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1 Wprowadzenie
Globalizacja, starzenie się społeczeństw oraz rosnąca potrzeba racjonalnego
wykorzystania zasobów – takie wyzwania uznała Komisja Europejska za
najpilniejsze do rozwiązywania we współczesnym świecie. W nowym długookresowym programie rozwoju społeczno–gospodarczego Unii Europejskiej,
pod nazwą „Europa 2020”, wskazano na potrzebę wspólnego działania
państw członkowskich na rzecz wychodzenia z gospodarczego kryzysu oraz
wdrożenia reform umożliwiających stawienie czoła aktualnym światowym
wyzwaniom. Komisja proponuje trzy zasadnicze priorytety rozwoju państw
UE. Są to: wzrost inteligentny (smart growth), wzrost zrównoważony (sustainable growth) oraz wzrost spójności (inclusive growth) 1. Priorytety te mają
obejmować przedsięwzięcia związane m.in. z edukacją, badaniami, ochroną
środowiska oraz innowacjami, w tym także w zakresie kwestii społecznych.
Narzędziem, wskazanym przez Komisję Europejską, które, użyte w innowacyjnych procesach, przyniesie oczekiwane skutki, jest design. Raport
Komisji “Design as a driver of user centred innovation” z 2009 roku mówi,
że projektowanie jest strategicznym narzędziem innowacji skupionych na
potrzebach użytkowników.

Dlaczego design?
Design jest narzędziem multidyscyplinarnym. Ta jego specyﬁka powoduje,
że jest pomocny w procesach społecznych, walce o zrównoważony rozwój,
ludzkie prawa, społeczną równość. W trudnej sytuacji gospodarczego kryzysu pozwala ograniczać koszty i zwiększać zyski. Design pozwala budować
lepszą jakość życia. Siła tego narzędzia tkwi w jego szerokiej perspektywie
i braniu pod uwagę zarówno aspektów technologicznych, uwarunkowań
rynkowych, jak i doświadczeń użytkowników.
Przedmiotem pracy projektantów są zarówno produkty, projekty graﬁczne
(w tym identyﬁkacja wizualna ﬁrm czy instytucji), przestrzeń, ale także komunikacja, systemy, organizacje oraz usługi. Świadomość zmian zachodzących w funkcjonowaniu świata wymusza też i na projektantach konieczność
innego podejścia do roli i metod projektowania. Projektanci, jeśli chcą by ich
praca przynosiła efekty i nie była oderwana od rzeczywistości, muszą żywo
reagować na różnicujące się style życia, systemy wartości, rynki zbytu, czy
zmieniające się wymagania konsumentów.
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Szybki rozwój technologii, urbanizacja, rozwój medycyny, zmiany w struk-

Szczególnie sprawne w tym zakresie stają się metody tzw. design thinking

turze rodziny, starzenie się społeczeństw to globalne wyzwania, które

(myślenia projektowego), czy inclusive design (projektowania włączającego),

wymagają dostosowywania otoczenia do oczekiwań odbiorców, a co za tym

które zakładają pełną współpracę z ostatecznymi użytkownikami – od fazy

idzie stosowania efektywnych narzędzi i metod pracy. Zwiększają się więc

badawczej, umożliwiającej poznanie potrzeb klientów, aż po testowanie

zadania projektanta, a jego rola niezwykle się poszerza. Lauren Tan wymie-

i opiniowanie przez nich zaprojektowanych rozwiązań. Design „włączający”

nia następujące role designera we współczesnym świecie:

przy użyciu różnych technik badawczych angażuje ludzi w proces pro-
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jektowania i rozwoju, tak aby w najlepszy sposób zrozumieć ich potrzeby
i aspiracje. Dzięki otwarciu się na poszczególnych konsumentów, zobaczeniu
faktycznych różnic między użytkownikami – związanych z ich wiekiem,
poziomem sprawności, płcią, wykształceniem czy kulturą, uzyskujemy pełniejszy obraz i inspirującą wiedzę. Tak rozumiany design wnosi do projektowania perspektywę prawdziwych ludzi, nie statystycznych odbiorców, co
generuje nowe, bardziej innowacyjne podejście. Dzięki takiemu podejściu
grupy, które do tej pory tradycyjnie były marginalizowane (głównie osoby
starsze i niepełnosprawne), dostarczają inspiracji i informacji, znaczących
także dla głównych, „mainstreamowych” odbiorców.

