.568

5.143.176

-134.525

Włochy 39.655.921

27.759.145

37.324.687

27.993.515

234.371

Polska

19.056.157

23.759.537

17.819.653

-
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1.236.505
Tabela 2: Założenia ze Sztokholmu 2010 (70% osób w wieku 15-64 lata
zatrudnionych do roku 2010) w porównaniu z ilością zatrudnionych według
założeń strategii Europa 2020 (75% osób w wieku 20-64 zatrudnionych do roku
2020) (wartości całkowite)

Rysunek 16: Zmiany docelowego poziomu zatrudnienia w latach 2010-2020 w
porównaniu

ze

wzrostem

populacji

65+

w

Unii

Europejskiej

i

krajach

partnerskich (%)

Z krajów partnerskich jedynie Włochy oczekują na nieznaczne obniżenie
liczebności

siły

roboczej

przy

osiągnięciu

docelowego

poziomu

75%

zatrudnionych osób. Pozostałe 4 kraje stoją w obliczu konieczności redukcji w
zestawieniu z celami na rok 2010.
Jak pokazano na Rysunku 16, planowane zmiany poziomu zatrudnienia w
latach

2010-2020

zmniejszą

bezrobocie

o

2.9%,

a

z

grupy

państw

uczestniczących w projekcie najbardziej znacząca redukcja o 6.5% ma mieć
miejsce w Polsce.
Wzrost populacji 65+ w Europie w latach 2010-2020 wyniesie 19,2%. Ta
średnia jest

wynikiem porównania wzrostu w Polsce o 33,3% z wynikiem w

Niemczech na poziomie 9,5%.
Sytuacja ta wymaga od nas wysiłków na rzecz zwiększenia liczebności siły
roboczej. Jeśli nie uda się znacznie przekroczyć poziomu 75% zatrudnionych w
Program „Uczenie się przez całe życie” GRUNDTVIG
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grupie wiekowej poniżej 60 roku życia, nasze działania muszą skupić się na
podnoszeniu średniego wieku przejścia na emeryturę. Wszystko to ma na celu
nie tylko osiągnięcie założeń Europa 2020, ale wręcz ich przekroczenie. Kursy
doradztwa dla osób w wieku około-emerytalnym są najlepszym rozwiązaniem
tej kwestii.
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Rozdział 2

Psychologiczne, socjologiczne i zdrowotne aspekty
starzenia

Program „Uczenie się przez całe życie” GRUNDTVIG
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1. Uwarunkowanie starzenia
Europejczycy, zarówno jednostki jak i całe społeczeństwa, starzeją się. Jest to
związane z malejącą liczbą urodzeń i zgonów. W miarę wydłużania się średniej
długości

życia,

Europa

doświadcza

powiększania

się

starszej

populacji,

określanej mianem „wyzwania demograficznego”. Do roku 2030 niemal co trzeci
Europejczyk będzie miał ponad 60 lat, a wielu z nich będzie żyło jeszcze długie
lata.
2. Definicje starzenia się – Charakterystyka „Młoda starość”
i „Sędziwa starość”
Definicja określenia „podeszły wiek” i „starzenie” są szeroko dyskutowane w
literaturze. Starzenie się i podeszły wiek są terminami społecznymi. Są one
zdeterminowane

kulturowymi

“Paradoksem współczesnych

tradycjami i obrzędami. Dlatego też
nie ma konkretnego wieku w którym

społeczeństw jest fakt, iż

człowiek staje sie stary. Sposób w jaki

zapewniają one stabilność i

ludzie się starzeją nie jest jedynie

dobrobyt umożliwiający starzenie

naukową ideą, ale istnieje także w

się, jednocześnie odmawiając

umysłach starszych osób, a przez to

starszym osobom należnego

także w ich słownictwie. Na to jak

miejsca w hierarchii społecznej”

definiujemy i postrzegamy starzenie

(Thomas & Blanchard, 2009).

ma wpływ duża liczba złożonych i
powiązanych
włącznie

z

wartościami

ze

sobą

czynników

demografią,

reformami

kulturowymi

jak

i

społecznymi,
z

polityką,

przynależnością

gospodarką

klasową,

płcią

i
i

rasą/narodowością (Estes, 2001).
Wraz z wydłużaniem się długości życia, jesteśmy konfrontowani z
pojęciami takimi jak „młoda starość” i „sędziwa starość”. Te czynniki są
decydujące gdyż skutki starzenia się są inne dla sędziwych starych niż dla
młodych starych. Wielu młodszych starych w wieku 65-75 lat (70% populacji)
staje w obliczu zakończenia pracy zawodowej na pełen etat. Zwykle mają oni
więcej swobody, są bardziej niezależni, dysponują zabezpieczeniem finansowym
i cieszą sie dobrym zdrowiem. Sędziwi seniorzy (powyżej 75 lat, stanowiący
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20% społeczeństwa) mogą być bardziej uzależnieni od pomocy innych osób. W
krajach rozwiniętych osoby w bardzo zaawansowanym wieku (80+) są
najszybciej

powiększającą

sie

grupą.

Kobiety

w

wieku

ponad

85

lat

przewyższają liczebnie mężczyzn w tym samym wieku. Stulatkowie nie są
rzadkim zjawiskiem, ale ich liczba jest poważnie ograniczona (Dean, 1993).
Wszystkie wymienione czynniki sprawiają, iż należy
starszych”

jako

różnorodną,

z

bardzo

postrzegać grupę „osób

zróżnicowanymi

potrzebami

i

charakterystyką. Stąd zamiast terminów ‘stary” lub ‘podeszły’, termin ‘senior’
jest

bardziej

odpowiedni

i

zalecany

Starzenie się jest procesem wieloczynnikowym i każdy starzeje
się w inny sposób i w innym tempie

do

określania tej wielowymiarowej i złożonej grupy osób powyżej 65 roku życia
(Inelmen & Inelmen, 2007).
Statystyki potwierdzają, że starzenie jest wieloczynnikowym procesem
i starzejemy się w różny sposób i w różnym tempie. Należy rozróżnić pomiędzy
symptomami starzenia takimi jak siwizna, zmarszczki, spowolnienie reakcji,
pogorszenie wzroku i słuchu oraz chorób związanych z wiekiem (Inelmen &
Inelmen, 2007). Wiek biologiczny jest bardzo różny od wieku metrykalnego.
Dlatego też dwie osoby o tym samym wieku metrykalnym mogą mieć zupełnie
inny stan biologiczny zależnie od ich zdrowia i wieku na jaki się czują.
Niestety, pomimo

postępu

nauk

społecznych, starzenie

jest

nadal

definiowane z perspektywy biomedycznej (Thomas & Blanchard, 2009). W
takim ujęciu, starzenie jest widziane jako utrata równowagi życiowej; Starzenie
jest definiowane jako postępujące z czasem pogorszenie funkcji życiowych
zachodzące

u

większości

żywych

istot

pociągające

za

sobą

osłabienie,

zwiększoną podatność na choroby i niesprzyjające warunki środowiskowe,
utratę ruchliwości i sprawności i inne związane z wiekiem zmiany fizjologiczne
(Goldsmith, 2006).

3. Biologiczne teorie starzenia
Proponowano różnorodne teorie tłumaczące proces starzenia. Zostały one
pogrupowane w kilka kategorii, a większość z nich jest oparta na przekonaniu,
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że starzenie jest częścią konstrukcji organizmu (np. teorie ewolucji Darwina,
teorie uszkodzenia DNA, teoria błędu katastroficznego). Szczegółowe omawianie
tych teorii jest poza zakresem zainteresowania tego raportu. Jednak dla
poparcia

argumentów

przytoczymy

główne

założenia

Teorii

Zegara

Komórkowego, który umiejscawia koniec życia w przedziale wiekowym 115-120
lat. Niezbędne jest zatem dostarczenie ludziom strategii do przeżycia w sposób
znaczący i bezpieczny około 50 lat po przejściu na emeryturę.

4. Socjologiczne teorie starzenia
Literatura jest źródłem wielu poglądów na starzenie, poczynając od szeroko
krytykowanej teorii odłączenia do teorii aktywności. Najnowsze podejścia
koncentrują się na jakości życia.
W latach 60-tych zmiany charakterystyczne dla starzenia się były
opisywane w „teorii

odłączenia” opartej bardziej na indywidualnych niż

środowiskowych czynnikach. Pomyślne starzenie było charakteryzowane jako
proces towarzyskiego i społecznego wycofania oraz redukcji związków i
kontaktów, spowodowane głównie przejściem na emeryturę (Cumming, 1963).
Społeczeństwo, według tej teorii, przestaje dostarczać przydatnych funkcji dla
osób

starszych

poprzez

przekazanie

obowiązków

młodszemu

pokoleniu.

Podstawowa krytyka tej teorii leży w poglądzie, że takie praktyki odnoszą się
bardziej do wieku metrykalnego a nie ‘rzeczywistego’: wiele starszych osób jest
odłączonych ponieważ odebrano im stanowiska władzy i wpływu, a nie dlatego,
że był to ich świadomy wybór.
Wprost przeciwnie ukazane jest to w „teorii aktywności” wywodzącej się z
zasady,

że

„Aktywna

Emerytura

robi

różnicę”

opartej

na

bardziej

kompleksowych czynnikach. Szczęśliwe starzenie oznacza, że osoba realizuje
się w pozytywnych i satysfakcjonujących funkcjach, pod warunkiem, że
środowisko (fizyczne, finansowe, społeczne) dostarcza jej zadań. Kiedy starsze
osoby dorosłe są aktywne, energiczne i produktywne, starzeją się efektywniej i
szczęśliwiej. W ten sposób nowe role są głównym źródłem satysfakcji, ponieważ
dostarczają poczucia dobrobytu osobistego i znacząco zastępują poprzednie role
społeczne (Litwin & Shiovitz-Ezra, 2006). Widoczna krytyka tej teorii zakłada,
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że nie wszyscy starsi ludzie mają chęć lub są zdolni do utrzymania aktywnego
trybu życia. Niektórzy z nich z różnych przyczyn takich jak emerytura,
wdowieństwo, odległość od dzieci, zniedołężnienie, problemy zdrowotne, mogą
nie chcieć lub nie być w stanie prowadzić aktywny tryb życia.
Teoria

ciągłości

zajmuje

się

procesami

przystosowania

ludzkich

doświadczeń zarówno w wymiarze wewnętrznym jak i zewnętrznym. Według tej
teorii starzenie nie jest jedynie okresem wielkich zmian, ale również okresem
kiedy należy utrzymać równowagę między ciągłością i zmianami (Agahi, Kosma
& Parker, 2006). Faktycznie, jak twierdzi Atchley (1989), ludzie nie zmieniają
się na starość tylko stają się bardziej sobą.

5. Zmiany i Wyzwania starzenia
Zmiany i wyzwania starzenia się populacji przyciągają coraz więcej uwagi
badaczy, polityków i opinii publicznej. Oprócz odniesienia się do biologicznych i
fizycznych

aspektów,

konieczne

jest

nawiązanie

do

psychospołecznych

uwarunkowań starzenia (Rowe & Kahn, 1987), a zwłaszcza do środowiska
fizycznego i społecznego osób starszych. Zmiany związane ze starzeniem
łączone są z szukaniem nowego znaczenia, obawami przed izolacja społeczną
oraz

znacznymi

stratami,

kwestiami

zdrowotnymi,

bezpieczeństwem

finansowym, itp. Dane te są potwierdzone przez badania nad podobieństwami i
różnicami ‘dobrego starzenia’ przeprowadzone w siedmiu krajach Ameryki
Łacińskiej i 3 krajach europejskich, biorące pod uwagę zróżnicowanie pomiędzy
młodszymi i starszymi uczestnikami (Fernandez-Ballesteros i inni, 2010). Wyniki
tych badań dowodzą dużej zgodności pomiędzy krajami, kontynentami i osób w
podobnym przedziale wiekowym. Zgodność ta dotyczy faktu, iż zdrowie,
niezależność,

związki

społeczne

i

satysfakcja

życiowa

wydają

się

być

elementami dobrego starzenia najszerzej i najczęściej dostrzeganymi przez
osoby starsze.

5.1. Zdrowie
Populacja w podeszłym wieku zwiększyła swoją liczebność i wydłużyła średnią
długość życia w wyniku postępu medycyny i poprawy w systemach służby
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zdrowia (Kespichayawattana & Jitapunkul, 2009). Zdolności fizyczne i mentalne
mają tendencję do pogarszania się co czyni przejście na pozycję osoby w
podeszłym wieku dość trudnym. Według Atchleya (1991) zaledwie 15 procent
starszej ludności nie cierpi na choroby i osłabienie organizmu.
Istnieje wiele złożonych czynników decydujących o zdrowiu w starszym
wieku (Andrew, 2001). Kwestie jeszcze bardziej sie komplikują kiedy zdamy
sobie sprawę, że wiek jest tylko jednym z kilkunastu elementów decydujących o
zdrowiu. Płeć i poziom wykształcenia, zawód, klasa i status społeczny wpływają
na zdrowie starszych osób i mogą odgrywać jeszcze istotniejszą rolę niż sam
wiek (Pahor & Domajnko, 2008). Pozostałe czynniki to: prowadzony do tej pory
styl

życia;

zachowanie;

sytuacja

osobista i

rodzinna;

dostępne

usługi;

społeczne, finansowe, kulturalne i fizyczne środowisko w którym żyją starsi
ludzie, a także postrzeganie starzenia się wpływa na ich zdrowie. (Ritsatakis,
2008).
Stworzenie wspólnego profilu dla zdrowia i chorób w starzejącym się
społeczeństwie zakłada, że jest on różny od profilu młodszych grup. Pod
względem epidemiologicznym starzejące się osoby są częściej diagnozowane
jako cierpiące na przewlekłe schorzenia i choroby. Najczęstsze choroby
występujące u osób starszych to choroby układu krążenia. Także cukrzyca jest
wymieniana na liście 10 przyczyn zachorowalności w grupie osób 65+ i jest ona
łączona z redukcją aktywności postępującą wraz z wiekiem (Dorfman, 1993).
Powyższe wyniki dają podstawy do określenia osób w podeszłym wieku jako
wrażliwą grupę społeczną.
Szwedzka Ankieta Panelowa na temat Starzenia i osób w Podeszłym
Wieku (PSAE) postawiła sobie za cel analizę powiązań pomiędzy powodami
przejścia na emeryturę i dobrobytem społecznym seniorów. Wyniki pokazują, że
prawie połowa ankietowanych emerytów wymieniła problemy zdrowotne jako
‘bodziec’ do rezygnacji z pracy. Wprost przeciwnie, osoby, które miały
swobodny

wybór

czasu

przejścia

na

emeryturę

cieszyły

się

lepszym

samopoczuciem niż te, które tego wyboru nie miały (Nordenmark & Stattin,
2009).
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Europejskie Badanie Chorób Nowotworowych i Żywienia przeanalizowało
w Grecji liczącą 16.827 grupę mężczyzn i kobiet, pracujących i tych będących
na emeryturze. Znaleziono solidne dowody, na potwierdzenie faktu, że wczesna
emerytura może być czynnikiem ryzyka dla śmiertelności całkowitej i tej
spowodowanej chorobami układu krążenia u osób pozornie zdrowych (Bamia,
Trichopoulou & Trichopoulos, 2008).
Durfan (1995) zbadał 65-letnich i starszych emerytów obu płci w dwóch
hrabstwach stanu Iowa i wywnioskował, że zagrażające życiu schorzenia
zdrowotne takie jak choroby serca, schorzenia naczyniowo-mózgowe i choroby
płuc miały większy wpływ na brak satysfakcji z emerytury niż upośledzenie
wzroku czy słuchu.
Analiza Bowling’a (1990) na temat satysfakcji z życia u osób 85+
mieszkających

w Londynie pokazuje, że zdrowie fizyczne było lepszym

czynnikiem prognostycznym niż zmienne systemów społecznych. Możliwość
dostępu do gospodarczych, społecznych i politycznych instytucji i usług w
społecznościach jest najważniejszym wyznacznikiem sukcesu niezależności osób
starszych w ich własnych gospodarstwach (Kendig and Ducker 2002).
Co więcej, nadużycia fizyczne, seksualne i

emocjonalne

stały

się

społecznymi problemami, które narażają zdrowie osób starszych. Zaniedbanie i
obawa przed represjami są innymi zauważalnymi problemami.
5.2. Cechy osobowości
W psychologii, Wielka Piątka cech osobowości szeroko opisuje obszar i skalę
ludzkiego charakteru (John & Srivastava, 1999). Wielka Piątka czynników jest
następująca: Otwartość, Sumienność, Ekstrawersja, Zgodność i Neurotyczność
(ang.

Openness,

Conscientiousness,

Extraversion,

Agreeableness,

and

Neuroticism – razem dają skrót OCEAN)2. „Każda cecha reprezentuje tendencję

2

Otwartość – (pomysłowy/ciekawy vs. konsekwentny/ostrożny). Docenia sztukę, emocje,
przygody, niezwykłe pomysły, dociekliwość, fantazje, pomysły i różnorodność doświadczeń.
Sumienność – (wydajny/zorganizowany vs. wyrozumiały/beztroski)). Ma tendencje do
samodyscypliny, spełniania obowiązków, dążenia do osiągania celów; dominuje u niego
rozwaga, porządek, wiedza i częściej zaplanowane niż spontaniczne zachowania.
Ekstrawersja – (towarzyski/energiczny vs. lubiący samotność, zdystansowany). Cechuje go
energia, pozytywne emocje, asertywność, poziom aktywności, z dobrym refleksem, ciepły i
poszukujący towarzystwa innych osób.
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do zachowania w szczególny sposób w kontakcie z innymi różniącą się
nasileniem z jakim przejawiają oni dana cechę” (Woods & Windle, 2008,
pp.592).
Robert i inni (2006) przeprowadził meta-analizę 92 przypadków w celu
wykrycia zespołu zmian cech charakteru u osób w wieku od 10 do 101 lat.
Jedynie 6 z nich zawierało dane odnoszące się do osób 80+. Analiza pokazała,
że zaledwie dwie cechy z „Wielkiej Piątki” mogą ulec znacznej zmianie. Cecha
zgodności ulega spotęgowaniu u osób 50+. Ekstrawersja maleje w wieku 60-70
lat. Wydaje się, że osoby wrogo nastawione takie już pozostaną, podobnie
optymizm nie ulegnie zmianie.
W sześcioletnim długookresowym badaniu 223 osób w wieku 55-85 lat
odnotowano wzrost cech sumienności i zgodności oraz spadek intensywności
ekstrawersji (Jacoby, Oppenheimer & Dening, 2008, str.592). Negatywne
emocje pojawiają się częściej u osób przed 50 rokiem życia niż u starszych.
Częstotliwość pozytywnych emocji zmierza do wzrostu od wieku średniego do
wieku zaawansowanego. Odnośnie stabilności osobowości przyjmuje się, że
zarówno zmiana jak i stabilizacja mają miejsce.

5.3. Wykluczenie społeczne
„Na związki społeczne w podeszłym wieku wpływa powszechnie akceptowany
stereotyp

zakładający,

że

normalnym

jest

dla

starszych

osób

bycie

zaniedbanym, odizolowanym i zależnym od kruchych systemów społecznych”
(Victor & Scarf in Walker, 2005:100-116).
Ostatnie badania wskazują na ogromne różnice w zmianach związanych z
wiekiem w ich wpływie na ich powiązanie społeczne i satysfakcję z życia w
społeczeństwie. Izolacja społeczna jest uważana za powszechną wśród osób
starszych: zmiany kierunku życia, emerytura, ograniczona mobilność, problemy
zdrowotne oraz negatywne stereotypy zamykają drzwi do społecznej interakcji.
Starsze osoby doświadczające izolacji społecznej z jakiegokolwiek powodu
Zgodność – (przyjazny/współczujący vs. zimny/niemiły). Ma skłoność do odczuwania empatii i
udzielania pomocy aniżeli bycia podejrzliwym i wrogim. Inne jego cechy to zaufanie, skromność
i altruizm.
Neurotyczność – (wrażliwy/nerwowy vs. spokojny/pewny). Cechuje go bezproblemowe
odczuwanie nieprzyjemnych emocji takich jak gniew, niepokój, przygnębienie czy bezbronność.
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(znaczne straty, wdowieństwo) są bardziej narażone na śmiertelność całkowitą,
wzmożoną zachorowalność, fizyczne i psychiczne problemy, zwłaszcza depresję
(Cornwell & Waite, 2009, Koropechyj-Cox,1998).
Samotność jest głęboko osobistym subiektywnym uczuciem, społecznie
niepożądanym i stygmatyzowanym, które to zjawisko nie ma widocznych
znaków czy symptomów. Mierzenie samotności jest kontrowersyjne, jako że
bywa często zamaskowane przez kliniczne syndromy takie jak depresja,
niepokój czy izolacja społeczna stąd osamotnienie nie jest rozpoznawane jako
osobny problem. Według de Jong Gierveld (1987) samotność może być
postrzegana jako wielowymiarowe zjawisko obejmujące trzy wyraźne kwestie:
pozbawienie elementu, który prowadzi do straty emocjonalnego przywiązania;
perspektywę tymczasowości, prowokującą pytanie do jakiego stopnia bycie
samotnym jest podatne na zmianę; szereg emocjonalnych aspektów samotności
takich jak smutek, poczucie winy, frustrację i desperację. Taki pogląd jest
proponowany jako sposób zdobycia „prywatnego” wglądu na to czym jest
samotność poprzez pytania dotyczące więzi społecznych i dostępności bliskich
związków.
Waga więzi społecznych jest wskazywana przez badanie próbki 1,334
emerytów Żydowskiego pochodzenia z Izraela: dostarcza ono empirycznych
dowodów na stwierdzenie, że więzi społeczne mają większe znaczenie jako
czynnik prognozujący satysfakcjonującą emeryturę niż aktywne uczestnictwo w
życiu społecznym (Litwin & Shiovitz-Ezra, 2006).

5.4. Emerytura
Emerytura

jest

stosunkowo

niedawnym

pojęciem

w

zindustrializowanych

społeczeństwach. Rozpowszechniła się we wczesnym wieku dwudziestym.
Obecnie stała się etapem życia doświadczanym przez większość Europejczyków
i obywateli świata zachodu i trwa dłużej niż kiedykolwiek wcześniej. Oprócz
czynników

instytucjonalnych,

istnieje

kilka

indywidualnych

wyznaczników

określających życie pracownika w podeszłym wieku.
Ludzie z różnym społecznym i zawodowym zapleczem nie tylko inaczej
postrzegają pracę i emeryturę, ale także przechodzą różne etapy życia seniora.
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Według

Amerykańskiego

Badania

długookresowego

Zdrowia

i

Emerytury

(American longitudinal Health and Retirement Study w skrócie HRS), osoby,
które cieszą się dobrym zdrowiem i stosunkowo wcześnie zakończyły karierę
częściej podejmują pracę pomostową niż osoby prowadzące własną działalność
i te z obu końców skali socjoekonomicznej: osoby na wyższym końcu skali,
które byłoby stać na przejście na emeryturę, ale wybierają kontynuację pracy
oraz te z ograniczonymi zasobami z niższego skraju skali, które muszą
pracować na codziennie utrzymanie (Quinn, 2010). Zostało udokumentowane,
iż starsi pracownicy częściej zostają na rynku pracy kiedy pracowali na
stanowiskach o wyższym statusie takich jak kierownicy czy eksperci, a ich praca
była nacechowana wysokimi umiejętnościami i niskim wysiłkiem fizycznym
(Reitzes, Murtan & Fernandez, 1998).
Badanie jakościowe przeprowadzone przez Parry and Taylor (2007)
obejmowało

możliwości

kobiet

i

mężczyzn

w

wieku

emerytalnym

lub

zbliżających się do obowiązującego wieku przejścia na emeryturę. Pokazano, że
ludzie mają różne poglądy na zamianę pracy na emeryturę. Dla wielu emerytura
była nagrodą za utrzymywanie wysokiej etyki pracy i etapem, w którym w
końcu mogli cieszyć się wolnością. Inni byli szczęśliwi kontynuując pracę nawet
po przekroczeniu oficjalnego progu wymaganego do rezygnacji z pracy; takie
podejście było zależne od tego czy był to indywidualny wybór czy decyzja
narzucona z góry. Większość postrzegało kontynuowanie pracy jako opcję
krótkoterminową co było spowodowane tym, że ich branże i firmy nie
dysponowały możliwością pracy dostosowaną do wieku seniora. Dla osób, które
przepracowały

całe

życie

w

jednej

branży

lub

organizacji,

było

mało

alternatywnych możliwości jeśli ich praca nie była możliwa do utrzymania.
Późniejsze etapy życia wydają się czasem zmian. Emerytura jest
społecznym procesem nie tylko utraty roli pracownika, jak pokazaliśmy
wcześniej. Dlatego też, okres przedemerytalny może pełnić funkcję zmiany
kariery. Lepiej przygotowane jednostki częściej będą odkładać emeryturę na
później, redukując niepokój związany ze zmianą i poczucie niepewności o
ryzyko finansowe (Reitzes, Murtan & Fernandez, 1998). Według Goffmana
(1959) emerytura jest powiązana w rolą w rodzinie. Wyższa liczba osób
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zależnych w rodzinie (dzieci, żona, rodzice) zachęca mężczyzn w średnim wieku
do kontynuowania pracy w podeszłym wieku.
Aby zminimalizować utratę prestiżu na emeryturze potrzebne są nowe
zadania i zainteresowania. Praca ochotnicza może wypełnić czas, praca na pół
etatu może przynieść dodatkowy dochód. Jak twierdzi Flick i inni (2002)
dołączenie do organizacji jako wolontariusz może być substytutem pracy, co
może

pomóc

mieszkańców

w

etapie

Queensland

zmiany.
w

Dodatkowo

Australii

jakościowe

pokazały,

że

dane

starsi

starszych
nieoficjalni

wolontariusze są integralną częścią społeczności i społeczeństwa, ważnym
źródłem kapitału społecznego i odgrywają decydujące role w utrzymywaniu
zwartych grup społecznych i dobrym funkcjonowaniu rodzin (Warburton &
McLaughlin, 2005).

5.4.1. Praca na emeryturze
Czas wczesnego przechodzenia na emeryturę się skończył i nie zanosi się na
jego szybki powrót. Po masowej fali wczesnej emerytury w latach 1970-1980,
kraje członkowskie Unii Europejskiej pod koniec lat 90-tych zmierzyły sie z
kwestią liczby zatrudnionych starszych pracowników, przy nadal istniejących
różnicach pomiędzy poszczególnymi krajami (Eichhorst, 2011). Politycy muszą
znaleźć sposoby zachęcania starszych pracowników do pozostania na rynku
pracy. Jak unaocznili to Zaidi and Fuchs (2006), istnieją duże rozbieżności
odnośnie zatrudnienia osób w wieku 50-64 lata. Dania odnotowuje wskaźnik
zatrudnienia tych osób na poziomie 60%. Na drugim końcu przekroju są kraje
ze stosunkowo niskim wskaźnikiem zatrudnienia [Włochy (41%), Polska
(41%)], oraz takie jak Grecja (48%) gdzie liczba zatrudnionych jest poniżej
założonych w Lizbonie docelowo 50%.
Istnieje wiele

stanowisk i wzmożona różnorodność co do przejścia na

emeryturę. Na takie podejścia mogą mieć wpływ dalej wymienione czynniki:
zdrowie, dochody, wykształcenie, status społeczny, płeć, itd. W ankiecie Merill
Lynch (2006) w której wzięło udział ponad 5,000 Amerykanów w wieku 25-70
lat, ankietowani którzy chcieli kontynuować pracę na emeryturze wymieniali
jako dwa główne powody: „będę aktywny umysłowo” oraz „będę aktywny
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fizycznie”. „Pieniądze” były na trzecim miejscu. „Świadczenia z ubezpieczenia
zdrowotnego” były na miejscu piątym, tuż za „będę bliżej innych ludzi.”
Pozytywne

doświadczenie

w

pracy

przed

emeryturą

może

także

ukształtować podejście do pracy na emeryturze. Dodatkowo różne korzyści,
włącznie z elastycznością, pieniędzmi, interesującą i dającą przyjemność pracą
mogą nakłonić ludzi do rozważenia dłuższej pracy. Centrum Badań Starszych
Pracowników (The Centre for Research into the Older Workforce - CROW)
przeprowadziło ankietę wśród 5,200 osób pytając ich o niedawne doświadczenia
zmiany pracy. Odpowiedzi wykazały, że w miarę zbliżania sie do emerytury
pracownicy są skłonni rozważyć możliwości pracy w niepełnym wymiarze
godzin, pracy na własny rachunek, pracy na pół etatu lub tymczasowej pracy w
taki sposób aby mogli cieszyć się emeryturą i aktywnością, na którą nie mieli
czasu z powodu pracy na pełen etat (Owen & Flynn, 2004). Co więcej, cennym
aspektem pracy wydaje się być przebywanie wśród kolegów z pracy, który to
czynnik według Veenstry (2000) ma znaczący wpływ na samoocenę zdrowia.
Planowanie emerytury, prawo do zasiłku emerytalnego i oczekiwanie na
dobrowolną emeryturę mogą wpływać na decyzję o zakończeniu pracy. Idea
zredukowania

czasu

pracy

dzięki

pracy

pomostowej,

jako

kroku

przed

ostatecznym przejściem na emeryturę, jest interesującym i coraz bardziej
popularnym rozwiązaniem problemu stopniowego wejścia na pełnowymiarową
emeryturę i całkowite wycofanie z rynku pracy. Jedno z największych badań
ludzi w okresie zmiany pracy na emeryturę zostało przeprowadzone w Stanach
Zjednoczonych Przez Amerykańskie Stowarzyszenie Emerytów (the American
Association of Retired Persons, AARP, 2002). Wyniki tego badania pokazały, że
elastyczne warunki pracy i prace pomostowe są wysoko cenione w pokoleniu
baby boomers w Stanach Zjednoczonych i podczas gdy wielu ankietowanych
było pewnych swojej zdolności utrzymania pracy w przyszłości, ogromnie
obawiali się dyskryminacji ze względu na wiek.

5.4.2. Efektywność w pracy
Efektywność maleje w małym stopniu wraz z wiekiem, podczas gdy wiele
usprawnień takich jak komputery i aparaty słuchowe, umożliwiają kontynuację
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pracy starszym pracownikom oraz umożliwiają im wybór gdzie i kiedy chcą
pracować (Quinn, 2010). Badania dowodzą, że starsi pracownicy na ogół
wywiązują się bardziej sumiennie ze swoich zadań i ich wyniki są lepsze
jakościowo niż młodszych pracowników. Starsi pracownicy mają większą
wiedzę, umiejętności, doświadczenie, lepsze przewidywanie przyszłości i wyższą
motywację (Iley, 2011). Są także bardziej odpowiedzialni i pomimo iż mogą
pracować wolniej są dokładniejsi i lepiej oszczędzają czas i zasoby.
Efektywność ma tendencję do gwałtownych wzrostów do pojedynczego
punktu szczytowego po którym następuje wolny spadek. Dziedziny takie jak
poezja, czysta matematyka i fizyka teoretyczna mają maksymalne punkty w
ludzkim życiu wcześniej, tuż po trzydziestce lub nawet w tuż przed trzydziestką.
Inne domeny takie jak powieściopisarstwo, historia, filozofia, medycyna i
nauczanie mają swoje punkty szczytowe pod koniec 40, 50 lub nawet 60 roku
życia. (Simonton, 1988). Ogólnie biorąc, efektywne role, płatne czy nie, są
przyjmowane jako jeden z głównych czynników prowadzących do dobrego
starzenia. Im bardziej twórcza osoba, tym bardziej jest zabezpieczona przed
spadkiem funkcji życiowych i śmiercią (Lum & Lightfoot, 2005), jednak jest to
zależne od płci. Kilkanaście badań dowiodło, że płeć stanowi decydujący czynnik
w określeniu czy rola jest korzystna czy nie, przy czym mężczyźni są bardziej
wydajni gdyż tego wymaga od nich społeczeństwo. (Sugihara, Sugasawa,
Shibata

&

Harada,

2008).

Z

drugiej

strony,

poważnym

zagrożeniem

efektywności będzie do roku 2030 starzejąca się siła robocza i wysoka
zachorowalność na przewlekłe choroby, jak donosi ubezpieczyciel z Wielkiej
Brytanii Bupa.

5.5. Dyskryminacja ze względu na wiek
W nierozwiniętych społeczeństwach i wielu kulturach starsze osoby często były
źródłem wiedzy, doświadczenia i pamięci, o bezcennej wartości dla samej
społeczności. W kulturze zachodu panuje kult młodości. Wraz ze wzrostem
liczby starszych, słabowitych i cierpiących na demencję, rośnie przeświadczenie,
że starsze osoby są ciężarem dla rodzin i społeczeństwa (Butler, 2009).
Uprzedzenia dotyczące starości są artykułowane przez ludzi w każdym wieku,
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włącznie z dziećmi i osobami w bardzo zaawansowanym wieku. Nasze instytucje
społeczne, zwłaszcza media, pomagają kreować negatywne stereotypy starzenia
się i osób w podeszłym wieku. Euro barometr z 2003 roku pokazał, że
najczęściej

zgłaszanym

powodem

do

dyskryminacji

dla

obywateli

Unii

Europejskiej był wiek (March & Sahin-Dikmen, 2003).
Dyskryminacja ze względu na wiek jest definiowana jako „uprzedzenia
jednej grupy wiekowej wobec innych grup wiekowych” (Butler, 1969, p. 243).
Dyskryminacja ze względu na wiek jest uprzedzeniem i dyskriminacją w
stosunku do osób na podstawie wieku. Jest to choroba społeczna, podobna do
rasizmu i seksizmu pod tym względem, że opiera się na stereotypach,
powodując
choroby

i

„niepotrzebny
nieszczęście”

strach,

straty,

(Palmore,

2005).

Dyskryminacja ze względu na wiek wydaje się
mieć

miejsce

w

przynajmniej

sześciu

obszarach zasobów ludzkich w organizacjach.
Bezpośrednia dyskryminacja to sytuacja kiedy
starsze osoby nie są brane pod uwagę jako
kandydaci

do

rozmów

kwalifikacyjnych

z

powodu swojego wieku. Starsi pracownicy są
narażeni

na

dyskryminację

w

związku

z

awansem; w związku z możliwościami rozwoju
poprzez
odnośnie

szkolenia
nowych

zawodowe

i

szkolenia

technologii;

rzadziej

Dyskrimniacja ze względu na
wiek jest definiowana jako
„uprzedzenia jednej grupy
wiekowej wobec innych grup
wiekowych” (Butler, 1969, str.
243). Jest to choroba
społeczna, podobna do
rasizmu i seksizmu pod tym
względem, że opiera się na
stereotypach, powodując
„niepotrzebny strach, straty,
choroby i nieszczęście”
(Palmore, 2005).

proponuje się im szkolenia i rzadziej biorą w
nich udział; także pracodawcy wymagają od
nich mniej szkoleń niż od młodszych pracowników (Furunes & Mykletun, 2010).
Dyskryminacja ze względu na wiek negatywnie wpływa na osoby
dyskryminowane. Starsi mogą i pełnią kluczową rolę w rozwoju społecznym
i gospodarczym. Jednak dyskryminacja wiekowa powoduje utratę potencjału
osób starszych czy to w pracy płatnej czy ochotniczej i uniemożliwia im
odgrywanie znaczącej roli w naszym życiu kulturalnym (Butler, 2009).
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5.6. Bieda
W pierwszych latach XXI wieku, około 13 milionów starszych osób w krajach
członkowskich Unii Europejskiej było zagrożonych ubóstwem (Zaidi, 2006).
Kraje z największym ryzykiem ubóstwa dla starszego pokolenia to Cypr,
Irlandia, Hiszpania, Portugalia, Grecja i Wielka Brytania. Ogółem, można
zauważyć, że najbardziej zagrożone są kobiety w wieku 75 lat i starsze.
U schyłku życia dochody zwykle zmniejszają się, z powodu emerytury i
wydatków na cele zdrowotne. Tymczasowy przegląd dotyczący ubóstwa i
wykluczenia społecznego w starszym wieku przeprowadzony przez niezależne
Centrum ds. Niesprawiedliwości Społecznej (Centre for Social Injustice, CSJ) w
Wielkiej Brytanii podkreśla w jak dużym stopniu samotność, izolacja i załamanie
więzi społecznych przyczynia sie do ubóstwa emerytów. Jeden na pięciu
seniorów w Wielkiej Brytanii żyje poniżej granicy ubóstwa. Raport Centrum ds.
Niesprawiedliwości Społecznej stwierdza:
„Powinniśmy cieszyć się, że żyjemy dłużej, lecz poziom ubóstwa i
wykluczenia

społecznego

w

starszym

wieku

są

niedopuszczalnie

wysokie w naszym stosunkowo dobrze sytuowanym kraju. Wobec
zjawiska

starzejącego

się

społeczeństwa

i

obecnych

nacisków

gospodarczych, jest konieczne przeciwdziałać tej niesprawiedliwości i
zapobiec dalszym stratom”.

6. Wnioski – potrzeba doradztwa dla osób w wieku około-emerytalnym
Starzenie się zasadniczo wpłynie na jednostki jak i na całe państwa w Europie.
Populacja seniorów będzie oddziaływać na europejskie rynki pracy jak i na
zdrowie i dobrobyt obywateli. Największe wyzwania dla badaczy ekonomii i
nauk społecznych w Europie dotyczą dobrobytu ustrojowego, świadczenia
emerytur, zdrowia publicznego, zatrudnienia, zabezpieczenia dochodów
dobrego

samopoczucia

obywateli

Europy,

według

projektu

ESF

(2010)

„Starzenie, Zdrowie i Emerytury w Europie.”
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Starzenie się zasadniczo

Wiele osób uznało, że dobre doradztwo i

wpłynie na jednostki jak

coaching

i na całe państwa w

momentach konfrontacji z ważnymi zmianami w

Europie. Populacja

życiu. Taka pomoc może skrócić okres w którym

seniorów będzie

trudności

oddziaływać na

początki i możliwości na końcu drogi. Można także

europejskie rynki pracy

zauważyć interesujący fakt, iż kiedy wchodzimy na

jak i na zdrowie i

rynek pracy wiele pomocnych usług doradztwa jest

dobrobyt obywateli.

łatwo

mogą

i

być

kołem

zmartwienia

dostępnych.

Lecz

ratunkowym

mogą

przyćmić

kiedy

w

nowe

opuszczamy

siłę

roboczą i konfrontujemy się z najtrudniejszą zmianą

Kursy doradztwa przed-

w życiu, nie ma nic! – poza

emerytalnego są nowym

dotyczącymi inwestowania finansów z banku lub

zjawiskiem,

funduszu powierniczego. Tym co nas spotyka po

dostarczającym porad i

zakończeniu ostatniego dnia pełnoetatowej pracy

coachingu dla seniorów
wchodzących w trudny

jest

Nasze partnerstwo,
sponsorowane przez
europejski program

cisza

odnośnie

doradztwa

w

najważniejszej kwestii życiowej.
Nowatorskim

okres przejścia na
emeryturę.

głucha

może radami

podejściem

do

tych

mankamentów systemu są kursy doradztwa dla
osób w wieku przedemerytalnym. Podobnie jak
wiele innych zmian życiowych, proces przejścia na
emeryturę

wymaga

stosownych

decyzji.

zastanowienia
Ma

to

na

i

celu

podjęcia
nie

tylko

szczęście jednostki, ale całego społeczeństwa.

Grundtvig „Uczenie

Kursy

doradztwa

przedemerytalnego

są

przez całe życie”, ma na

nowym

celu promowanie idei

coachingu dla seniorów wchodzących w trudny okres

obowiązkowego

przejścia na emeryturę. W okresie ostatnich 10-15

doradztwa w Unii

lat

Europejskiej.

adresowanych do starszych pracowników i obywateli

zjawiskiem,

rozwinęło

się

dostarczającym

wiele

różnych

porad

i

kursów

w wieku 50-80 lat. Większość z tych udogodnień
obecnych jest w wysoko rozwiniętych częściach
świata: USA, Kanadzie, Unii Europejskiej, Japonii i
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Australii. Ostatnie badania wskazują, że kursy przedemerytalne uwidaczniają
ludziom i politykom w krajach UE

alternatywy dla tradycyjnego podejścia do

emerytury. Takie opcje mają inne korzyści poza dobroczynnym skutkiem dla
społeczności Europy. Mogą one umożliwić seniorom szczęśliwsze życie bez
utraty osobistych zdolności, relacji społecznych i poczucia bycia ważnym.
Nasze partnerstwo, sponsorowane przez europejski program Grundtvig
Uczenie przez całe życie, ma na celu promowanie idei obowiązkowego
doradztwa w Unii Europejskiej. Aby to osiągnąć, proponujemy wytyczne
dotyczące kursów dla osób w wieku około-emerytalnym, rozwiniętych i
stworzonych na doświadczeniach i praktykach w trzech różnych Instytucjach
Europejskich: Urzędzie Miasta Aarhus w Danii, Fundacji Centrum Promocji
Kobiet w Warszawie w Polsce oraz Stowarzyszeniu Nestore z Mediolanu we
Włoszech. Wszystkie wytyczne wraz z programami kursów są szczegółowo
przedstawione w drugiej części niniejszego raportu. Mamy nadzieję, że okażą
się pomocnym, stosownym i obiektywnym źródłem informacji dla promocji
kursów przed emerytalnych w krajach Unii Europejskiej.
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Część 2
Kursy doradztwa dla osób w wieku okołoemerytalnym
Rozwiązanie dla aktywnej emerytury -

najlepsza odpowiedź na wyzwania demograficzne w UE

Rozdział 1
Uwagi wstępne
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Być sobą i stać się tym kim tylko możemy być,
jest jedynym celem życia.
Robert Louis Stevenson
1. Emerytura – najtrudniejsza zmiana w życiu
Przejście na emeryturę jest jednym z najtrudniejszych momentów w życiu.
Wiele osób nie sądzi, że rezygnacja z pracy i zyskanie absolutnej wolności
będzie dla nich problemem. Co więcej brak jest świadomości publicznej co do
zmian jakie czekają seniorów w tym okresie. Lecz ankieta przeprowadzona
wśród emerytów w USA pokazała, że ze wszystkich ważnych zmian takich jak,
ślub, posiadanie dzieci, opuszczenie przez dzieci domu rodzinnego – dla
większości bo aż 41% osób przejście na emeryturę było najtrudniejsze.
Ponadto emerytura nie jest unormowanym procesem. Decyzja kiedy i jak
dokonać tej zmiany jest różna w każdym indywidualnym przypadku. Wiek
przejścia na emeryturę jest sprawą indywidualną i różną tak jak wiek
organizmu.