Starzejemy się
Jednym z globalnych społecznych wyzwań, wspominanych m.in. w przytaczanych dokumentach, jest fakt wydłużania życia i w konsekwencji wzrost
ilości seniorów, w tym także tych, którzy dożywają wieku ponad osiemdziesięciu lat. Dzięki osiągnięciom medycyny i technologii mamy coraz więcej
długowiecznych członków społeczności, którzy swoją wiedzą i doświadDesign staje się więc „holistyczny”, dąży do integracji różnych perspektyw,

czeniem mogą je ciągle zasilać. Wzrastają też wymagania oraz potrzeby tej

czynników ekonomicznych, ekologicznej odpowiedzialności i wypełnienia

grupy społecznej, dotyczące aktywności i uczestnictwa w życiu społecznym.

autentycznych ludzkich potrzeb. Wyzwania są duże i wymagają połączenia

Należy przy tym pamiętać, że w krajach rozwiniętych osoby po pięćdziesią-

wysiłków rządów, projektantów, społeczności i jednostek, co nazywane jest

tym roku życia posiadają ponad 60% ﬁnansowych zasobów – są, ciągle nie-

„partycypacyjnym działaniem twórczym społeczeństwa”, znoszącym granice

docenianą, grupą o dużej sile nabywczej. Utrzymywanie psycho–ﬁzycznej

pomiędzy „odbiorcami” oraz „dostawcami” usług. „Projektowanie Naszych

kondycji osób starszych i szukanie innowacyjnych sposobów aktywizacji,

Czasów (Designs of the Time) nie polega na tym, aby mówić ludziom jak

umożliwiającej jak najdłuższą ich samodzielność, staje się jednym ze spo-

żyć. Wręcz przeciwnie: jego celem jest „przekazać moc” lokalnej społeczno-

łecznych priorytetów i zadań stojących przed samorządami i organizacjami

ści, zbierając razem inspirujące i wizjonerskie jednostki tej społeczności po

zajmującymi się seniorami.

to, by rozwijać ich własne wizje oraz scenariusze zmian” .
3

Włączamy człowieka
Projektowanie, które nie włącza swoich odbiorców, nie pyta o to, czego oni
oczekują, przestaje być we współczesnym świecie wystarczająco dobre.
Znajdowanie perspektywy człowieka stawiane jest obecnie za cel w każdym
właściwie procesie projektowym: „design jest zbyt ważny, bo go zostawić

W Polsce w latach sześćdziesiątych XX wieku osoby po
sześćdziesiątym piątym roku życia stanowiły 5% populacji, obecnie szacuje się, że jest to 17%. W roku 2040 co
czwarty Polak będzie osobą starszą.

w rękach projektantów”4.
2

Lauren Tan, Seven “new” roles designers are playing in public life; Design methodology In Dott 07
Więcej: Andrea Siodmok w: Przedsiębiorczość i dizajn, nr 8, 2010
4
Tim Brown, Change by design 2009
3

6

WPROWADZENIE

7

Poniższa tabela pokazuje procentowy wzrost ilości seniorów w krajach Unii

Tak liczna grupa osób dojrzałych wymaga świadomego zatroszczenia się

Europejskiej w latach 2008–2060:

o jej potrzeby. Kierowane dla seniorów produkty, różne formy aktywności,
odpowiednio zorganizowana przestrzeń oraz usługi stają się coraz częst-

seniorzy 65+ (w procentach)

seniorzy 80+ (w procentach)

szym przedmiotem uwagi i pracy projektantów. W świecie, w którym coraz
większą rolę w tworzeniu wzrostu gospodarczego odgrywają właśnie usługi,