A sposobów spędzania emerytury jest tyle co ścieżek kariery.

Skutkiem tego niezbędne jest umożliwienie seniorom dokonania właściwych
wyborów: kiedy i w jaki sposób zrezygnować z pracy i zapewnienie im swobody
co do wieku w którym zakończą pracę jak i wyboru ścieżki aktywności.
Świadomy indywidualny wybór wieku przejścia na emeryturę może być
wyższy niż średni wiek w UE, co będzie korzystne dla starszych osób chcących
pozostać na rynku pracy i dla społeczności europejskich stojących przed
wyzwaniami demograficznymi.

2. Kursy przedemerytalne – rozwiązanie dla polepszenia jakości życia
Cele kursów dla osób w wieku około-emerytalnym zakładają, że uczestnicy
będą:


Bardziej świadomi swoich mocnych stron i kompetencji oraz, że będą je
rozwijać i korzystać z nich jak najdłużej.



Lepiej przygotowani do stawiania sobie celów dotyczących zarówno
końcowej części ich kariery zawodowej jak i lat późniejszych.
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Mogli

oprzeć

się

stereotypowemu

postępowaniu

i

anachronicznym

uprzedzeniom dotyczącym starzenia i emerytury.


W stanie obrać dostosowany do ich potrzeb kierunek prowadzący do
pełnego znaczenia i spełnienia życia.
Kursy dla osób w wieku około-emerytalnym przede wszystkim będą

korzystne dla samych seniorów. Dla wielu starszych osób taki kurs jest
rozwiązaniem dającym możliwość prowadzenia lepszej jakości życia poprzez
aktywną emeryturę. Później opisana zostanie zadziwiająco duża liczba „bardzo
satysfakcjonujących” ocen pisemnych od seniorów, którzy uczestniczyli w takich
kursach.
Co jest niezwykle interesujące, te oceny pokazują także, że kursy
przynoszą

korzyść

także

społeczeństwu.

Istotnie

można

pokusić

się

o

stwierdzenie, nie odbiegające daleko od prawdy, że kursy przedemerytalne
mogą stanowić jedno z najlepszych rozwiązań problemów populacji w krajach
UE.

3. Lepsza jakość życia na aktywnej emeryturze
Przede

wszystkim

seniorzy

stanowią

grupę

zróżnicowaną

pod

kilkoma

względami. W miarę zaawansowania wiekowego, ludzie coraz bardziej się od
siebie różnią, częściowo przez inne geny, częściowo przez inne warunki pracy i
życia, a także - co może być zaskakującym odkryciem – przez odmienne
uczucia i podejścia do procesu starzenia. Rodzimy się jako kopie, umieramy
jako indywidua. Te nasilające się różnice w całym życiu oznaczają, że seniorzy
mają do wyboru masę różnych sposobów spędzenia emerytury.
Czas pomiędzy 50 i 60 rokiem życia to okres poszukiwania kariery seniora
dostosowanej do indywidualnych potrzeb. Niemal wszyscy seniorzy powinni
wtedy odrzucić negatywne stereotypy dotyczące starzenia się i emerytury i
zastąpić je bardziej autentycznymi i uskrzydlającymi obrazami.

Z telewizji,

filmów, kart z życzeniami, a nawet w miejscach pracy oddziałują na nas
negatywne emocjonalne przesłania związane ze starzeniem się. Zalety młodości
są niestety ciągle potęgowane.
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Walka z takimi negatywnymi stereotypami może być trudna. A co jeśli
starzenie nie jest tym za co je uważaliście? Co jeśli starzenie się jest podstawą
społeczną i jest bardziej indywidualnym dorastaniem? Doradztwo dla seniorów i
zbiorowe wsparcie innych emerytów zaangażowanych w poszukiwanie nowych
ścieżek, może ułatwić pokonanie wyzwań stawianych przez stereotypy wiekowe
i przyczynić się do szybszego cieszenia się aktywną emeryturą.
Aktywna emerytura to według definicji Światowej Organizacji Zdrowia
„proces optymalizacji szans na zdrowie, uczestnictwo w życiu i bezpieczeństwo
w celu poprawy jakości życia wraz z wiekiem”. Aktywne starzenie pozwala
ludziom wykorzystywać ich potencjał do fizycznego, społecznego i umysłowego
dobrego samopoczucia przez całe swoje życie oraz do czynnego udziału w
społeczeństwie. Czynna emerytura może każdemu zapewnić dłuższe, zdrowsze i
lepsze życie.
W kontekście Europy, idea Aktywnej Emerytury została stworzona przez
Komisję Europejską w 2002 roku. Koncepcja ta kładzie nacisk na wizję dłuższej
aktywności,

wyższego

wieku

emerytalnego

i

praktyk

zawodowych

dostosowanych do wieku pracownika.
Kursy

doradztwa

dla

osób

w

wieku

około-emerytalnym

promują

poradnictwo w celach rozpowszechniania idei Aktywnej Emerytury postrzeganej
zarówno według definicji Światowej Organizacji Zdrowia jak i tej określonej
przez Komisję Europejską. Jakkolwiek analiza kursów przedemerytalnych
pokazuje, że po odbytych kursach seniorzy zmieniają swoje plany i są pełni
inspiracji do „realizowania swojego potencjału do fizycznego, społecznego i
umysłowego dobrego samopoczucia przez całe swoje życie oraz czynnego
udziału w społeczeństwie” – jak określa to definicja Światowej Organizacji
Zdrowia. Kurs poradnictwa dla seniorów jest rozwiązaniem umożliwiającym
aktywną emeryturę.

4. Kursy poradnictwa dla osób w wieku około-emerytalnym – najlepsze
rozwiązanie problemów demograficznych
Zmiany demograficzne w UE dotyczące zwiększającej się liczby starszych i
kurczenia się młodszej populacji, stwarzają wiele wyzwań dla wszystkich krajów
Program „Uczenie się przez całe życie” GRUNDTVIG
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członkowskich

–

zarówno

w

krótkoterminowej

jak

i

długoterminowej

perspektywie. Komisja Europejska podjęła wiele inicjatyw aby sprostać tym
wyzwaniom w sposób proaktywny. Można je wszystkie określić jako strategię:
Umożliwiania starszym osobom starzenia się w dobrym zdrowiu i bardziej
aktywnego uczestnictwa w rynku pracy i życiu ich społeczności.
Mimo że

problemy

demograficzne bardzo się

od siebie

różnią w

poszczególnych państwach członkowskich, wszystkie kraje starają się wszelkimi
sposobami

wprowadzać

zalecenia

K.E.

odnośnie

aktywnej

emerytury,

a

mianowicie:


Promować

Celem kursu przedemerytalnego
jest pomoc osobom około 60 roku
życia w znalezieniu odpowiedzi na
pytania:

aktywną

emeryturę w zatrudnieniu


Promować

aktywną






emeryturę w społecznościach
poprzez pracę ochotniczą i
opiekę


Promować

zdrowe

życie

i

Kim jestem - teraz?
Czego chcę?
Jak to osiągnąć?
Jak to utrzymać i dać coś z
siebie?

niezależność wśród seniorów
Sukces tej strategii zależy od osób podejmujących decyzje. W tym
przypadku

osobami

decydującymi

są

pracownicy

seniorzy,

obywatele

seniorzy i emeryci. W ostatecznym rozrachunku, każdy senior musi sam
zadecydować co ma zamiar zrobić: wydłużyć życie zawodowe, podjąć się pracy
na zasadach wolontariatu lub prowadzić zdrowszy tryb życia. Jest więc
oczywiste – kluczowym pierwszym krokiem wprowadzenia strategii radzenia
sobie z rozwiązaniem problemów zmian demograficznych będzie rozpoczęcie
dialogu z osobami podejmującymi decyzje o ich planach na przyszłość. Kursy
doradztwa stanowią idealną platformę do podjęcia takiego dialogu.

5. Treść kursu dla osób w wieku około-emerytalnym
Jak wyjaśniono powyżej, celem kursu przed-emerytalnego nie jest przekonanie
seniorów do dłuższego pozostania w pracy czy do zaangażowania się w
kulturalne i towarzyskie działania w lokalnych społecznościach. Dialog z
osobami podejmującymi decyzje ma wymiar podobny do przedstawionego przez
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Roberta L. Stevenson’a w cytacie: „Być sobą i stać się tym kim tylko możemy
być, jest jedynym celem życia.”
Nadrzędnym celem kursu dla osób około 60 roku życia – biorąc pod
uwagę zmianę z wcześniejszej kariery na karierę seniora – jest pomoc i
wskazanie kierunku aby uczestnicy mogli sami znaleźć odpowiedzi na pytania:


Kim jestem – teraz?



Czego chcę?



Jak to osiągnąć?



Jak to utrzymać – i dać coś z siebie?

Zależnie od indywidualnych różnic wśród seniorów i

warunków w

poszczególnych państwach – niektóre osoby 60+ decydują się kontynuować
pracę, inni rezygnują ze stanowiska i wykorzystują wolny czas na osobiste i
rodzinne inicjatywy, a wiele osób zostaje wolontariuszami. Lecz wszyscy lub
prawie wszyscy seniorzy chętnie poszukują sensu, celu i pasji niezależnie od
tego jaki rodzaj kariery seniora wybiorą.
Kursy przedemerytalne gdzie można przedyskutować nowe możliwości z
innymi seniorami i czerpać inspirację od trenerów są pomocne seniorom w
znalezieniu drogi do sensu i celu w ich karierze seniorskiej. To oferta, która
powinna byc dostępna dla wszystkich seniorów – obojętnie przed czy po
przejściu

na

emeryturę.

Zakończony

powodzeniem

kurs

doradztwa

emerytalnego stworzony i zrealizowany w Aarhus w Danii koncentrował się na
następujących tematach:


Obalenie przestarzałych stereotypów dotyczących emerytury
Przed pozbyciem się stereotypowego myślenia o emeryturze, znalezienie
własnej kariery jako seniora jest dla wielu osób trudne. Na początek
dobrze jest zidentyfikować i przedyskutować szablonowe przestarzałe
postrzeganie emerytury - pokonując tym samym mentalne bariery przed
rozpoczęciem swojej własnej drogi.



Zidentyfikowanie kluczowych kompetencji
Najważniejszym etapem w drodze do kariery seniora jest określenie “w
czym się było najlepszym” w całym życiu. Jako senior wiesz już kim się
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stałeś, czego chcesz i że ci się uda to osiągnąć. Teraz czas po to sięgnąć –
i odkryć jak to zrobić.


Cel i pasja – z wypłatą lub bez
Znajdź swoją pasję, a nigdy nie przejdziesz na emeryturę – brzmi łatwiej
niż jest faktycznie. Podczas ostatnich ćwiczeń ważne jest podkreślenie, że
w obecnym momencie to sami seniorzy muszą odnaleźć nowe sposoby i
cele – płatne lub nie – w których odkryją nadrzędny cel i znaczenie.
Ważny końcowy wniosek oparty jest na ocenie pokursowej wydanej przez

92 uczestników po 5 kursach przedemerytalnych przeprowadzonych wiosną
2011 roku w Aarhus w Danii. Po odbyciu kursu większość seniorów
zmienia plany i decyduje się na aktywną emeryturę – dzięki ożywionym
dyskusjom z innymi zaangażowanymi seniorami zdają sobie sprawę z własnych
mocnych stron i są w stanie rozszyfrować wpojone stereotypy dotyczące
emerytury oraz stworzyć nowe sposoby na istotne i spełnione życie.

Wyniki

oceny pokursowej pokazały, że:
38 % uczestników zdecydowało się pozostać dłużej na stanowisku



pracy


44 % uczestników zdecydowało się zostać wolontariuszem



39 % uczestników zdecydowało poprawić nawyki zdrowotne



53 % uczestników zdecydowało rozszerzyć sieć ludzi naokoło siebie.

Powyższe wyniki dobitnie dowodzą, że nie można wykluczyć iż kursy
przedemerytalne

są

rozwiązaniem

prowadzącym

do

aktywnej

emerytury i najlepsza odpowiedzią na problemy demograficzne w Unii
Europejskiej.
Troska o zdrowie i warunki pracy sprawiają, że późniejsza emerytura jest
możliwa, ale dzieje się tak dzięki doradztwu. Ponadto, wyniki pokazują, że kursy
motywują seniorów do aktywnej emerytury na stanowisku pracy oraz w
społeczności poprzez wolontariat i opiekę a także poprzez zdrowy styl życia i
niezależny byt.
Kursy doradztwa przedemerytalnego uzmysławiają ludziom i politykom
we wszystkich krajach UE, że niewątpliwie istnieją alternatywy dla tradycyjnych
wzorców
52
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Takie

warianty

mogą

przynieść korzyści
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nie

tylko

społeczeństwu w Europie. Mogą zapewnić emerytom szczęśliwsze życie bez
utraty

indywidualnych

kompetencji,

sieci

ludzkich

oraz

poczucia

sensu

spowodowanej przejściem na emeryturę.

6.

Niedoścignione

marzenie:

Kursy

dla

osób

w

wieku

około-

emerytalnym – obowiązkowe w UE.
Niewątpliwie obecne pokolenia sześćdziesięciolatków i osiemdziesięciolatków są
najzdrowszymi i najlepiej wykształconymi pokoleniami seniorów w historii. Jeśli
nie nauczymy się rozwijać i wykorzystywać ich kompetencji i zasobów możliwe
że je utracimy.
Kursy przedemerytalne nie są postrzegane jako globalne rozwiązanie
problemów demograficznych czy sposób poprawy aktywnego starzenia. Lecz
dialog z osobami podejmującymi decyzje – czyli samymi seniorami – jest
pierwszym ważnym etapem. Oceny i wyniki ostatnich kursów przeprowadzonych
w Aarhus są istotnie bardzo obiecujące. Zasadniczym celem naszych działań
jest

wprowadzenie obowiązkowych kursów doradztwa w UE. Pierwszym

krokiem jest uświadomienie sobie faktu, iż ten proces może być zainicjowany
na poziomie UE – należy mieć nadzieję zbiegnie sie on z Europejskim Rokiem
Aktywnej Emerytury 2012.

Uwaga: Załącznik poniżej - ocena (w %) pięciu kursów przedemerytalnych,
Aarhus, Dania.
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Rozdział 2
Kursy dla osób w wieku około-emerytalnym stworzone przez
uczestników projektu
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1. Wskazówki do Kursu dla osób w wieku około-emerytalnym
udostępnione przez Fundację Centrum Promocji Kobiet, Warszawa,
Polska
Program
Cel kursu: dostarczenie informacji i porad osobom zbliżającym się do przejścia
na emeryturę aby pomóc im w podjęciu świadomych decyzji odnośnie
nadchodzących

zmian. Kurs zajmie się

kwestiami

dotyczącymi

kobiet i

mężczyzn, par oraz osób samotnych.
Treść:
I.

Nowy styl życia na emeryturze – czy jesteś przygotowany do zmian?
-

znaczenie wielkiej zmiany

-

aspiracje na emeryturze: nowe cele
o płatna praca
o wolontariat
o nauka
o wypoczynek (hobby i zainteresowania)

-

zmiana w związkach: osobistych i rodzinnych

-

więzi z innymi ludźmi

-

organizacja czasu: nowy rozkład dnia

II. Gospodarowanie pieniędzmi i budżet – dostosowany do indywidualnych
potrzeb
-

Twój dochód: świadczenia emerytalne (emerytura państwowa,
ubezpieczenie, inne świadczenia)

-

Twoje wydatki (mieszkanie, zdrowie, ubezpieczenie zdrowotne,
żywność, podatki, inne)

III.

IV.

Kwestie prawne - dostosowane do indywidualnych potrzeb
-

testamenty

-

opieka nad dziećmi i wnukami

-

pełnomocnictwa

Kwestie zdrowotne
-
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V.

-

psychiczne dobre samopoczucie

-

udział w życiu społecznym

-

radzenie sobie ze stresem

-

ćwiczenia

-

zdrowa dieta

Warunki

mieszkaniowe

na

emeryturze

–

dostosowane

do

indywidualnych potrzeb
-

planowanie twojego zakwaterowania na kolejne fazy życia (twoje
osobiste preferencje oraz architekturalne, społeczne i finansowe
aspekty mieszkania)

VI.

Zasoby potrzebne do zdobywania informacji, porad, doradztwa i
coachingu – dostosowane do indywidualnych potrzeb
-

przydatne nazwiska i adresy

-

książki i artykuły

Adresaci: Pracownicy 3-5 lat przed przejściem na emeryturę. Dodatkowo: dla
osób 10-15 lat przed przejściem na emeryturę.
Metody

nauczania:

Kurs

interaktywny

składający

się

z

krótkich

wykładów/prezentacji po których mają miejsce pytania, dyskusje, odgrywanie
ról i zajęcia w małych grupach. Trenerzy są ekspertami w dziedzinie rozwoju
osobistego i planowania życia. Finansowymi i prawnymi kwestiami zajmą się
specjaliści z tych dziedzin.
Czas trwania: Zależnie od okoliczności, adresatów itp, jednak zaleca się
minimum 8 godzin.
Najlepsze Praktyki, Program eksperymentalny – FCPK - Warszawa
Program eksperymentalny zlecony przez Fundację Centrum Promocji Kobiet do
wykonania przez Urząd Pracy m. st. Warszawy został przeprowadzony w dwóch
etapach: projekt pilotażowy i program właściwy.
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Program pilotażowy – opis:
1. Pierwsza grupa w programie pilotażowym została wybrana w ramach
naboru otwartego. Ogłosiliśmy rekrutację na naszej stronie internetowej,
w naszym biurze nieustannie pełnym klientów oraz w przestrzeni
publicznej zezwalającej na takie zawiadomienia. Warunki naboru były
dokładnie określone: wiek 50+, osoby bezrobotne, zarejestrowane w
Urzędzie Pracy m. st. Warszawy, co wskazywało na adres zameldowania
kandydatów w Warszawie. Wykształcenie, doświadczenie zawodowe i
historia zatrudnienia nie były brane pod uwagę.
2. FCPK

zobowiązała się

pisemnie

do pomocy

w zatrudnieniu

40%

uczestników projektu.
3. Kobiety, które zapisały sie do programu, zrobiły to dobrowolnie. Co z
kolei bardzo je zmotywowało.
4. Motywacja uczestników miała dwa źródła: silne pragnienie znalezienia
pracy spowodowane aspektem finansowym lub chęcią rozwoju kariery –
w przypadku 7 kobiet, oraz potrzebą samospełnienia – u 3 kobiet. Druga
grupa była zainteresowana głównie rozwojem osobistym. Taki podział w
wśród wszystkich uczestników ujawnił sie w trakcie kursu.
5. W programie wzięło udział 10 uczestników – przy czym była to grupa
mniejsza

niż

nasze

regularne

grupy

liczące

po

14

osób.

Taka

zmniejszona liczba biorących udział była ustalona z rozmysłem gdyż
program wymagał ciężkiej pracy z klientami wymagającymi specjalnej
uwagi.
6. Pierszy

etap

programu

składał

się

ze

szkolenia

i

warsztatów

przygotowujących uczestników emocjonalnie i technicznie do procesu
aktywnego poszukiwania pracy, natomiast druga faza aktywnie wspierała
ich

podczas tego procesu poprzez

osobiste doradztwo, spotkania

grupowe z udziałem moderatora i przede wszystkim dzięki indywidualnej
pracy z profesjonalnym telemarketerem, asystującym w znajdowaniu
ofert pracy, przygotowaniu portfolio do konkretnej oferty, kontakcie z
pracodawcą, wsparciu w zorganizowaniu rozmowy kwalifikacyjnej a
nawet samym pójściu na rozmowę!
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7. Z powodu prawnych ograniczeń Urząd Pracy nie może zlecić części
programu zawierającej usługi telemarketera. A ponieważ uważamy tą
część kursu za niezbędną, ostatni 7 MODUŁ został poprowadzony przez
ochotników FCPK.
8. W sumie zostało podpisanych 7 umów o pracę na czas nieokreślony,
dwie pierwsze osoby (księgowa, bezrobotna przez 4,5 roku, z epizodami
depresji;

administrator

traumatycznym

biura,

doświadczeniu

bezrobotna

1

mobbingowym)

rok,

osoba

znalazły

po

pracę

natychmiast po ukończeniu pierwszego etapu programu. W tym samym
czasie 3 innym osobom udało się pozyskać obietnice umów o pracę, lecz
nasi klienci musieli poczekać do początku nowego roku, gdyż pracodawcy
nie są chętni zatrudniać osób na początku grudnia.
Program właściwy – opis:
1. FCPK dostało zlecenie na przeprowadzenie kursów dla 4 grup klientów,
zrekrutowanych przez Urząd Pracy z ich Bazy danych. Kryteria naboru
były takie same jak przy programie pilotażowym.
2. FCPK ponownie zobowiązało się pisemnie do pomocy w zatrudnieniu 40%
uczestników projektu.
3. Kobiety uczestniczące w kursie zostały wybrane przez Urząd Pracy. W
rezultacie czego ich motywacja wypływała z bardzo różnych źródeł.
4. Czynnikami motywującymi były: silne pragnienie znalezienia pracy – u
30% uczestniczek, “wieczne uczennice” 25% (osoby biorące udział w
rozmaitych kursach i szkoleniach: opierające swój wybór na aspektach
rozrywkowych, np. zawieraniu nowych znajomości i jakości przekąsek!) ,
stosujące

się

do

zasad

pozwalających

zachowań

zasiłek

dla

bezrobotnych, bardzo niezadowolone, że są zmuszane i z negatywnym
nastawieniem – 15%. Taki podział w wśród wszystkich uczestników
ujawnił się w trakcie kursu. Praca z uczestnikami była wyjątkowo
wymagająca przez negatywne nastawienie ostatniej z wymienionych
grup. Stosowane przez nie metody służące demotywowaniu innych
uczestniczek

i

wprowadzaniu

frustrującej

atmosfery

były

bardzo

kreatywne.
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5. W programie wzięło udział 10 uczestniczek – przy czym była to grupa
mniejsza niż nasze regularne grupy liczące po 14 osób. Myślimy wręcz,
że

dodatkowe

zmniejszenie

liczby

uczestników

byłoby

dobrym

posunięciem.
6. Dwa etapy programu były identyczne z tymi z części PILOTAŻOWEJ.
7. Podobnie też z powodu prawnych ograniczeń Urząd Pracy nie może
zlecić części programu zawierającej usługi telemarketera. A ponieważ
uważamy tą część kursu za niezbędną, ostatni 7 MODUŁ został
poprowadzony przez ochotników FCPK.
8. Ostatecznie udało nam się osiągnąć zakładane 40% zatrudnienia, lecz po
zainteresowaniu uczestników znalezieniem pracy cały proces stał się o
dużo trudniejszy. Co ciekawe pierwsza kobieta, która podpisała umowę o
stałą pracę była wcześniej 20 lat bez pracy i miała 57 lat, co oznacza, że
była „w okresie ochronnym” czyli nie może zostać zwolniona zanim nie
skończy 60 lat.
Wnioski:
1. Motywacja jest kluczowym czynnikiem.
2. Proces rekrutacyjny powinien być skupiony na aspekcie motywacji. W
przeciwnym razie wiąże się to ze stratą czasu i pieniędzy. Należy
ustanowić kategorie klientów obejmujące „bardzo trudnego klienta”.
3. Pracodawcy dyskryminują ludzi ze względu na wiek, lecz w procesie
zatrudnienia starszych pracowników bardzo ważne są ich

samoocena i

pewność siebie. Można je podwyższać za pomocą treningów rozwoju
osobistego.
4. Zdrowie było znaczącym czynnikiem w 10% przypadków.
5. Zatrudnienie

znaleźli

zarówno

klienci

lepiej

wykształceni

jak

i

ci

niewykwalifikowani. Odegrały tu dużą rolę: dobre dopasowanie potencjału
do

oczekiwań,

realistyczne

wymagania

dotyczące

zarobków

oraz

warunków pracy.
6. Narzędziem decydującym o odniesieniy sukcesu były: indywidualne sesje
z telemarketerem (specjalistą do spraw kadr wraz z doświadczeniem w
doradztwie zawodowym).
60

Aktywna Emerytura i Doradztwo dla osób w wieku około-emerytalnym

1.1. Coś dla Poławiaczy Pereł

- program aktywizacji zawodowej dla

dłuotrwale bezrobotnych kobiet 50+, zarejestrowanych w Urzędzie
Pracy Miasta Stołecznego Warszawy
Wykonawca: Fundacja Centrum Promocji Kobiet, Warszawa, Polska
Grupa docelowa: Kobiety 50+, bezrobotne, powracające na rynek pracy,
zarejestrowane w Urzędzie Pracy
Program: w sumie 7 modułów szkoleniowych
Faza 1:


6-tygodniowy intensywny interaktywny prgram, składający się z 5
modułów szkoleniowych

Faza 2:


2-8 tygodni pracy indywidualnej z doradcą zawodowym i specjalistą od
ofert pracy (moduł 6)



Grupa

wsparcia,

moderowana

przez

doświadczonego

doradcę

zawodowego (moduł 7)
Program kursu

MODUł 1
Warsztaty intergacyjno-aktywizacyjne

Czas
trwania
Cele
edukacyj
ne

Kluczowe
zagadnie
nia
edukacyj
ne



3 godziny

 Bliższe poznanie się wzajemne uczestników programu
 Uświadomienie uczestnikom podobieństwa ich problemów
zawodowych i osobistych
 Uzmysłowienie uczestnikom ich potencjału zawodowego
 Podniesienie poczucia pewności siebie uczestników szkolenia
● Cele życiowe
● Zainteresowania
● Umiejętności
● Osiągnięcia
● Opisywanie przez wszystkich uczestników swoich zainteresowań,
osiągnięć, doświadczeń życiowych i zawodowych, zasobów –
osobistych, rodzinnych, intelektualnych.
● Odnajdowanie
podobieństw sytuacji i osób. Znajdowanie
Program „Uczenie się przez całe życie” GRUNDTVIG
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●

wspólnych cech i celów.
Precyzowanie swoich oczekiwań wobec programu.
Zgłaszanie obaw i wątpliwości związanych z udziałem w programie
m.in. spowodowanych wiekiem uczestników lub panującym
fałszywym stereotypem.
Omawianie obaw i wątpliwości w celu ich rozwiania.
Poznanie swojego potencjału zawodowego na tle innych osób w
podobnej sytuacji życiowej i zawodowej.
Zrozumienie znaczenia lepszego poznania i docenienia swoich
możliwości.
Pozbycie się swoich obaw związanych z podjęciem decyzji o
zdobyciu pracy.
Odczucie wzajemnego wsparcia uczestników grupy.








Krótki wykład prezentujący tematykę warsztatu
Dyskusje
Ćwiczenia w grupach
Quizy, testy
Studium przypadku
Odgrywanie ról



Ankiety dotyczące wstępnych planów zawodowych

●
●

●
●
●
●

Metodolo
gia

Materiały
szkolenio
we

MODUŁ 2
Bilans kompetencji

Czas
trwania
Cele
edukacyj
ne
Kluczowe
zagadnie
nia
edukacyj
ne
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8 godzin (2 spotkania – czterogodzinne)

Określenie własnych kompetencji zawodowych
Ocena ofert na rynku pracy
Ocena brakujących umiejętności
Pojęcie kompetencji.
Poznanie metod samodzielnego określania kompetencji i
poszukiwania informacji o zawodach.
Określenie:
- własnych kompetencji,
- brakujacych kompetencji,
- trendów na rynku pracy,
- analiza kompetencyjna wybranych zawodów,
- analiza stanowisk, wymagania pracodawców
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Metodod
ologia

Materiały
szkolenio
we







Krótkie prezentacje
Ćwiczenia w grupach
Rozwiązywanie problemów
Analiza zdarzeń z życia zawodowego
Testy

Auto-testy
● Zeszyt ćwiczeń
●

MODUŁ 3
Warsztat aktywnego poszukiwania pracy

Czas
trwania

Cele
edukacyj
ne

Kluczowe
zagadnie
nia



12 godzin
 3 godziny – metody wyszukiwania i odczytywania ofert pracy
 3 godziny – warsztat wizażu
 6 godzin (2 x 3 godz) – ćwiczenie rozmowy rekrutacyjnej



Przygotowanie uczestniczek do znalezienia pracy odpowiadającej
ich kompetencjom
Metody poszukiwania pracy
Ćwiczenie rozmowy kwalifikacyjnej
Cel: 40% uczestniczek powinno podjąć pracę
Metody wyszukiwania i odczytywania ofert pracy
Sieć kontaktów
Sprzedaż czasu i umiejętności
Rozmowa kwalifikacyjna
 Auto-prezentacja: budowanie profesjonalnego wizerunku
zawodowego, umięjętność prezentacji
 Ocena własnych kompetencji z perspektywy pracodawcy
 Ćwiczenia praktyczne
Warsztat wizażu
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Metodolo
gia







Krótkie prezentacje
Ćwiczenia w grupach
Odgrywanie ról
Ćwiczenie z kamerą
Dyskusja

Materiały
szkolenio
we

●

Zeszyt ćwiczeń

MODUŁ 4
Spotkania grupy wsparcia


20 godzin (10 spotkań – dwugodzinnych)

Cele
edukacyj
ne



Kluczowe
zagadnie
nia





Wzmocnienie i podtrzymanie motywacji uczestniczek do
intensywnego poszukiwania pracy
Pogłębienie umiejętności przydatnych w pozyskaniu zatrudnienia
Pogłębienie akceptacji i umiejętności nadążania za zmianami
technologicznymi i kulturowymi w miejscu pracy
Umiejętność budowania społecznej i zawodowej grupy wsparcia
Umiejętność zbierania informacji
Motywacja i umiejętność dostosowania celów zawodowych do
zmiennych sytuacji
Funkcjonowanie w środowisku zawodowym: radzenie sobie z
konfliktami, ze stresem ze zmiennymi trendami np. w
zarządzaniu

Czas
trwania






Metodolo
gia
Materiały
szkolenio
we
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Dyskusje
Praca w małych grupach

●

Materiały informacyjne
o Artykuły
o Linki
o Karty ćwiczeń
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MODUŁ 5
Nowoczesny pracownik – powtórka z komputera



15 godzin (5 spotkań – trzygodzinnych)
5-cio osobowe grupy

Cele
edukacyj
ne



Wykorzystanie dostępnych narzędzi telekomunikacyjnych w
aktywizacji osób starszych
Zdobycie, poszerzenie umiejętności posługiwania się komputerem
Budowanie
umiejętności
praktycznego
posługiwania
się
nowoczesnymi technologiami

Kluczowe
zagadnie
nia





Windows
MS Office
Internet

Metodolo
gia







Prezentacje
Ćwiczenia praktyczne
Praca domowa
Konsultacje indywidualne
Gry i zabawy

Czas
trwania

Materiały
szkolenio
we




Materiały informacyjne
● Materiały ćwiczeniowe
o Pliki graficzne przedstawiające krok po kroku operacje
●

MODUŁ 6
Zatrudnienie
●

Przez cały okres trwania szkolenia

Cele
edukacyj
ne




Zatrudnienie
Dopasowanie ofert zatrudnienia

Kluczowe
zagadnie
nia





Kontakty z pracodawcami
Znajdowanie ofert pracy
Używanie telemarketingu jako narzędzia

Czas
trwania
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2. Najlepsze Praktyki Mediolan,
Associazione Nestore

doświadczenia i kurs próbny

-

Uwagi wstępne
Na osobiste decyzje seniorów we Włoszech wpływ mają sytuacja gospodarcza w
kraju i ustawodawstwo, które nie przewiduje możliwości kontynuacji pracy na
takich samych warunkach jak dotychczas, kiedy senior osiągnie wiek przejścia
na emeryturę. Zdarzają się wyjątki od tej reguły gdy w porozumieniu z
pracodawcą seniorzy mogą pozostać w pracy po wynegocjowaniu nowych zasad
umowy o zatrudnieniu (np. z pracy na stanowisku podległym do bycia
konsultantem, itp.) jednak nie istnieje żadna powszechna zasada.
Obecnie istniejące realistyczne rodzaje wyborów osobistych we Włoszech
to: a) poszukiwanie osobistego dobrobytu dzięki swobodnemu spożytkowaniu
czasu i realizowaniu nowych projektów dla indywidualnych celów (nieprzerwana
nauka, podróże, lektura, sport, wypoczynek, seks, itp.); b) dążenie do
aktywnej emerytury nakierowanej na przyniesienie osobistych korzyści lub
też pomoc rodzinie i przyjaciołom, poprzez budowanie sieci społecznych
(klubów, pracy w grupie, zwiększenie odpowiedzialności i samoświadomości w
celu pożytecznego wykorzystania kompetencji i dzielenia się doświadczeniami z
innymi, itp.); c) poszukiwanie pracy na zasadach wolontariatu jako
zaangażowania
społeczeństwa
instytucje

społecznego,
w

obszarach

(bezpośrednia

ukierunkowanego
niedostatecznie

osobista

praca

na

poprawianie

wspieranych
wolontariacka

dobrobytu

przez
lub

publiczne
wolontariat

grupowy).

Filozofia i metody działania
Przejście na emeryturę jest jednym z najważniejszych momentów w życiu: z
powodu ogromnych zmian na poziomie osobistym, z powodu czasu, w którym
ten moment nadchodzi (starzenie się) i z powodu nikłej lub nieistniejącej uwagi,
jaką poświęca się temu problemowi, przynajmniej u nas we Włoszech.
Z drugiej strony, ponieważ większość ludzi pracuje i średnia długość życia
się wydłuża, liczba osób objętych tym zjawiskiem się zwiększa, a koszty
emerytury rosną gdyż państwa muszą wypłacać więcej świadczeń emerytalnych
przez coraz dłuższy okres.
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Według prawa wiek przejścia na emeryturę różni się zależnie od kraju
(Dania 67 lat, Niemcy 65 lat, Grecja: mężczyźni 65, kobiety 60 lat, Włochy:
mężczyźni 65 lat, kobiety 60 lat, Polska nieznacznie poniżej 65 lat dla
mężczyzn, prawie 60 lat dla kobiet)*. Jednak aktualne udoskonalenia medyczne
i zdrowotne, pozwalają seniorom na cieszenie się dobrym stanem zdrowia i
pozytywnym nastawieniem do życia, dzięki czemu mogą pełniej uczestniczyć w
życiu rodzinnym i społecznym, a także dbać o własne potrzeby.
W momencie przejścia na emeryturę, wszyscy ci ludzie znajdują się nagle
poza środowiskiem pracy, z dużą ilością czasu do zagospodarowania i w
większości przypadków z poczuciem dezorientacji co do kierunku i treści ich
dalszego życia.
Pod tym względem emerytura nie powinna być uważana za termin
ostateczny i za ważny moment w życiu, ale jako długi, a wręcz niekończący
proces, mający swój początek kilka lat przed zakończeniem pracy. Skutki tych
decyzji mogą trwać lata i mogą otworzyć drogę do “aktywnej emerytury” lub do
wiecznego nieszczęścia. Dzięki kursom przedemerytalnym możemy pomóc
ludziom lepiej przejść przez cały ten proces, z korzyścią dla nich i dla
społeczeństwa.
Emerytura jest przede wszystkim pasmem zmian i destabilizacji: w rytmie
życia, środowisku, rodzaju zajęć, relacji rodzinnych, relacjach partnerskich,
dochodach, żywieniu, statusie, zainteresowaniach, zdrowiu i tak dalej.
Złożoność i zmiany wymagają aby wprowadzać je zgodnie z regułami
społecznymi i politycznymi (rząd, firma i związki zawodowe), gdyż mamy do
czynienia z dużym bogactwem kompetencji i doświadczeń o ogromnej wartości,
których nie możemy zaprzepaścić.
Ponadto potrzeba zmiany pokoleniowej nie może być realizowana kosztem
takich strat i należy szukać rozwiązania w poszanowaniu osobistych decyzji
osób zaangażowanych.
*dane z okresu tworzenia projektu. Obecnie wiek emerytalny to 67 lat dla mężczyzn i
kobiet. (przyp. tłum.)
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Czynniki uwzględniane w kursie przedemerytalnym:
 Wiek: wiek (młody senior, senior, senior w zaawansowanym wieku) ma
wpływ na wizję kolejnych lat życia


Wiek przejścia na emeryturę: ludzie kończą pracę w różnym wieku w
poszczególnych krajach. Obecnie we Włoszech jest to średnio 65 lat dla
mężczyzn i 60 lat dla kobiet



Powody przejścia na emeryturę: ludzie mogą dojść do momentu
przejścia na emeryturę bez konfliktów czy problemów (spowodowanych
wiekiem czy wysługą lat) lub też mogą być zmuszeni do podjęcia decyzji
przez problemy w firmie albo kłopoty rodzinne i zdrowotne



Płeć: na ogół kobiety lepiej przeżywają swoją emeryturę, ponieważ
wcześniejsze

poświęcenie

się

rodzinie

pomaga

im

utrzymać

zrównoważoną wizję ich możliwości o potencjału


Doświadczenie:

może ono wpływać na przyszłe decyzje dotyczące

emerytury i możliwość “aktywnego starzenia”


Pozycja zawodowa: jeśli zdobyta pozycja zawodowa jest wysoka,
zwiększa się ryzyko odczuwania depresji i frustracji po przejściu na
emeryturę



Poziom wykształcenia: osoby ze średnim lub wyższym wykształceniem
są często bardziej zainteresowane nieustanną nauką i uczestniczą w
kursach przedemerytalnych z większą ciekawością i więcej z nich wynoszą



Zdrowie: zdrowie może mieć ogromny wpływ na jakość życia na
emeryturze



Sytuacja ekonomiczna: w tym obszarze następuje największa zmiana,
najczęściej

na

gorsze

(mniej

pieniędzy).

Ludzie

są

zmuszeni

do

przystosowania swojego życia do nowej sytuacji co ma wpływ na jakość
życia rodzinnego i osobistego


Hobby/zainteresowania: nabierają one dużego znaczenia po przejściu
na emeryturę gdyż czas niespędzany już w pracy pozwala ludziom
rozwijać zainteresowania z większą intensywnością i przyjemnością.



Stosunki rodzinne i społeczne: mogą stać się bardzo ważnym
elementem życia na emeryturze pod kilkoma względami: dziadkowie
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moga odnaleźć nowy sens życia, a więzi społeczne mają szansę stać się
bardziej autentyczne, pod warunkiem, że przetrwają tą zmianę.


Społeczne/polityczne zaangażowanie: stanowi to ambitne wyzwanie
dla osób energicznych i pragnących być aktywnymi i użytecznymi w
starszym wieku. Takie działania pomagają pozostać częścią społeczeństwa
i odgrywać w nim pozytywna rolę. We Włoszech społeczne/polityczne
zaangażowanie jest podejmowane w ramach wolontariatu/niepłatnego
zajęcia.



Aspiracje/marzenia: są odpowiedzią na potrzebę wolności, której
można poszukiwać na emeryturze

w

bardziej realny

sposób, bez

ograniczeń życia zawodowego. Czasami reprezentują one drastyczne
zmiany w życiu, a czasem pozostają tylko w sferze marzeń.


Samotność: po pozostawieniu uregulowanego rytmu pracującego świata,
osłabia się wiele związków i więzi społecznych, co może przynieść
poczucie dezorientacji i osamotnienia, o ile nie jest możliwe stworzenie
nowych powiązań i nowej sieci społecznej.



Lokalizacja: emerytura w bardzo dużym stopniu zmienia perspektywy
przyszłego życia społecznego odnośnie miejsca zamieszkania czy jest to
duże miasto czy wioska, a także jeśli chodzi o kraj zamieszkania. Istnieje
masa innych możliwości jak i ryzyko izolacji i poczucia samotności.

Podsumowanie założeń Nestore:


Uwrażliwienie społecznych, politycznych i gospodarczych partnerów, a
także opinii publicznej na temat znaczenia ukierunkowania i wsparcia
kulturalnego w kierunku wprowadzenia edukacji przedemerytalnej.



Promowanie kursów przedemerytalnych jako środka do urzeczywistnienia
równych praw i możliwości dla osób przechodzących na emeryturę w celu
poprawy ich jakości

życia i integracji ze społeczeństwem aby nie

zmarnować ich potencjału.


Szkolenie trenerów do wdrażania ciągłego i systematycznego procesu
edukacji przedemerytalnej.
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Wskazówki dotyczące programu kursów przedemerytalnych
Każde ujęcie edukacji przedemerytalnej powinno w naszym mniemaniu wziąć
pod uwagę następujące aspekty:


Kursy przedemerytalne nie mogą być narzucone lecz mają zależeć od
indywidualnej decyzji seniorów.



Założenia i treść powinna zależeć na okresie w którym odbywa się kurs
(przed

lub

po

przejściu

na

emeryturę)

oraz

należy

uwzględnić

indywidualne, społeczne i narodowe różnice między poszczególnymi
uczestnikami.


Osobista historia życia może mieć wpływ na plany na przyszłość i musi
być brana pod uwagę.



Kurs “kontynuacja” może być pomocny w poprawie założeń kursu jak
również dobrobytu uczestników w wymiarze osobistym i społecznym.

Cele i założenia kursu:
Kurs ma na celu pomóc uczestnikom:


Uświadomić sobie zasady zmian którym podlegają



Przemyśleć i zanalizować ich historię zawodową i ich stosunek do szeroko
pojętej ”pracy”



Rozważyć i ocenić wlasne kompetencje, mocne i słabe strony



Nakreślić projekt swojej przyszłości, w celu ochrony szczęścia osobistego i
wkładu w opiekę społeczną



Zorientować się jakie są ich indywidualne czynniki motywujące do
konkretnych decyzji (np. zaangażowania w życie społeczne), będące
skutkiem ich osobistych i zawodowych doświadczeń

Użytkownicy końcowi: Pod warunkiem, że wszyscy zgodzimy się, iż edukacja
dla osób w wieku około-emerytalnym ma być adresowana wyłącznie do osób
będących

przed

przejściem na emeryturę, wolno uwzględnić możliwość

(dotychczas przeważającą we Włoszech), że kursy takie będą adresowane do
a) ludzi (kobiet i mężczyzn) będących przed przejściem na emeryturę (kilka lat
przed lub tuż przed); b) do ludzi po przejściu na emeryturę (tuż po lub kilka lat
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później); c) do obu grup (osób będących przed i po) przejściu na emeryturę.
Rodzaj grupy uczestników będzie miał wpływ na tematy kursu.

Lista potencjalnych treści kursu:


Przedstawienie uczestników i treści kursu



Emerytura jak zmiana



Zasady zmiany (czas, relacje społeczne, pieniądze, itd.)



Historie życia



Niezbędne zasoby (możliwości obszaru i środowiska oraz usługi, itd.)



Umiejętności konieczne do rozwinięcia (nauka jak słuchać, jak wzmocnić swoja pozycję, praca
grupowa)



Uświadomienie sobie swojego potencjału i słabości (równowaga kompetencji)



Podstawy planowania dalszego życia (czym są, co oznaczają, itd.)



Jak stworzyć projekt na życie



Poszukiwanie szczęścia (dla siebie, sąsiadów, innych osób)



Społeczne/polityczne zaangażowanie



Sesja podsumowująca

Dla chętnych: (po dwóch/trzech miesiącach) jedna lub więcej sesji pokursowych w celu oceny
wyników kursu

Metody: Lekcje, zajęcia i dyskusje w grupach, indywidualna praca domowa, opinie, odgrywanie ról,
projekty, odczyty. Aktywny udział seniorów w procesie nauki jest nieodzownym czynnikiem
efektywności samego procesu przynoszącego korzyść uczestnikom.

Forma i czas trwania: Dostosowywana do sytuacji w poszczególnych państwach. (Od minimum 5
do maksimum 12-15 sesji po 2-4 godziny każda). Zachęca się do serwowania kanapek podczas
kursu.

Przykładowe kursy Nestore: Podejście Nestore ma na celu przygotowanie osób do emerytury i
towarzyszenie im przy dokonywaniu wyborów prowadzących do szczęśliwej, aktywnej i pożytecznej
emerytury (praca społeczna i wolontariacka).
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Nestore działa juz od 13 lat, promując edukację emerytalną dla osób
przed i po przejściu na emeryturę. Pozostałe seminaria i warsztaty są
planowane

i

proponowane

w

celu

perspektywie monograficznej oraz

analizy

problemów

mogą być punktem

emerytalnych
początkowym

w
do

szkolenia „trenerów” i „pracowników społecznych”. Do dnia dzisiejszego w 31
kursach Nestore wzięło udział 650 seniorów. Główne kursy Nestore są
następujące:

2.1. Kurs PDE– Przygotowanie do Emerytury przez Nestore
Cele: Kurs kładzie największy nacisk na uświadomienie seniorom problemów
związanych z emeryturą oraz radzenie sobie z nimi poprzez umożliwienie im
poszukiwania indywidualnego szczęścia dzięki pamięci o ich przeszłości oraz
osobistych

i

zawodowych

zaprojektować/zbudować
nastawione

na

doświadczeniach.

nowe

odnalezienie

projekty

osobistego

na

Kurs

życie,

dobrobytu

pomaga

wszelkiego
oraz

wkład

im

rodzaju,
w

dobro

społeczne.

Końcowi użytkownicy: Emeryci

i

osoby,

które

niedawno

przeszły

na

emeryturę chcący rozpoznać i wzmocnić własne zasoby osobiste i zawodowe,
aby czerpać nauki z przeszłości do nowych projektów na życie w przyszłości.

Forma: Podstawowy kurs PPN składa się z 9 sesji (pierwszej całodziennej,
pozostałych trwających pół dnia), dodatkowo spotkanie kończące na którym
uczestnicy wymieniają się pomysłami, trwajace 38 i ½ godziny. (bez spotkań
pokursowych)

Treść:


Powitanie i wstęp; emerytura jako zmiana (jeden dzień)



Zasoby środowiskowe (możliwości sąsiedztwa i dostępne usługi) – (pół dnia)



Dynamika zmiany (jak ją interpretować) (pół dnia)



Historie życia (przgląd i analiza przeszłości, osobistych i zawodowych doświadczeń (dwa
razy po pół dnia)
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Nauka i słuchanie siebie aby umieć słuchać innych (pół dnia)
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Podstawy projektu na życie (co to jest, co oznacza projekt, jak się zaangażować... (pół dnia)



Budowanie projektu na życie z innymi uczestnikami (dla własnego i ich dobrobytu) (pół
dnia)



Sesja podsumowująca i wnioski (ranek)



Spotkanie w celu zdobycia kontaktów i zdobycia perspektyw na przyszłość (popołudnie)
nowych



Sesja pokursowa trwająca pół dnia po 2-3 miesiącach

Metody: Oprócz lekcji, na kursie stosuje się metody wymagające aktywnego
udziału takie jak dyskusje w grupach i podgrupach, pracę indywidualną i
zespołową, wydawanie opinii i projekty. Liczba uczestników w grupie nie
powinna przekraczać 25 aby każdy miał szansę wziąć aktywny udział.
Wykładowcy/trenerzy: Są to trenerzy lub eksperci w danej dziedzinie z
udokumentowanym doświadczeniem w nauczaniu dorosłych. W czasie trwania
całego kursu zaleca się wykładowcom utrzymywanie pozytywych relacji z
uczestnikami.

Lokalizacja kursu: Kurs może zostać zorganizowany w siedzibie Nestore lub w
miejscu wybranym przez ewentualnego sponsora.

Informacje i zapisy: Chętni

proszeni

są

o wypełnienie

formularza z

informacjami przydatnymi dla trenerów.

2.2. Kurs OPW – Orientacja i Przygotowanie do Wolontariatu dla emerytów i seniorów
Cele: Dostarczenie uczestnikom podstawowych informacji i umiejętności do pracy i udziału w pracy
wolontariackiej oraz ukierunkowywanie zainteresowań członków.
Uczestnicy:
Dorośli:


Którzy rozważają możliwość pracy wolontariackiej



Którzy są wolontariuszami i chcieliby zdobyć nowe umiejętności



Którzy chcą poprawić skuteczność swojej pracy społecznej
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Którzy uważają wolontariat za realny i użyteczny wybór i czują potrzebę
zgłębienia swojej motywacji w tym kierunku

Forma i czas trwania:

Kurs jest organizowany raz w roku. Składa się z 14 sesji i spotkań

pokursowych - w sumie 49 godzin, plus sesja pokursowa, dwa razy w tygodniu; od 9.30 do 13.00, na
przestrzeni 2 miesięcy.
Treść:


Przywitanie i wstęp (1/2 dnia)



Emerytura jako Zmiana (1/2 dnia)



Oczekiwany projekt: czym jest projekt? Co oznacza projektowanie? (1/2
dnia)



Historie życia: moje życie jako podstawa projektu (1/2 dnia)



Połączenie emerytury i wolontariatu (1/2 dnia)



Spotkanie

z

organizacjami

wolontariackimi,

na

których

zostają

zaprezentowane ich działania (1/2 dnia)


Co oznacza bycie wolontariuszem? (1/2 dnia)



Podstawowe umiejętności wolontariusza: nauka słuchania (1/2 dnia)



Podstawowe umiejętności wolontariusza: nawiązywanie relacji (1/2 dnia)



Podstawowe umiejętności wolontariusza: praca zespołowa (1/2 dnia)



Określenie

indywidualnego

projektu

wolontariackiego,

analiza

rzeczywistości (1/2 dnia)


Jak się przedstawiać ogółowi (1/2 dnia)



Planowanie własnego projektu dla organizacji wolontariackiej (1/2 dnia)



Sesja podsumowująca zamykająca program szkoleniowy (1/2 dnia)



Po (około) 2-3 miesiącach: sesja pokursowa (jedno popołudnie)

Metody: Oprócz lekcji, na kursie stosuje się metody wymagające aktywnego udziału takie jak
dyskusje w grupach i podgrupach, pracę indywidualną i zespołową, wydawanie opinii i projekty.
Liczba uczestników w grupie nie powinna przekraczać 25 aby każdy miał szansę wziąć aktywny
udział.
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Informacje i zapisy: Chętni proszeni są o wypełnienie formularza z informacjami przydatnymi dla
trenerów. Kurs jest bezpłatny dla wolontariuszy, przyszłych wolontariuszy i pracowników
stowarzyszeń wolontariackich. Wymagane jest uiszczenie opłaty rocznej składki Towarzystwa
Nestore.

Ankiety zadowolenia: Kurs OPW jest organizowany od 2001 roku. Właśnie odbyła się 11-ta edycja
i ogółem w kursach wzięło udział 243 uczestników. Przeanalizowaliśmy 121 ankiet z 7 ostatnich
kursów. Podkreśla się w nich fakt, iż uczestnicy są „elitą” wśród przeciętnych emerytów we
Włoszech i wyróżniają sie następującymi cechami:
-

Kobiety (55%) i mężczyźni (45%);

-

Wiek: 68% w wieku 61-65 lat, pozostali najczęściej ponad 65 lat (tzn. dużo starsi). Średnio
emerytom przysługuje dodatek za wysługę lat od roku do 15 lat, dlatego też przeciętny wiek
członków Nestore to 70 lat. Włochy uznawane są za kraj z najdłuższą średnią długością życia
w Europie;

-

Z wyższym wykształceniem (50%) ze średnim wykształceniem (44%): tzn. 94% wszystkich
uczestników było dobrze wykształconych;

-

Osoby po przejściu na emeryturę (80%); przed emeryturą (14%)

Ogólna ocena kursu: prawie 70% (około 75 osób) oceniło kurs jako dobry lub znakomity, 30%
oceniło go jako zadowalający
Szczegóły kursu: najbardziej pożądane tematy:
-

Rozwój umiejętności pracy w grupie, nauka słuchania i pomocy innym, praca
wolontariacka i projektowanie własnego życia.

-

Inne interesujące opinie dotyczyły użytych metod, wśród których najlepiej ocenione zostały
zaangażowanie trenerów oraz wszystkie interaktywne metody (dyskusje w grupach,
ćwiczenia, praca zespołowa). Lekcje były najmniej docenione ponieważ zmuszają ludzi do
biernego udziału i nie pozostawiają przestrzeni dla interakcji i indywidualnego wkładu.

-

Zaskakująco dobrze została przyjęta długość kursu – większość uważa, że “14 sesji to za
mało”.

-

Na koniec, w odpowiedzi na ostatnie pytanie ankiety dotyczące użyteczności kursu, 97%
pytanych (czyli niemal wszyscy uczestnicy) stwierdziło, że uważa kurs za w pełni pomocny,
bardzo pomocny lub pomocny w ich planach na przyszłość.
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Uwaga: Jeśli można dodać komentarz, wszystko dowodzi iż, seniorzy mogą czerpać wiele korzyści z
aktywnego procesu nauki w którym mogą prowadzić dialog i nawiązywać kontakty z innymi, a
przede wszystkim “uczestniczyć w życiu grupy” i znaleźć przestrzeń do wyrażania siebie. Jest to
silną oznaką potencjału seniorów, który należy zaangażować i wykorzystać w społeczeństwie i co
może być warte dalszego zgłębienia.
2.3. ZNE – Zmiana Na Emeryturę: seminaria monograficzne
Cele:


Dokładne poznanie i analiza, w ujęciu monograficznym, złożonych problemów i czynników
odgrywających rolę w procesie przechodzenia na emeryturę.



Promowanie i propagowanie na wszystkich poziomach kontekstów terytorialnych i
asocjacyjnych wiedzę przekonującą, że edukacja przedemerytalna jest niezbędna w
zapobieganiu osobistemu i społecznemu niepokojowi oraz sposobem na uniknięcie
zaprzepaszczenia ludzkiego, zawodowego i społecznego potencjału.



Zachęcanie i pomoc wszystkim zaangażowanym w prace społeczną nad tymi problemami.

Uczestnicy: zakładając, że przygotowanie do emerytury jest niezbędne w zapobieganiu osobistemu i
społecznemu niepokojowi, seminarium jest adresowane do dorosłych mężczyzn i kobiet pragnących
pogłębić swoją świadomość i działać bardziej profesjonalnie w odniesieniu do aspektów emerytury i
chcących pomagać w rozpowszechnianiu i promowaniu idei edukacji przedemerytalnej. Nie ma
szczególnych ograniczeń dotyczących liczby uczestników.
Treść:
-

Zmiana egzystencjalna i nowe możliwości społeczne

-

Emerytura i rynek pracy: fakty, liczby, problemy

-

Zdrowie i psychiczne dobre samopoczucie

-

Opowiadanie o sobie w celu lepszego poznania samego siebie

-

Pieniądze i problemy ekonomiczne

-

Rodzina, para i życie seksualne: mężczyźni i kobiety

-

Solidarnośc pokoleniowa i systemy społeczne

-

Czas wolny od pracy i nowe możliwości

-

Starzenie się jako indywidualny i społeczny zasób. Przygotowanie do emerytury. Ogólna
dyskusja
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Wykładowcy

i

trenerzy:

Zaawansowany

poziom tego

warsztatu

wymaga

uczestnictwa

wykwalifikowanych wykładowców i trenerów, takich jak profesjonalni eksperci w swoich
dziedzinach oraz badaczy i profesorów uniwersyteckich.
Metody: ZNE wymaga aktywnego udziału ze strony uczestników. Forma seminarium składa się ze
sesji wstępnej (pół godziny do godziny) prowadzonej przez trenerów, po której następuje praca w
grupach lub dyskusja wszystkich biorących udział, a następnie ma miejsce końcowe podsumowanie
dla całej grupy (lub w formie dyskusji zbiorowej w celu znalezienia porozumienia odnośnie
konkretnych aspektów możliwych do przedyskutowania na kolejnej sesji.)
Forma i czas trwania: dziesięć warsztatów od 14.30 do 18.00 (3 ½ godz każdy) raz w tygodniu.
Uwaga: Takie seminarium odbyło się w roku 2011 (a wcześniej w latach 1998 i 2000). Możliwe iż od
tej pory będą organizowane corocznie, chociaż niektóre elementy mogą zostać zmodyfikowane oraz
nowe punkty mogą być dodane zgodnie z wyłanianiem się problemów dotyczących starzenia,
edukacji przedemertyalnej, wpływu środowiska, itd.
2.4. Laboratorium Narracji Autobiograficznej
Cele i treść: Przejście na emeryturę oznacza opuszczenie miejsca pracy, które
do tej pory było głównym źródłem tożsamości osobistej i społecznej. Po
ustąpieniu nieuchronnego poczucia pustki i bezużyteczności, wkrótce poczujemy
potrzebę powrotu do życia, potrzebę przemyślenia, „zapamiętania” pięknych
momentów z życia, które przyniosły nam poczucie dumy i satysfakcji: musimy
pamiętać jak udało nam się pokonać trudności we wcześniejszej fazie życia, a
następnie „odbudować”: odbudowywanie naszej przeszłości może pomóc nam
odkryć nasze prawdziwe ja. Potrzebujemy „przestrzeni” na refleksję, aby
wyrazić siebie i dzielić wspomnieniami z innymi aby rosnąć w siłę.
Kurs składa się z laboratorium narracji autobiograficznej w którym
wykorzystuje się wartość (samo)rozwoju w pisaniu jako narzędziu świadomości i
wewnętrznej medytacji, mającego na celu przekazanie innym wartości każdej
historii, przeplataniu się indywidualnych historii, lokalnych i społecznych
wydarzeń i samej historii świata.
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Uczestnicy: Wszyscy, niezależnie od wieku i wykształcenia, którzy czują potrzebę opowiedzenia,
zrelacjonowania i podzielenia się własnymi historiami życiowymi. Zaleca się, żeby liczba
uczestników w grupie nie przekraczała 20-22 osób.
Metody: Możemy powiedzieć, że sukces tego laboratorium leży w silnej potrzebie uczestników,
których życie staje się coraz mniej zajmujące dla innych, z wyjątkiem ich najbliższych rodzin i
przyjaciół: potrzebie opowiedzenia i wyrażenia siebie oraz posiadania słuchaczy. Sukces ten ma
także źródło w wyrazistym podejściu i profesjonalnych zdolnościach trenera (młodego badacza
uniwersyteckiego z tytułem profesora), który delikatnie i efektywnie pokazuje i prowadzi
uczestników w wybranym przez nich kierunku, otwierając dla nich pozytywne ścieżki na przyszłość.
Forma i czas trwania: Sześć sesji po 3 godziny każda raz w tygodniu, raz w roku od 2008 roku.
Uczestnicy wnioskowali o przeprowadzenie czterodniowej sesji pokursowej i opłacili ją sami po
zakończeniu kursu.
2.5. Uwagi końcowe
Associazione Nestore jest to centrum nauki i badań problemów związanych z emeryturą, a
jednocześnie żywą organizacją głównie seniorów na emeryturze, którzy pragną opieki w drodze do
szczęśliwej, aktywnej i potrzebnej emerytury. Są oni wyjątkowymi ludźmi, którym staramy sie
pomóc, ale którzy także pomagają nam osiągnąć nasze cele dzięki swoim wyborom życiowym i
sposobie w jaki przeżywają własną emeryturę. Musimy wspomnieć, że wśród naszych członków (z
czego 70% stanowią kobiety), ponad 150 osób jest wolontariuszami różnego typu, a wszyscy
przyczyniają się do dobrego funkcjonowania swoich rodzin i lokalnych społeczności. Obecnie
laboratorium stało się głównym działaniem Associazione Nestore.

78

Aktywna Emerytura i Doradztwo dla osób w wieku około-emerytalnym

3. Najlepsze Praktyki Aarhus. 2-dniowy Kurs Przedemerytalny, Kariera
A3, Aarhus
---------------------------------------------------------------------------------

PROGRAM

Kariera A3 – 2-dniowy kurs przedemerytalny

Dzień 1
8.30 - 9.45

Powitanie i prezentacja
- Program – cele i zajęcia

10.00 - 11.30

W czym jestem najlepszy – i co chciałbym robić w
przyszłości?
- Indywidualne i zawodowe kompetencje i jak je zdobyć?

11.30 - 12.15

Ekonomia 1
- Jak gospodarować dochodem – po ostaniej wypłacie?

12.15-13.00

Przerwa obiadowa

13.00 - 14.30

Nawyki zdrowotne (wykład gościnny)
- Czy przyszedł czas zmienić nawyki zdrowotne – i jak
zacząć?

14.30 - 15.30

Wizje przyszłości 1. Co będzie z pracą?
- Czemu czekać do wieku 65 lat aby zrobić to czego
chcesz?

Dzień 2
8.30 - 9.30

Kariera seniora - kolejne lata w pracy – pełen etat
czy pół etatu
- Życzenia na kolejne lata w pracy

09.30 - 10.15

Ekonomia 2 (ekspert)
- Zasady, zasiłek emerytalny, oszczędności itd.
System powiązań społecznych - Jak radzić sobie ze zmianami w systemie powiązań
społecznych – jak stworzyć nowe powiązania?

10.30 - 11.15

11.30 - 12.30

Poznaj wolontariuszy (wolontariusze)
- Osobiste historie seniorów wolontariuszy
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12.30-13.15

Przerwa obiadowa

13.15 - 13.30

Wizje przyszłości 2. Co się wydarzy po zakończeniu
pracy?
Przedsiębiorca w firmie ‘Ja’

13.30 - 14.30

Wizje przyszłości 3. Co się wydarzy od teraz?
Cele osobiste i zajęcia w karierze seniora

14.30 - 15.15

Plany – indywidualnie i w grupach – pierwszy krok w
karierze seniora

15.15 – 15.30

Podsumowanie i ocena
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Kurs przedemerytalny - Dzień 1
Kariera A3 – Aarhus, Dania – 2011
Kluczowe kwestie
“twarda” wiedza: teoretyczne zagadnienia i wyniki
badań w oparciu o dane z poszczególnych krajów

Sugestie dla Trenera
Jak wprowadzić zagadnienie, jakie ćwiczenia
wykorzystać, co powiedzieć, jak zakończyć
temat

(1) Powitanie i prezentacja (75 min.)
Prezentacja uczestników i programu
Nacisk na
 Demografię i długość życia – kontekst
wielkiej zmiany
 Dialogi z osobami podejmującymi decyzje:
Kierownicy i seniorzy – o mitach i nowej
rzeczywistości
 Co mogą zrobić kierownicy
 Co mogą zrobić seniorzy – siedem
tematów (ekonomia, nawyki zdrowotne,
system społeczny, praca, aktywność,
zmiany i osobiste cele na trzeci wiek – cel,
pasja i wypłata)

Grupy
Uczestnicy są podzieleni na 4-osobowe
grupy i posadzeni przy stołach. Pięć stolików
dla 20 uczestników
Imiona w wężyku
Nauka imion uczestników i zachęcenie do
mówienia od samego początku: każdy
uczestnik mówi swoje imię wraz z imionami
pozostałych członków grupy, którzy mówili
wcześniej (ćwiczenie imion w wężyku).
Prezentacja programu kursu
Dyskusja grupowa – dopasowanie oczekiwań
Uwaga: Ważne jest aby wszyscy uczestnicy
aktywnie słuchali i zabierali głos w grupach i
na forum ogólnym od samego początku
kursu

Przerwa
(2) W czym jestem najlepszy – i co
chciałbym robic w przyszłości? (90 min.)
Krótkie wprowadzenie:
Kompetencje – zawodowe i osobiste
Po wczesnej karierze nadchodzi kariera seniora,
Zaczyna się ona w czasie kiedy wiesz już kim się
stałeś i co zrobisz i że uda ci sie tego dokonać.
Teraz zacznij to robić. Mogą to być kolejne lata w
pełnoetatowej pracy, wiele lat w pracy na pół
etatu albo też jako wolontariusz.

Pytanie otwierające
Jak zidentyfikować swoje główne
kompetencje i zainteresowania – jako
kompas na drodze do kariery seniora?
Ćwiczenie: Kompetencja – 10 rzeczy
Dyskusja grupowa – kompetencje seniora
Indywidualne ćwiczenie – W czym byłeś
najlepszy
Rozdać schemat. Indywidualna refleksja
przez 10-15 min – po której bezpośrednio
następuje:
Dyskusja w grupie – wymiana doświadczeń
Omówienie list – dla wzajemnej inspiracji
(praca domowa: Ćwiczenie ‘W czym byłeś
najgorszy’)
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Przerwa
(3) Ekonomia 1 (45 min)
Nacisk na
 Możliwości wsparcia z zewnątrz - po
przekroczeniu 60 lat w Danii – oraz
wysokość zasiłków emerytalnych i wsparcia
 Możliwości prywatnych dodatków –
emerytura, dochód lub oszczędności
Drugiego dnia ekspert uzupełni temat i odpowie
na pytania o treści ogólnej
Przerwa obiadowa
Nawyki zdrowotne (90 min)
Zdrowie to coś wiecej niż tylko zdrowe
odżywianie, rzucenie palenia itp. Różne definicje
zdrowia podkreślają odpowiedzialność jaką
bierzemy za swoje zdrowie. Nawet jeśli około 80%
naszego zachowania jest podświadome, zmiana
nawyków nadal jest możliwa. Nigdy nie jest za
późno na podjęcie małych kroków w kierunku
zmiany aby stopniowo adoptować nowy zdrowy
styl życia.

Ogólny wstęp do dochodów po ostatniej
wypłacie z pełnoetatowej pracy.
Oparty na liczbach z Danii – lecz model ten
może być łatwo zaadaptowany do specyfiki
innych krajów
Ćwiczenie: Budżet przed i po – dla ciebie i
partnera. Przydzielony jako praca domowa

Prezentacja trenera, dialog, indywidualna
refleksje, dyskusje plenarne, indywidualne
ćwiczenie na następujące główne tematy:
Definicje zdrowia (Światowa Organizacja
Zdrowia, Duński Narodowy Wykaz
Kompetencji).
Kiedy czujesz się zdrowy/a i szczęśliwy/a?
Teorie nawyków.
Twoja niezawodna praktyka zdrowotna? Co
chciałbyś zmienić?
Wstęp do filozofii Kaizen. Jak mam ją
stosować aby zmienić moje nawyki
zdrowotne?

Przerwa
Wizje przyszłości – 1. Co będzie z pracą? (60
min)
Nacisk na
obecną pracę przed emeryturą. Co się wydarzy w
przyszłości przed przejściem na emeryturę.
Indywidualna refleksja i prezentacja przemyśleń
na forum grupy.

Pytanie otwierające: Czy jestes zadowolony
z obecnej pracy – czy chciałbyć coś zmienić
lu czy chcesz zrezygnować z pracy.
Indywidualne ćwiczenie: Uzupełnienie
ćwiczenia: ‘Czemu czekać do wieku 65 lat’
po którym bezpośrednio następuje
Sesja plenarna: W której każdy uczestnik
dzieli się swoim wynikiem z ćwiczenia i
poczuciem satysfakcji ze swojej obecnej
pracy – oraz swoimi zamiarami – czy to
będzie kontynuacja pracy czy zmiana swojej
sytuacji zawodowej.
Uwaga: Jeśli w tym momencie uczestnicy
czują się bezpiecznie – będą bardziej
otwarci w stosunku do swojej sytuacji oraz
sytacji innych. Bardzo często system oparty
na pewności tworzy się po tej sesji –
pierwszego dnia – i wszyscy czerpią
natchnienie z refleksji kolegów.
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3.1. Ćwiczenia – Przykłady z Siły Seniora – Kursu Przedemerytalnego
-------------------------------------------1) Kim byłeś – kiedy byłeś w czymś najlepszy
2) Nie musisz mieć ukończonych 65 lat żeby robić co chcesz
3) Pięć postaw wobec udanej Emerytury
4) Budżet – dochód i koszty
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1) Kim byłeś – kiedy byłeś w czymś najlepszy?

5) Twoje najważniejsze punkty - Kim byłeś kiedy byłeś w czymś najlepszy?
Twoje przeżyte stany 'flow' dostarczają decydujących przesłanek o tym co czyni cię spełnioną
osobą. Na początek pomyśl o okolicznościach i sytuacjach w których byłeś najbardziej
kreatywny. Mogą to być miejsca związane ze szkołą, z pracą, hobby, klubem książki, bawieniem
się z dziećmi – gdziekolwiek czułeś się całkowicie usatysfakcjonowany z tego co właśnie robiłeś i
ze sposobu w jaki to robiłeś.
Spróbuj przypomnieć sobie 10 takich syuacji.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Następnie spróbuj przejrzeć tę listę i skoncentruj się na 5 wspomnieniach, w które byłeś
najbardziej zaangażowany.
Opisz je dokładniej – lub opowiedz ich historię ze szczegółami. Spróbuj wyjaśnić dlaczego
odniosłeś w nich sukces. Czy to dzięki osobom z którymi byłeś? Czy chcodziło o samo zadanie?
Czy pomogły w tym miejsce lub specjalne okoliczności? Obiektywna wersja wydarzeń i ich
wytłumaczenie są kluczowymi czynnikami do stworzenia końcowego planu kariery seniora.
Cytat pochodzi z: ’Twoja emerytura jak chcesz’ – Bernstein and Trauth

84

Aktywna Emerytura i Doradztwo dla osób w wieku około-emerytalnym

Nie musisz skończyć 65 lat żeby robić to co chcesz

1.

Nie lubię swojej pracy, a płaca jest marna

2.

Nie lubie swojej pracy, ale płaca jest przyzwoita

3.

Nie znoszę swojej pracy, ale płaca jest znakomita

4.

Moja praca jest w porządku, ale płaca nie jest zadowalająca

5.

Moja praca jest w porządku i płaca jest zadowalająca

7.

Moja praca jest w porządku, a płaca jest znakomita

8.

Moja praca jest świetna, ale nie podoba mi się płaca

9.

Moja praca i płaca są świetne

10.

11.

Moja praca jest świetna, a płaca znakomita

Świetnie się bawię w mojej pracy i nie mogę uwierzyć, że aż tyle mi za nią płacą!

Które z powyższych stwierdzeń najlepiej oddaje twój stosunek do pracy – gdzie teraz
jesteś?
Punktacja
 8-17 Odbierasz wypłatę
 18-24 Strefa ryzyka – możesz potrzebować zmiany
 25-35 Jesteś na drodze do odebrania wpłaty
 36-45 Gratulacje! Odbierasz wypłatę

Program „Uczenie się przez całe życie” GRUNDTVIG

85

Pięć postaw wobec udanej Emerytury – Witamina C dla szczęśliwej
emerytury




Emerytura odzwierciedla związek czasu z twoim życiem.
Emerytura odbija się w dużej mierze na twoim ciele.
Stary natomiast charakteryzuje stan umysłu.

Przetestuj swoje podejście do emerytury i bycia seniorem!
Postawa

Łączność

Wyzwanie

Ciekawość

Zakreśl numer
Jak związany jestem z osobami,
które dodają mi energii i które
ja ożywiam?

Zbyt mało

Ile intelektualnych i fizycznych
wyzwań jest obecnych w moim
codzinnym życiu?

Zbyt mało

Jak skoncentrowany jestem na
poszerzaniu swojej wiedzy?

Zbyt mało

Trochę

Bardzo

1----2----3----4----5----6----7----8----9---10

Trochę

Bardzo dużo

1----2----3----4----5----6----7----8----9---10

Trochę

Bardzo

1----2----3----4----5----6----7----8----9---10

Kreatywność

Ile kreatywności/radości
obecnie w twoim życiu?

jest

Zbyt mało

Trochę

Bardzo dużo

1----2----3----4----5----6----7----8----9---10

Dobroczynność

Ile
siebie
(czas,
energia,
zasoby) poświęcam dla innych?

Zbyt mało

Trochę

Bardzo dużo

1----2----3----4----5----6----7----8----9---10
Żródło: Mitch Anthony 'The new retirementality'
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BUDŻET
DOCHÓD

PRZED ostatnim dniem pracy
Ja
Partner

PO ostatnim dniu pracy
Ja
Partner

Wynagrodzenie
(netto)
Wynagrodzenie
(dodatkowo pół
etatu)
Zasiłek
emerytalny
(państwowy)
Zasiłek
emerytalny
(prywatny)
Zasiłek
emerytalny
(inny)
Oszczędności
(udziały)
Pożyczki
()
Inny dochód
SUMA
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BUDŻET
KOSZTY

PRZED ostatnim dniem pracy
Ja
Partner

PO ostatnim dniu pracy
Ja
Partner

Czynsz
Elektryczność
Woda
Ogrzewanie
Telewizja
Telefon
Prenumeraty
(gazety/magazyny)
Ubezpieczenie
(dom - rodzina)
Samochód
(ubezpieczenie
podatek)
Oszczędności
Pożyczki
Składki
(Stowarzyszenia…)
Leasing
(telwizor
–
samochód)
Żywność
Samochód
(benzyna
utrzymanie)
Wakacje

-

Odzież
Transport
(rower-autobuspociąg)
Hobby
Rozrywka
SUMA

88

Aktywna Emerytura i Doradztwo dla osób w wieku około-emerytalnym

4. Różnice pomiędzy
przedemerytalnego

krajami

oraz

ich

wpływ

na

kształt

kursu

Kursy Przedemerytalne nie mają na celu opóźnić przejścia na emeryturę, lecz
przekształcić ‘nowy etap życia’ w aktywną emeryturę.
Elementami aktywnej emerytury powinny być:
 Praca seniora z przesunietym na później lub częściowym opuszczeniu
rynku pracy
 Wolontariat różnego rodzaju od opieki nad rodziną do zarządzania
stowarzyszeniem
 Niezależność poprzez zaspokajanie jak największej liczby własnych
codziennych potrzeb.
Każdy z tych trzech elementów oraz ich zestawienia stanowią kariery
seniora.
Kursy przedemerytalne dla seniorów w Europie są potrzebne jako
źródło edukacji w celu motywowania i stwarzania kompetencji do ustanowienia
życia seniora z korzyścią dla społeczeństwa i samych seniorów.
Wszystkie społeczności mogą posiadać zasady i programy służące
aktywnej emeryturze. Takie programy mogą pochodzić z Europejskich,
krajowych, regionalnych lub samorządowych żródeł, jak również z lokalnych
spoełczności i przedsięwzięć.
Jednak ani polityka czy programy dotyczące seniorów mogą nie być w
stanie dotrzeć do grup docelowych jeśli nie będą wprowadzone przez samych
seniorów i bez edukayjnych wysiłków dla zmotywowania i zaangażowania w nie
ludzi.
Dlatego też kursy przedemerytalne są niezbędne aby osiągnąć cel
jakim jest aktywna emerytura poprzez indywidualny rozwój karier seniorów.
Kursy dla osób w wieku około-emerytalnym są rodzajem nauki, który
udostępnia wiedzę o bardziej lub mniej skomplikowanych programach
dostępnych dla seniorów. Oferta edukacyjna przed emeryturą musi zostać
ustanowiona obowiązkową podobnie jak to jest z edukacją osób młodych.
Organizacja kursów przedemerytalnych jest warunkiem koniecznym do
wprowadzenia w życie polityki i programów jak zilustrowano to na poniższym
schemacie:
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Polityka
i
progra
my ds.
senioró
w

Praca
Kursy
przede Aktywn
a
merytal
emeryt
ne
ura

Wolontariat

Niezależno
ść

Koncentracja na projekcie kariery seniora jest obecna we wszystkich kursach
przedemerytalnych niezależnie od polityki czy programu obecnych w różnych
krajach europejskich.
Porównanie poszczególnych kursów przeprowadzonych w pięciu krajach
Europy wskazuje, że kariery seniora mogą różnić się pomiędzy państwami, a
czynnikami które je charaktyeryzują są różne elementy aktywnej emerytury
lub ich zestawienia.
W przypadku Danii nacisk kładziony jest głównie - ale nie wyłącznie –
na pracę z powodu polityki rządu opartej na założeniu, że w przyszłości brak
ludzi na rynku pracy zagrozi gospodarce:

Praca
Polityka
i
progra
my ds.
senioró
w

90

Kursy
przede Aktywn
a
merytal
emeryt
ne
ura

Wolontariat
Niezależno
ść
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We Włoszech seniorzy są niezbędni jako wolontariusze pomagający w
utrzymaniu trwałości rodzin i społeczeństwa. Ten fakt sprawia, że wolontariat
jest ważnym elementem aktywnej emerytury:

Polityka
i
progra
my ds.
senioró
w

Praca
Kursy
przede Aktywn
a
merytal
emeryt
ne
ura

Wolontaria
t
Niezależno
ść

Z powodu mobilności społeczeństwa na dużym obszarze Niemiec, wiele
lokalnych społeczności składa się w dużej mierze z osób starszych. To wymusza
na seniorach nabycie kompetencji do radzenia sobie i opieki nad innymi
osobami poprzez bycie niezależnym:

Polityka
i
progra
my ds.
senioró
w

Praca
Aktywn
Kursy
a
przede
emeryt
merytal
ura
ne

Wolontariat

Niezależno
ść

Problemy gospodarcze i deficyt publiczny w Grecji skutkują tym, że brak
jest popytu na starszych pracowników. Z drugiej strony szeroko zakrojone
oszczędności publiczne wydają się wskazywać na potrzebę niezależności.
Jeśli chodzi o Polskę, wypalenie zawodowe ogranicza wielu seniorów przed
kontynuowaniem pracy. Jakkolwiek aktywna emerytura jest niezbędna do
utrzymania standardów życia.
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Bez względu na politykę czy programy dotyczące seniorów, kursy
przedemerytalne są niezbędne do osiągnięcia poczucia spełnienia, a seniorzy
którzy je odczują będą niewątpliwie korzystnie działać na rzecz społeczeństwa i
samych siebie.
Pomimo różnic w kontekscie kursów przedemerytalnych w 5 krajach
biorących udział w projekcie, program jest tworzony z uwzględnieniem tych
samych trzech elementów koniecznych
do
aktywnej emerytury. Nie
ogranicza to możliwości dodania do treści programu informacji o innych
programach dostępnych w danym państwie promujących aktywną emeryturę
poprzez pracę, wolontariat i niezależność.
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5. Organizacja i Finansowanie Kursów

dla osób

w

wieku koło-

emerytalnym
W ostatnich dekadach, kiedy nauka bez końca stała się istotna na wszystkich
etapach życia, także sposoby nauczania się zmieniły, stworzono nawet kilka
nowych metod. W wyniku czego pojawiły się różne idee finansowe promujące
naukę przez całe życie.
Według ogólnych zasad ekonomii, edukacja może być uznana za dobro
prywatne.

Osobiste

dobro

występuje

wtedy

gdy

nie

jest

dobrem

konsumpcyjnym i w grę nie wchodzi konkurencja. Dobra prywatne mogą z
zasady być oferowane przez rynek. Bez udziału wspólnoty (na przykład
pośrednictwa rządu) możliwe jest wygenerowanie pewnej wielkości dobra.
Inaczej jest w przypadku dóbr czysto publicznych. Jeśli można wykluczyć udział
osoby z możliwości korzystania z dobra oraz kiedy brak jest rywalizacji w
konsumpcji, wtedy dostarczenie dobra bez dozy wpółpracy lub koordynacji jest
niemożliwe. Żaden człowiek nie jest w stanie pokryć wszystkich kosztów, poza
rzadkimi przypadkami kiedy ich własne zyski przewyższają cały koszt.
Jednak podczas gdy prywatne zapewnienie edukacji jest możliwe, niemal
we wszystkich państwach rząd ma swój udział w takich przesięwzięciach.
Działalność rządu ma formę organizacyjną lub organizacyjną i finansującą. Ilość
i forma udziału rządu w dostarczaniu nauki bez końca ma przeróżną formę w
poszczególnych krajach. Powody ingerencji rządów w rynku edukacji wiążą się z
efektywnością i równością. Dlatego też forma udziału jest oceniana na
podstawie rezultatów tych dwóch kryteriów.
Następujące idee opisują z szerszej perspektywy przykłady organizacji i
finansowania kursów przedemerytalnych możliwe do zastosowania we całej
Europie.

Klienci
Pomimo wielu form organizacji nauki niniejszy raport dotyczy seminariów
podczas których przedstawiany jest program kursów przedemerytalnych. W
takim ujęciu można rozróżnić dwa rodzaje: seminaria publiczne otwarte i
zamknięte.
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Jednak o seminaria zamknięte wnisokują zazwyczaj jednostki prawne, a
nie uczniowie czy uczestnicy. Mogą to być urzędy pracy, ubezpieczyciele
społeczni lub zdrowotni, fundusze emerytalne czy zwiąki zawodowe. W związku
ze swoją funkcją takie instytucje same organizują seminaria przedemerytalne
lub kupują treść szkoleniową żeby przekazać ją swoim członkom.
Dodatkowo
stowarzyszenia,

także
sieci

prywatne
czy

organizacje

zrzeszenia

prawne,

pracowników

takie

mogą

jak

firmy,

postulować

o

zorganizowanie zamkniętego seminarium dla swoich pracowników, emerytów
lub członków.

Rynek
Tak jak w przypadku każdego innego produktu czy usługi, także nauka czy
oferta edukacyjna są adresowane do konkretnej grupy klientów. Zależnie od
grup, zostają użyte inne metody komunikacji i kanały marketingowe w celu
dotarcia do beneficjentów i partnerów.
Odnośnie różnych form dostarczania kursów przedemerytalnych tzn.
otwartych i zamkniętych seminariów, skuteczne mgą być nastepujące formy:

Otwarte seminaria publiczne
Kanały bezpośrednie
Kanały pośrednie
 prasa / media
 instytucje
 strony internetowe /
szkoleniowe
komunikacja online
 ubezpieczyciele
 materiały drukowane
zdrowotni
 komunikacja ustna
 fundusze emerytalne
 związki zawodowe
 stowarzyszenia
pracownicze
 zrzeszenia
pracowników

Seminaria zamknięte
Kanały bezpośrednie
 droga pocztowa
 strony internetowe /
komunikacja online
 materiały drukowane
 kontakt osobisty

Rezultat:
podniesienie
świadomości
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Finansowanie
Jak wcześniej wspomnieliśmy, nauka bez końca nie jest wyjątkowym rodzajem
edukacji, szkolenia czy innej działalności naukowej, takiej jak nauka zawodu,
szkolenie czy naukę przez internet, lecz obejmuje różne formy formalnej i
nieformalnej nauki, obecne teraz w dużej mierze osobno i działające w izolacji
od siebie, włączając w to sposób finansowania. Dotyczy to zwłaszcza działań
edukacyjnych skupionych na ”trzecim wieku” czyli na uczeniu seniorów którzy
przechodzą z pracy na emeryturę.
Dziś można wyróżnić wiele różnych modeli

finansowania edukacji,

począwszy od jednego sponsora i jednego celu do bardziej rozbudowanych
modeli.

Większość

z

tych

sposobów

nie

pokrywa

całej

skali

działań

edukacyjnych dotyczących nauki bez końca, ani kosztów związanych z nauką,
przykładowo bezpośrednich takich jak czesne, kosztów blisko powiązanych czy
kosztów pośrednich. Innymi słowy, modele znacznie się różnią ze względu na
złożoność finansowania gamy możliwości nauczania które obejmują. Podczas
gdy niektóre wspierają tylko konkretne działania lub są adresowane do
określonej grupy (na przykład szkolenie z rynku pracy dla bezrobotnych czy
kursy językowe dla imigrantów), inne zapewniają finansowanie dla wszystkich
rodzajów nauki przez całe życie.
Modele
finansowania

Opis

Samofinansowanie Uczestnicy
ponoszą wszystkie
koszty (system
repartycyjny)
Finansowanie
Szkolenie w
przez (jednego)
miejscu pracy,
pracodawcę
staż lub
kontynuacja
edukacji
zawodowej
Finansowanie
Finansowanie
państwowe
instytucjonalne z
ogólnych
dochodów

Zakres

Pokrycie kosztów

nie dotyczy

Bezpośrednie Pośrednie
całość
całość

uzupełniający całość lub
część

całość

uzupełniający całość lub
część

część
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Parafiskalne
finansowanie

Dochód
warunkowy

Indywidualne
konta nauki

Uprawnienia
indywidualne
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podatkowych lub
konkretnych
podatków
Finansowanie z
wkładu
pracodawców i
pracowników oraz
publicznych dotacji
rodzielanych przez
niezależne organy
państwowe
Odroczone
finansowanie przez
obywateli,
częściowo
dotowane i z
ryzykiem
nieukończenia
studiów lub
niemożności
znalezienia pracy
niepokrywajacej
częściowo kosztów
nauki
Korzystne
podatkowo konto
oszczędnościowe
na cele
edukacyjne,
zwiększone przez
wkład ze strony
państwa
Finansowanie
publiczne dla
studentów/uczniów
zamiast
instytucjom,
przeważnie
pokrywające
czesne

uzupełniający całość lub
część

część

uzupełniający całość lub
część

brak

uzupełniający całość lub
część

brak

uzupełniający całość lub
część

brak
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Indywidualne
prawa ciągnienia

Złożony system
przelewu
rozszerzający
ubezpieczenie
społeczne na
pokrycie wszelkich
kosztów
niezwiązanych z
pracą

uzupełniający całość lub
część

część

Trzy podstawowe typy modeli finansowania różnią się zasięgiem:
1) pojedyncze systemy finansowania dla wszystkich działań nauki bez
końca (model zintegrowany);
2) złożone systemy dla różnych działań lub populacji jednak z pewną
dozą

stałości

i

pewnym

stopniem

koordynacji

(model

zintegrowany); oraz
3) systemy finansujące jeden cel lub program, niepołączone z innymi
systemami i je uzupełniające.
Przykładowy budżet kursów przedemerytalnych
Tabela poniżej pokazuje jak wyliczyć koszty 2-dniowego kursu dla 20
uczestników. Ceny jednostkowe mogą się różnić.
A. Personel
Tytuł

Funkcja
Prowadzenie
Trener
szkolenia
Przygotowanie,
Administracja
rozliczanie
Personel w sumie:
B. Podróże i szkolenie

Wyliczenie
2 dni po 400 euro za
roboczodzień
4 godziny po 25 euro za
godzinę

800,00 euro
100,00 euro
900,00 euro

Wyliczenie kosztów
podróży

Opis podróży:

Suma

Nie dotyczy
Podróże w sumie:
C. Wyposażenie

Suma
0,00 euro
0,00 euro

Opis

Ilość

Amortyzacja notatnika i rzutnika

2

Amortyzacja mebli w sali

2

Cena
Suma
jednostkowa
4,25 euro za
9,50 euro
dzień
15,00 euro
30,00 euro
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szkoleniowej
Koszt sprzętu w sumie:
D. Materiały
Opis

39,50 euro
Ilość

Cena
jednostkowa
5,00 euro
20,00 euro
10,00 euro

Materiały drukowane, długopisy
20
Catering (żywnośc i napoje)
20
Prąd, woda
1
Materiały w sumie:
E. Koszty kontraktów i doradztwa
Cost
Typ Dobra lub Usługi
Duration
Calculation
30,00 euro za
Oprogramowanie internetowe
2 godziny
godzinę
Contractual & Consulting Total:
F. Lokal
Opis
Czynsz za salę szkoleniową (ze sprzątaniem)
Lokal w sumie:
G. Inne koszty
Opis
Wyliczenie
Materiały promocyjne (ulotki)
1.000 sztuk w cenie 100 euro
Reklama
2 reklamy po 250 euro każda
Ubezpieczenia
25 euro
Inne koszty w sumie:
Seminarium w sumie:
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Suma
100,00 euro
400,00 euro
10,00 euro
510,00 euro
Suma
60,00 euro
60,00 euro
Suma
300,00 euro
300,00 euro
Suma
100,00 euro
500,00 euro
25,00 euro
625,00 euro
2.434,50 euro

6. Czego się od siebie nauczyliśmy
6.1. Associazione Nestore, Mediolan – Czego się nauczyliśmy:
Poniżej umieszczone zostały przemyślenia wspólne dla uczestników Projektu, z
uwzględnieniem możliwych korzyści dla Associazione Nestore a konkretnie dla
jego członków, uczniów i trenerów.
1. Uczestnictwo

w

różnych

spotkaniach

było

bardzo

przyjemne

i

wzbogacające z powodu odmiennych poglądów zaangażowanych
osób, zarówno z punktu widzenia misji indywidualnej jak i ich roli we
własnych krajach. Wymiana doświadczeń, informacji i pomysłów jest
wartością samą w sobie i pomogła nam lepiej ocenić nasze mocne i słabe
strony, oraz uzyskać wyraźniejszy obraz wpływu jaki sytuacja w kraju ma
na nasze projekty i działania.
W szczególności, zdaliśmy sobie sprawę, z: a) szerokiego zasięgu
naszych celów, bez względu na fakt, że działamy lokalnie i na zasadach
wolontariatu; innymi słowy nauczyliśmy się, że nie jesteśmy jedynymi,
których obchodzą szkolenia i doradztwo przedemerytalne, lecz, że inne
kraje europejskie dążą do osiągnięcia tych samych celów co my; b)
zapewniono

nas

o

wysokiej

jakości

porównawczej

naszych

dotychczasowych projektów; c) z drugiej strony uświadomiliśmy sobie
nieuchronność ograniczeń naszych działań i ich znikomy wpływ na
życie we Włoszech spowodowanych naszym niewielkim rozmiarem i
brakiem ludzkich i finansowych zasobów, oraz potrzebę kontynuacji nauki
i pracy.
2. Projekt Grundtvig i jego wsparcie finansowe mogą pomóc (nie tylko
na poziomie europejskim) w poprawie naszych działań w Lombardii i we
Włoszech, na rzecz edukacji emerytalnej i uczulania instytucji, polityków i
opinni publicznej na ten temat. Faktem jest, że urzędy, rząd, władze
lokalne a nawet związki zawodowe nigdy nie traktowały priorytetowo
edukacji przedemerytalnej (na pierwszym miejscu stawiając rynek pracy,
bezrobocie wśród młodych ludzi, pracę tymczasową, itp.)
3. Zdaliśmy sobie sprawę, że wraz z rosnącą liczbą osób starszych i
zmienionym ‘scenariuszem’ w całej Europie (a zwłaszcza we Włoszech),
problem i potrzeba edukacji i doradztwa przedemerytalnego jest

jednym wielu współzależnych ze sobą elementów (starzenie,
bezrobocie,

potrzeba

wydłużenia

okresu

pracy,

kontakty

międzyregionalne, kryzys gospodarczy i rozwój, itp.), które nie mogą być
dłużej lekceważone przez rządy i które niewątpliwie od tej chwili będą
miały wpływ na projekty Nestore. Innymi słowy nauczyliśmy się, że
edukacja przedemerytalna nie jest jedynie problemem jednostek, lecz
jest kwestią społeczną i tego, że jesteśmy gotowi i chętni aby wprowadzić
analizę

środowiską

i

dane

liczbowe

do

naszych

programów

szkoleniowych.
4. Na koniec, wychodząc z założenia, że przygotowanie do emerytury jest
specyficznym aspektem “edukacji dorosłych” nakierowanym na dawanie
większej mocy sprawczej osobom dorosłym, i która jest ściśle związana z
problemami starzenia, poszerzyliśmy nasze horyzonty i doceniliśmy fakt,
iż właściwe podejście do wymiaru indywidualnego i kolektywnego musi
brać pod uwagę aktywną emeryturę, lecz także bogatą emeryturę,
szczęśliwą emeryturę i przydatną emeyturę.
Co możemy zaczerpnąć z doświadczenia Grundtvig?
Wierzymy,

że

zglobalizowanym

możemy

przekazać

społeczeństwie

innym

gdzie

wiele

świadomość,
problemów

iż
i

żyjemy

trendów

w
jest

wspólnych i współzależnych, lecz wszystko co robimy z myślą o edukacji
przedemerytalnej ma ogromną wartość dla jej adresatów, a jednoczesnie jest to
kropla w morzu dobrych intencji. W skrócie:
a) idea

powtórzenia

doświadczenia

Grudtvig,

może

być

użytecznym

narzędziem w celu rozszerzenia go na innych partnerów;
b) po

drugie,

przygotowanie

wykwalifikowanych

trenerów

do

przeprowadzenia kursów będzie wspaniałym środkiem do zwiększenia
wpływu projektu na społeczeństwo.

Fiorella Nahum
Associazione Nestore
Mediolan
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6.2. KarieraA3, Aarhus – Czego się nauczyliśmy:
Kiedy

dałączalismy

do

projektu

Grundtvig

Nauka

na

temat

Doradztwa

Przedemerytalnego byliśmy przekonani – i nadal jesteśmy - że emerytura
obiecująca 30 lat relaksu nie jest możliwa ani dla społeczeństwa ani dla
jednostek.
Jednak nauczyliśmy się też, że różnice między poszczególnymi krajami
mogą modyfikować stwierdzenie powyżej na zadziwiająco wiele sposobów.
Podczas naszego pierwszego spotkania partnerów w 2010 roku – ogólnym
założeniem wśród nas było, iż ’Skończyła się era wczesnej emerytury’. Lecz
badania statystyczne w tej kwestii – jak pokazano w pierwszej części tego
raportu – pokazały, że nie wszystkie kraje partnerskie będą cierpiały na
poważny brak siły roboczej w przyszłości – według rozwoju demograficznego.
Stało się także dla nas jasne, że pomimo faktu, iż seniorzy 55+ są przede
wszystkim określani jako zróżnicowani, różnice pomiędzy krajami partnerskimi
jeszcze

pogłębiają

rozbieżności

pomiędzy

starszymi

pracownikami

i

niepracującymi emerytami.
W

drugiej

części

raportu

w

rozdziale

o

Różnicach

Narodowych

zasygnalizowano, że kariery seniorów mogą być różne w poszczególnych
krajach poprzez odmienne zestawienia elementów aktywnej emerytury.
W przypadku Danii na przykład nacisk kładziony jest na głównie – ale
nie wyłącznie – na pracę zgodnie z polityką rządu opartą na przewidywanym
braku siły roboczej utrzymującej produkcję w przyszłości.
We Włoszech seniorzy są bardzo potrzebni jako wolontariusze w
rodzinach i społecznościach, co pociąga za sobą wolontariat jako ważny
element aktywnej emerytury.
W końcu w Niemczech mobilność młodych ludzi pozostawia w lokalnych
społecznościach głównie starsze osoby. Przez co należy wziąć wzgląd na
kompetencje seniorów do zdolności troszczenia się o siebie samych i siebie
nawzajem poprzez niezależność.
Podsumowując: spotkania i wymiana doświadczeń pomiędzy krajami
partnerskimi przekonały nas o nowym wzorcu: najwyższy czas żebyśmy
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dostrzegli, że ludzie po 50-tce, 60-tce i 70-tce są na nowym etapie życia i
pracy, w fazie kariery seniora, która umożliwia im zmianę świata.

Poul-Erik Tindbæk
KarieraA3
Aarhus
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6.3. Fundacja Centrum Promocji
nauczyliśmy od naszych Partnerów

Kobiet,

Warszawa –

Czego

się

Udział w projekcie Grundtvig jasno nam uświadomił, że chociaż aktywizacja
seniorów nie należy do najbardziej palących problemów w Polsce – stanie się
poważnym wyzwaniem w kolejnej dekadzie. Rządowy plan podwyższenia wieku
emerytalnego do 67 lat dla mężczyzn i kobiet wywołał silną negatywną opinię
80% społeczeństwa. (TNS OBOP, 26.11.2011)
Po dyskusjach z naszymi partnerami jesteśmy przekonani, że próba
wydłużenia życia zawodowego u osób starszych musi iść w parze z podjęciem
działań pomagających im być aktywnymi we wszystkich dziedzinach życia.
Nasze wizyty w centrach dla seniorów w krajach partnerskich i wyniki badań
udostępnione przez ekspertów pokazują ogromną motywację osób starszych do
aktywnego

uczestnictwa

w

działaniach

edukacyjnych

i

społecznych.

Od

Association Nestore nauczyliśmy się jak ta energia może być spożytkowana w
wolontariacie.
Bez względu na ustalony w krajach partnerskich wiek przejścia na
emeryturę, wielu seniorów nie może pozwolić sobie na zakończenie pracy lub
wybiera

kontynuację

pracy

tym

samym

zwiększając

znaczenie

kwestii

należytego zatrudnienia dla osób w tej grupie wiekowej. Konkretne przykłady
pokazujące podejście krajów partnerskich do tego zagadnienia prowadzą nas do
wniosku, że rozwiązania muszą być kompleksowe i dostosowane do każdego
państwa.

Liczne badania przestudiowane przez naszego greckiego partnera

projektowego

ujawniły,

że

istnieją

podobieństwa

pomiędzy

starszymi

pracownikami we wszystkich społeczeństwach. Dotyka ich dyskryminacja w
miejscu pracy oparta na stereotypach dotyczących osób starszych, czują się
“wypychani” z rynku pracy pod pretekstem utraty zdolności, a w konsekwecji
tego pogarsza się ich obraz samych siebie.
Taki stosunek do osób starszych jest nieuzasadniony w świetle wyników
badań. Długookresowe badanie wskazuje na wzrost 3 (z “Wielkiej Piątki”) cech
cenionych

przez

pracodawców.

„Sumienność”,

“zgodność”

i

“pozytywne

nastawienie” pokazują tendencję wzrostową po przekroczeniu wieku średniego.
Te trzy cechy to wspaniałe zalety w różnych zawodach, a zwłaszcza na rynku
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usług.

Badania dotyczące produktywności informują, że starsi pracownicy

działają bardziej systematycznie i lepiej jakościowo od młodych pracowników.
Ponadto, szczyt produktywności w niektórych dziedzinach takich jak medycyna
ma miejsce po 50-tce i po 60-tce. Wygląda jednak na to, że wyniki tych badań
są pilnie strzeżoną tajemnicą przed osobami zainteresowanymi rynkiem pracy,
dlatego też sterotypy biorą górę. Stąd istnieje potrzeba przetworzenia tych
wyników na „wiedzę praktyczną” i rozpowszechnienia jej zwłaszcza wśród
starszych pracowników jeśli chcemy pomóc im pokonać niską samoocenę i
wspierać w stworzeniu planów na aktywną przyszłość.
Od

partnera

duńskiego,

u

którego

już

widać

niedostatek

wykwalifikowanych pracowników nauczyliśmy się, że dobre rezultaty daje
specjalne

doradztwo

przedemerytalne.

Oceny

takich

kursów

pokazują

pozytywny wpływ na decyzje żeby pozostać aktywnym na rynku pracy,
zaangażować się w wolontariat lub po prostu dobrze spędzać czas z innymi
ludźmi.

Wyjątkowośc

kursów

przedemerytalnych

polega

na

tym,

że

przeprowadzają ludzi przez nowy sposób myślenia o ich wieku, zdolnościach i
pobudzają motywację do planowania z pomocą narzędzi stworzonych na
podstawie wyników badań.
Dodatkowo przykład Danii uświadomił nam w jaki sposób doradzwto
przedemrytalne musi różnić się od doradztwa edukacyjnego czy zawodowego
oferowanych

na różnych etapach naszego życia. Wymaga ono podejścia

całościowego – zgodnego z doradztwem dotyczącym stylu życia. Starsze osoby
często mają równolegle potrzeby doradztwa, którymi
doświadczeni doradcy

powinni

się zająć

z troską i szacunkiem. Seniorzy mają różne potrzeby

zdrowotne i różne możliwości. Sa najbardziej zróżnicowaną grupą społeczną i
powinni być traktowani indywidualnie.
Kursy doradztwa powinny koncentrować się na:
●

Podkreślaniu mocnych stron osób starszych, a nie ich słabości

●

Rozwijaniu niezależności przy jednoczesnym ograniczaniu zależności

●

Zachęcaniu do podejmowania decyzji i podejmowania działań

●

Motywowaniu do tworzenia planów na każdym etapie życia
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Głównymu kwestiami którymi chcielibyśmy się zająć na zakończenie projektu
są:
●

przygotowanie

warsztatu

dla

osób

w

wieku

około-emerytalnym

dopasowanego do potrzeb polskich pracowników i zaproponowanie udziału w
nim tymże pracownikom
●

znalezienie

sposobów

dotarcia

z

naszymi

pomysłami

do

grup

ludzi

podejmujących decyzje w Polsce
●

zbudowanie koalicji z innymi polskimi organizacjami zainteresowanymi tą
kwestią i zidentyfikowanie przedsiębiorstw przyjaznych ludziom w każdym
wieku

●

stanie

sie

członkiem

międzynarodowej

sieci

zajmujacej

się

aktywną

emeryturą
●

poszukiwanie wsparcia finansowego dla naszych planów.

Anna Jancewicz
Alicja Kostecka
Fundacja Centrum Promocji Kobiet, Warszawa
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ZAŁĄCZNIK 1
Rozdział 1: Populacja
Unia Europejska 27
Wskaźniki strukturalne
WODOM: wskaźnik obciążenia demograficznego osób młodych, obliczany jako procentowy stosunek
populacji osób poniżej 15 roku życia do liczby osób pracujących w wieku 15-64 lata
WODOS: wskaźnik obciążenia demograficznego osób starszych, obliczany jako procentowy stosunek
populacji w wieku ponad 65 lat do liczby osób w wieku pracującym (15-64 lata)
WWSR współczynnik wymiany siły roboczej, stanowiący procentowy stosunek osób pracujących (w wieku
15-24 lata) do liczby osób opuszczających siłę roboczą (w wieku 55-64 lata).
Poz. 16: Wskaźniki strukturalne zmian w populacji w latach 2011-2061, UE27 (procentowo)

Źródło: Eurostat
Zrównoważony rozwój społeczny
WZRSM: wskaźnik zrównoważonego rozwoju społecznego młodych jest obliczany jako stosunek liczby
potencjalnych dorosłych i starszych opiekunów (55-74 lata) do liczby dzieci w wieku przedszkolnym (0-5
lat).
WZRSS: wskaźnik zrównoważonego rozwoju społecznego starszych kalkulowany jest jako proporcja liczby
potencjalnych dorosłych i starszych opiekunów (55-74 lata) do liczby osób w wieku ponad 75 lat.
Poz. 17: Zrównoważony rozwój społeczny w stosunku do zmian społecznych w latach 20112061, UE27 (według wartości)
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Źródło: Eurostat
Poz. 18: Średnia długość życia według płci, rok 2008, we wszystkich krajach partnerskich i w
Unii Europejskiej 27(według wartości)

Źródło: Eurostat

Niemcy
Wskaźniki strukturalne
WODOM: wskaźnik obciążenia demograficznego osób młodych, obliczany jako procentowy stosunek
populacji osób poniżej 15 roku życia do liczby osób pracujących w wieku 15-64 lata
WODOS: wskaźnik obciążenia demograficznego osób starszych, obliczany jako procentowy stosunek
populacji w wieku ponad 65 lat do liczby osób w wieku pracującym (15-64 lata)
WWSR współczynnik wymiany siły roboczej, stanowiący procentowy stosunek osób pracujących (w wieku
15-24 lata) do liczby osób opuszczających siłę roboczą (w wieku 55-64 lata).
Poz. 19: Wskaźniki strukturalne zmian w populacji w latach 2011-2061, Niemcy (procentowo)

Źródło: Eurostat
Zrównoważony rozwój społeczny
WZRSM: wskaźnik zrównoważonego rozwoju społecznego młodych jest obliczany jako stosunek liczby
potencjalnych dorosłych i starszych opiekunów (55-74 lata) do liczby dzieci w wieku przedszkolnym (0-5
lat).
WZRSS: wskaźnik zrównoważonego rozwoju społecznego starszych kalkulowany jest jako proporcja liczby
potencjalnych dorosłych i starszych opiekunów (55-74 lata) do liczby osób w wieku ponad 75 lat.
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Poz. 20: Zrównoważony rozwój społeczny w stosunku do zmian społecznych w latach 20112061, Niemcy (według wartości)

Źródło: Eurostat

Dania
Wskaźniki strukturalne
WODOM: wskaźnik obciążenia demograficznego osób młodych, obliczany jako procentowy stosunek
populacji osób poniżej 15 roku życia do liczby osób pracujących w wieku 15-64 lata
WODOS: wskaźnik obciążenia demograficznego osób starszych, obliczany jako procentowy stosunek
populacji w wieku ponad 65 lat do liczby osób w wieku pracującym (15-64 lata)
WWSR współczynnik wymiany siły roboczej, stanowiący procentowy stosunek osób pracujących (w wieku
15-24 lata) do liczby osób opuszczających siłę roboczą (w wieku 55-64 lata).
Poz. 21: Wskaźniki strukturalne zmian w populacji w latach 2011-2061, Dania (procentowo)

Źródło: Eurostat
Zrównoważony rozwój społeczny
WZRSM: wskaźnik zrównoważonego rozwoju społecznego młodych jest obliczany jako stosunek liczby
potencjalnych dorosłych i starszych opiekunów (55-74 lata) do liczby dzieci w wieku przedszkolnym (0-5
lat).
WZRSS: wskaźnik zrównoważonego rozwoju społecznego starszych kalkulowany jest jako proporcja liczby
potencjalnych dorosłych i starszych opiekunów (55-74 lata) do liczby osób w wieku ponad 75 lat.
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Poz. 22: Zrównoważony rozwój społeczny w stosunku do zmian społecznych w latach 20112061, Dania (według wartości)

Źródło: Eurostat

Grecja
Wskaźniki strukturalne
WODOM: wskaźnik obciążenia demograficznego osób młodych, obliczany jako procentowy stosunek
populacji osób poniżej 15 roku życia do liczby osób pracujących w wieku 15-64 lata
WODOS: wskaźnik obciążenia demograficznego osób starszych, obliczany jako procentowy stosunek
populacji w wieku ponad 65 lat do liczby osób w wieku pracującym (15-64 lata)
WWSR współczynnik wymiany siły roboczej, stanowiący procentowy stosunek osób pracujących (w wieku
15-24 lata) do liczby osób opuszczających siłę roboczą (w wieku 55-64 lata).
Poz. 23: Wskaźniki strukturalne zmian w populacji w latach 2011-2061, Grecja (procentowo)

Źródło: Eurostat
Zrównoważony rozwój społeczny
WZRSM: wskaźnik zrównoważonego rozwoju społecznego młodych jest obliczany jako stosunek liczby
potencjalnych dorosłych i starszych opiekunów (55-74 lata) do liczby dzieci w wieku przedszkolnym (0-5
lat).
WZRSS: wskaźnik zrównoważonego rozwoju społecznego starszych kalkulowany jest jako proporcja liczby
potencjalnych dorosłych i starszych opiekunów (55-74 lata) do liczby osób w wieku ponad 75 lat.
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Poz. 24: Zrównoważony rozwój społeczny w stosunku do zmian społecznych w latach 20112061, Grecja (według wartości)

Włochy
Wskaźniki strukturalne
WODOM: wskaźnik obciążenia demograficznego osób młodych, obliczany jako procentowy stosunek
populacji osób poniżej 15 roku życia do liczby osób pracujących w wieku 15-64 lata
WODOS: wskaźnik obciążenia demograficznego osób starszych, obliczany jako procentowy stosunek
populacji w wieku ponad 65 lat do liczby osób w wieku pracującym (15-64 lata)
WWSR współczynnik wymiany siły roboczej, stanowiący procentowy stosunek osób pracujących (w wieku
15-24 lata) do liczby osób opuszczających siłę roboczą (w wieku 55-64 lata).
Poz. 25: Wskaźniki strukturalne zmian w populacji w latach 2011-2061, Włochy (procentowo)

Źródło: processing Eurostat
Zrównoważony rozwój społeczny
WZRSM: wskaźnik zrównoważonego rozwoju społecznego młodych jest obliczany jako stosunek liczby
potencjalnych dorosłych i starszych opiekunów (55-74 lata) do liczby dzieci w wieku przedszkolnym (0-5
lat).
WZRSS: wskaźnik zrównoważonego rozwoju społecznego starszych kalkulowany jest jako proporcja liczby
potencjalnych dorosłych i starszych opiekunów (55-74 lata) do liczby osób w wieku ponad 75 lat.
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Poz. 26: Zrównoważony rozwój społeczny w stosunku do zmian społecznych w latach 20112061, Włochy (według wartości)

Źródło: Eurostat

Polska
Wskaźniki strukturalne
WODOM: wskaźnik obciążenia demograficznego osób młodych, obliczany jako procentowy stosunek
populacji osób poniżej 15 roku życia do liczby osób pracujących w wieku 15-64 lata
WODOS: wskaźnik obciążenia demograficznego osób starszych, obliczany jako procentowy stosunek
populacji w wieku ponad 65 lat do liczby osób w wieku pracującym (15-64 lata)
WWSR współczynnik wymiany siły roboczej, stanowiący procentowy stosunek osób pracujących (w wieku
15-24 lata) do liczby osób opuszczających siłę roboczą (w wieku 55-64 lata).
Poz. 27: Wskaźniki strukturalne zmian w populacji w latach 2011-2061, Polska (procentowo)

Źródło: Eurostat
Zrównoważony rozwój społeczny
WZRSM: wskaźnik zrównoważonego rozwoju społecznego młodych jest obliczany jako stosunek liczby
potencjalnych dorosłych i starszych opiekunów (55-74 lata) do liczby dzieci w wieku przedszkolnym (0-5
lat).
WZRSS: wskaźnik zrównoważonego rozwoju społecznego starszych kalkulowany jest jako proporcja liczby
potencjalnych dorosłych i starszych opiekunów (55-74 lata) do liczby osób w wieku ponad 75 lat.
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Poz. 28: Zrównoważony rozwój społeczny w stosunku do zmian społecznych w latach 20112061, Polska (według wartości)

Źródło: Eurostat

Rozdział 2: Rynek pracy
Unia Europejska 27
Aktywność zawodowa
Wskaźnik aktywności zawodowej to wyrażony w procentach stosunek między ilością siły roboczej
(zatrudnieni + bezrobotni) i odpowiednią grupa populacji z podziałem wiekowym.
Poz. 29: Wskaźnik aktywności zawodowej w grupach wiekowych, 2000-2010, UE27 (%)

Źródło: Eurostat
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Poz. 30: Wskaźnik aktywności zawodowej w grupach zależnie od wieku, MĘŻCZYŹNI (po lewej)
i KOBIETY (po prawej), 2000-2010, UE27 (%)

Źródło: Eurostat

Unia Europejska 27
Wskaźnik zatrudnienia
Stosunek liczby osób zatrudnionych do ogólnej liczby osób wyrażony w procentach.
Poz. 31: Wskaźnik zatrudnienia według podziału na wiek, 2000-2010, UE27 (procentowo)

Źródło: Eurostat
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Poz. 32: Wskaźnik zatrudnienia w grupach zależnie od wieku, MĘŻCZYŹNI (po lewej) i KOBIETY
(po prawej), 2000-2010, UE27 (%)

Źródło: Eurostat

Unia Europejska 27
Poz. 33: Wskaźnik zatrudnienia starszych pracowników (55-64 lata), 2000-2010, w UE27 i
wszystkich krajach partnerskich (procentowo)

Źródło: Eurostat

Program „Uczenie się przez całe życie” GRUNDTVIG

117

Unia Europejska 27
Zatrudnienie na pół etatu
Zatrudnienie na pół etatu wyrażone w procentach z podziałem na grupy wiekowe.
Poz. 34: Zatrudnienie na pół etatu z podziałem na grupy wiekowe, w sumie, 2010Q2, UE27
(procentowo)

Źródło: Eurostat
Poz. 35: Zatrudnienie na pół etatu z podziałem na płeć i grupy wiekowe, 2010Q2, UE27
(procentowo)

Źródło: Eurostat
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Unia Europejska 27
Wskaźnik bezrobocia
Stosunek liczby osób bezrobotnych do ilości siły roboczej (zatrudnieni i bezrobotni) według podziału na
grupy wiekowe wyrażony w procentach.
Poz. 36: Wskaźnik bezrobocia według grup wiekowych, 2000-2010, UE27 (procentowo)

Źródło: Eurostat
Poz. 37: Wskaźnik bezrobocia w grupach zależnie od wieku, MĘŻCZYŹNI (po lewej) i KOBIETY
(po prawej), 2000-2010, UE27 (%)

Źródło: Eurostat
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Poz. 38: Wskaźnik zatrudnienia starszych pracowników (55-64 lata) in UE27 i krajach
partnerskich w 2010 roku i zmiany w latach 2001-2010 (procentowo)

Źródło: Eurostat
Poz. 39: Zmiany we wskaźniku zatrudnienia w ogólnej liczbie osób (15-64 lata) i liczbie
starszych pracowników (55-64 lata) w UE27 i krajach partnerskich (procentowo)

Źródło: Eurostat
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Poz. 40: Zmiany wskaźników zatrudnienia starszych pracowników (55-64 lata) i wskaźnika
bezrobocia w UE27 i krajach partnerskich w 2010 roku (procentowo)

A
B
C
A A
B

Źródło: Eurostat

3 modele: A = U ↑ szybszy niż E ↑; B = E ↑ szybszy niż U ↑; C = E ↑ i U ↓

Niemcy
Aktywność zawodowa
Wskaźnik aktywności zawodowej to wyrażony w procentach stosunek między ilością siły roboczej
(zatrudnieni + bezrobotni) i odpowiednią grupa populacji z podziałem wiekowym.
Poz. 41: Wskaźnik
(procentowo)

aktywności zawodowej w grupach wiekowych, 2000-2010, Niemcy

Źródło: Eurostat
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Poz. 42: Wskaźnik aktywności zawodowej w grupach zależnie od wieku, MĘŻCZYŹNI (po lewej)
i KOBIETY (po prawej), 2000-2010, UE27 (%)

Źródło: Eurostat

Niemcy
Wskaźnik zatrudnienia
Stosunek liczby osób zatrudnionych do ogólnej liczby osób wyrażony w procentach.
Poz. 43: Wskaźnik zatrudnienia według podziału na wiek, 2000-2010, Niemcy (procentowo)

Źródło: Eurostat
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Poz. 44: Wskaźnik aktywności zawodowej w grupach zależnie od wieku, MĘŻCZYŹNI (po lewej)
i KOBIETY (po prawej), 2000-2010, Niemcy (%)

Źródło: Eurostat

Niemcy
Zatrudnienie na pół etatu
Zatrudnienie na pół etatu wyrażone w procentach z podziałem na grupy wiekowe.
Poz. 45: Zatrudnienie na pół etatu z podziałem na grupy wiekowe, w sumie, 2010Q2, Niemcy i
UE27 (procentowo)

Źródło: Eurostat
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Poz. 46: Zatrudnienie na pół etatu z podziałem na płeć i grupy wiekowe, w sumie, 2010Q2,
Niemcy (procentowo)

Źródło: Eurostat

Niemcy
Wskaźnik bezrobocia
Stosunek liczby osób bezrobotnych do ilości siły roboczej (zatrudnieni i bezrobotni) według podziału na
grupy wiekowe wyrażony w procentach.
Poz. 47: Wskaźnik bezrobocia według grup wiekowych, 2000-2010, Niemcy (procentowo)

Źródło: Eurostat
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Poz. 48: Wskaźnik bezrobocia w grupach zależnie od wieku, MĘŻCZYŹNI (po lewej) i KOBIETY
(po prawej), 2000-2010, Niemcy (%)

Źródło: Eurostat

Dania
Aktywność zawodowa
Wskaźnik aktywności zawodowej to wyrażony w procentach stosunek między ilością siły roboczej
(zatrudnieni + bezrobotni) i odpowiednią grupa populacji z podziałem wiekowym.
Poz. 49: Wskaźnik aktywności zawodowej w grupach wiekowych, 2000-2010, Dania (%)

Źródło: Eurostat
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Poz. 50: Wskaźnik aktywności zawodowej w grupach zależnie od wieku, MĘŻCZYŹNI (po lewej)
i KOBIETY (po prawej) 2000-2010, Dania (%)

Źródło: Eurostat

Dania
Wskaźnik zatrudnienia
Stosunek liczby osób zatrudnionych do ogólnej liczby osób wyrażony w procentach.
Poz. 51: Wskaźnik zatrudnienia według podziału na wiek, 2000-2010, Dania (procentowo)

Źródło: Eurostat
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Poz. 52: Wskaźnik zatrudnienia w grupach zależnie od wieku, MĘŻCZYŹNI (po lewej) i KOBIETY
(po prawej), 2000-2010, Dania (%)

Źródło: Eurostat

Dania
Zatrudnienie na pół etatu
Zatrudnienie na pół etatu wyrażone w procentach z podziałem na grupy wiekowe.
Poz. 53: Zatrudnienie na pół etatu z podziałem na grupy wiekowe, w sumie, 2010Q2, Dania i
UE27 (procentowo)

Źródło: Eurostat
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Poz. 54: Zatrudnienie na pół etatu z podziałem na płeć i grupy wiekowe, w sumie, 2010Q2,
Dania (procentowo)

Źródło: Eurostat

Dania
Wskaźnik bezrobocia
Stosunek liczby osób bezrobotnych do ilości siły roboczej (zatrudnieni i bezrobotni) według podziału na
grupy wiekowe wyrażony w procentach.
Poz. 55: Wskaźnik bezrobocia według grup wiekowych, 2000-2010, Dania (procentowo)

Źródło: Eurostat
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Poz. 56: Wskaźnik bezrobocia w grupach zależnie od wieku, MĘŻCZYŹNI (po lewej) i KOBIETY
(po prawej) 2000-2010, Dania (%)

Źródło: Eurostat

Grecja
Aktywność zawodowa
Wskaźnik aktywności zawodowej to wyrażony w procentach stosunek między ilością siły roboczej
(zatrudnieni + bezrobotni) i odpowiednią grupa populacji z podziałem wiekowym.
Poz. 57: Wskaźnik aktywności zawodowej w grupach wiekowych, 2000-2010, Grecja (%)

Źródło: Eurostat
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Poz. 58: Wskaźnik aktywności zawodowej w grupach zależnie od wieku, MĘŻCZYŹNI (po lewej)
i KOBIETY (po prawej) 2000-2010, Grecja (%)

Źródło: Eurostat

Grecja
Wskaźnik zatrudnienia
Stosunek liczby osób zatrudnionych do ogólnej liczby osób wyrażony w procentach.
Poz. 59: Wskaźnik zatrudnienia według podziału na wiek, 2000-2010, Grecja (procentowo)

Źródło: Eurostat
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Poz. 60: Wskaźnik zatrudnienia w grupach zależnie od wieku, MĘŻCZYŹNI (po lewej) i KOBIETY
(po prawej), 2000-2010, Grecja (%)

Źródło: Eurostat

Grecja
Zatrudnienie na pół etatu
Zatrudnienie na pół etatu wyrażone w procentach z podziałem na grupy wiekowe.
Poz. 61: Zatrudnienie na pół etatu z podziałem na grupy wiekowe, w sumie, 2010Q2, Grecja i
UE27 (procentowo)

Źródło: Eurostat
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Poz. 62: Zatrudnienie na pół etatu z podziałem na płeć i grupy wiekowe,w sumie, 2010Q2,
Grecja (procentowo)

Źródło: Eurostat

Grecja
Wskaźnik bezrobocia
Stosunek liczby osób bezrobotnych do ilości siły roboczej (zatrudnieni i bezrobotni) według podziału na
grupy wiekowe wyrażony w procentach.
Poz. 63: Wskaźnik bezrobocia według grup wiekowych, 2000-2010, Grecja (procentowo)

Źródło: Eurostat
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Poz. 64: Wskaźnik bezrobocia w grupach zależnie od wieku, MĘŻCZYŹNI (po lewej) i KOBIETY
(po prawej) 2000-2010, Grecja (%)

Źródło: Eurostat

Włochy
Aktywność zawodowa
Wskaźnik aktywności zawodowej to wyrażony w procentach stosunek między ilością siły roboczej
(zatrudnieni + bezrobotni) i odpowiednią grupa populacji z podziałem wiekowym.
Poz. 65: Wskaźnik aktywności zawodowej w grupach wiekowych, 2000-2010, Włochy (%)

Źródło: Eurostat
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Poz. 66: Wskaźnik aktywności zawodowej w grupach zależnie od wieku, MĘŻCZYŹNI (po lewej)
i KOBIETY (po prawej) 2000-2010, Włochy (%)

Źródło: Eurostat

Włochy
Wskaźnik zatrudnienia
Stosunek liczby osób zatrudnionych do ogólnej liczby osób wyrażony w procentach.
Poz. 67: Wskaźnik zatrudnienia według podziału na wiek, 2000-2010, Włochy (procentowo)

Źródło: Eurostat
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Poz. 68: Wskaźnik zatrudnienia w grupach zależnie od wieku, MĘŻCZYŹNI (po lewej) i KOBIETY
(po prawej), 2000-2010, Włochy (%)

Źródło: Eurostat

Włochy
Zatrudnienie na pół etatu
Zatrudnienie na pół etatu wyrażone w procentach z podziałem na grupy wiekowe.
Poz. 69: Zatrudnienie na pół etatu z podziałem na grupy wiekowe, w sumie, 2010Q2, Włochy i
UE27 (procentowo)

Źródło: Eurostat
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Poz. 70: Zatrudnienie na pół etatu z podziałem na płeć i grupy wiekowe, w sumie, 2010Q2,
Wlochy (procentowo)

Źródło: Eurostat

Włochy
Wskaźnik bezrobocia
Stosunek liczby osób bezrobotnych do ilości siły roboczej (zatrudnieni i bezrobotni) według podziału na
grupy wiekowe wyrażony w procentach.
Poz. 71: Wskaźnik bezrobocia według grup wiekowych, 2000-2010, Włochy (procentowo)

Źródło: Eurostat
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Poz. 72: Wskaźnik bezrobocia w grupach zależnie od wieku, MĘŻCZYŹNI (po lewej) i KOBIETY
(po prawej) 2000-2010, Włochy (%)

Źródło: Eurostat

Polska
Aktywność zawodowa
Wskaźnik aktywności zawodowej to wyrażony w procentach stosunek między ilością siły roboczej
(zatrudnieni + bezrobotni) i odpowiednią grupa populacji z podziałem wiekowym.
Poz.73: Wskaźnik aktywności zawodowej w grupach wiekowych, 2000-2010, Polska (%)

Źródło: Eurostat
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Poz. 74: Wskaźnik aktywności zawodowej w grupach zależnie od wieku, MĘŻCZYŹNI (po lewej)
i KOBIETY (po prawej) 2000-2010, Polska (%)

Źródło: Eurostat

Polska
Wskaźnik zatrudnienia
Stosunek liczby osób zatrudnionych do ogólnej liczby osób wyrażony w procentach.
Poz. 75: Wskaźnik zatrudnienia według podziału na wiek, 2000-2010, Polska (procentowo)

Źródło: Eurostat
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Poz. 76: Wskaźnik zatrudnienia w grupach zależnie od wieku, MĘŻCZYŹNI (po lewej) i KOBIETY
(po prawej), 2000-2010, Polska (%)

Źródło: Eurostat

Polska
Zatrudnienie na pół etatu
Zatrudnienie na pół etatu wyrażone w procentach z podziałem na grupy wiekowe.
Poz. 77: Zatrudnienie na pół etatu z podziałem na grupy wiekowe, w sumie, 2010Q2, Polska
i UE27 (procentowo)

Źródło: Eurostat
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Poz. 78: Zatrudnienie na pół etatu z podziałem na płeć i grupy wiekowe, w sumie, 2010Q2,
Polska (procentowo)

Źródło: Eurostat

Polska
Wskaźnik bezrobocia
Stosunek liczby osób bezrobotnych do ilości siły roboczej (zatrudnieni i bezrobotni) według podziału na
grupy wiekowe wyrażony w procentach.
Poz. 79: Wskaźnik bezrobocia według grup wiekowych, 2000-2010, Polska (procentowo)

Źródło: Eurostat
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Poz. 80: Wskaźnik bezrobocia w grupach zależnie od wieku, MĘŻCZYŹNI (po lewej) i KOBIETY
(po prawej) 2000-2010, Polska (%)

Źródło: Eurostat
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Rozdział 3: Wiek emerytalny
Poz. 43: Średni wiek emerytalny, 2001-2009, UE27 i wszystkie kraje partnerskie (wartości
całkowite)

UE 27
Dania
Niemcy
Grecja
Włochy
Polska

2001
59,9
61,6
60,6
59,8
56,6

2002
60,1
60,9
60,7
61,3
59,9
56,9

2003
61,0
62,2
61,6
62,7
61,0
57,9

2004
60,5
62,1
61,3

57,7

2005
61,0
61,0
61,7
59,7
59,5

2006
61,2
61,9
61,9
61,1
60,2

2007
61,2
60,6
62,0
61,0
60,4
59,3

2008
61,4
61,3
61,7
61,4
60,8

2009
61,4
62,3
62,2
61,5
60,1

Źródło: Eurostat

Poz. 44: Wydatki publiczne na emerytury (w sumie) i zasiłki emerytalne wyłącznie w UE27 i
krajach partnerskich w 2008 roku (udział w PKB)

Źródło: Eurostat
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