2008

2035

2060

2008

2035

2060

EU27

17,1

25,4

30,0

4,4

7,9

12,1

Belgia

17,0

24,2

26,5

4,7

7,4

10,2

Bułgaria

17,3

24,7

34,2

3,6

7,1

12,8

Czechy

14,6

24,1

33,4

3,4

7,9

13,4

Dania

15,6

24,1

25,0

4,1

7,7

10,0

Niemcy

20,1

30,2

32,5

4,7

8,9

13,2

Estonia

17,2

22,8

30,7

3,6

6,8

10,7

Irlandia

11,2

17,6

25,2

2,8

5,0

9,6

Grecja

18,6

26,3

31,7

4,1

7,9

13,5

Hiszpania

16,6

24,8

32,3

4,6

7,2

14,5

Francja

16,5

24,4

25,9

5,0

8,5

10,8

Włochy

20,1

28,6

32,7

5,5

9,1

14,9

Cypr

12,4

19,0

26,2

2,8

5,3

8,6

Łotwa

17,3

23,7

34,4

3,6

6,7

11,9

i skutecznych czynników wyróżniania się na rynku. Dobre ich zaprojekto-

Litwa

15,8

24,3

34,7

3,3

6,4

12,0

wanie staje się rynkową koniecznością. Kluczowym aspektem funkcjono-

Luksemburg

14,2

21,3

23,6

3,5

5,8

8,9

wania usług są komunikacja i relacje pomiędzy uczestnikami, stąd design

Węgry

16,2

23,1

31,9

3,7

7,6

12,6

Malta

13,8

24,8

32,4

3,2

8,3

11,8

Holandia

14,7

25,9

27,3

3,8

8,0

10,9

Austria

17,2

26,1

29,0

4,6

7,2

11,4

Polska

13,5

24,2

36,2

3,0

7,7

13,1

Portugalia

17,4

24,9

30,9

4,2

7,6

12,8

Rumunia

14,9

22,9

35,0

2,8

6,2

13,1

Słowenia

16,1

27,4

33,4

3,5

8,4

13,9

Słowacja

12,0

23,0

36,1

2,6

6,4

13,2

testowanie powstałej koncepcji. Eksperci Design Wales 5 mówią, iż w pro-

Finlandia

16,5

26,4

27,8

4,3

9,4

10,8

jektowaniu usług najważniejsze jest zrozumienie, że mają one rozwiązać

Szwecja

17,5

23,6

26,6

5,3

8,1

10,0

potrzeby, pragnienia lub problemy klientów w oparciu o jak najgłębszą ich

Wielka Brytania

16,1

21,9

24,7

4,5

6,7

9,0

znajomość. Ma to znaczenie ekonomiczne, bo świadomość oczekiwań użyt-

Norwegia

14,6

22,6

25,4

4,6

7,1

10,0

Szwajcaria

16,4

25,2

28,0

4,7

7,7

11,1

Źródło: Population Division, Department of Economic and Social Affairs, United Nations
Secretariat, World Population Prospects, The 2008 Revision

szczególnie one powinny w jak najlepszy sposób odpowiadać potrzebom
osób starszych.

2 Projektowanie usług
Znaczenie usług w światowej gospodarce gwałtownie wzrasta, szacuje się,
że w krajach wysoko rozwiniętych ich udział w tworzeniu PKB przekracza
60%, w tym sektorze znajduje też zatrudnienie coraz więcej pracowników.
Jakość oferowanych usług jest jednym z najbardziej perspektywicznych

spełnia doskonałą rolę narzędzia w świadomym ich kształtowaniu. Analiza
kontekstu użycia, obserwacja zachowań użytkowników, zaprojektowanie
procesu, a potem testowanie pomysłów to najważniejsze metody pracy projektantów usług, pozwalające na zbudowanie maksymalnie pozytywnych
doświadczeń odbiorców.
W procesy projektowania usług angażowane są interdyscyplinarne zespoły,
współpracujące zarówno z zamawiającymi, jak i użytkownikami usługi.
Procesy te prowadzone są zgodnie z metodologią, w której konieczne jest
poznanie opinii i potrzeb wszystkich zaangażowanych stron, a potem prze-

kowników pozwala na możliwie najefektywniejsze wykorzystanie nakładów
koniecznych do wprowadzenia usługi na rynek. Dzięki fazie badawczej procesu, prowadzonej w postaci badań socjologicznych, obserwacji etnograﬁcznych, czy bezpośrednich rozmów z użytkownikami, można być pewnym, że
projektowany produkt czy usługa będą realne i będą najlepiej odpowiadać
5
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Design Wales – centrum designu ulokowane w Cardiff, w Wielkiej Brytanii
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potrzebom użytkowników. Koncepcje niemożliwe do wdrożenia lub niewy-

działania wykorzystujące potencjał osób starszych np. wolontariat, promo-

pełniające potrzeb użytkowników są odrzucane w fazie testowania.

cja działań na rzecz osób starszych, wspieranie i upowszechnianie inicjatyw
seniorskich, budowanie przyjaznej przestrzeni, inicjowanie dialogu społecz-

Wagę projektowania usług coraz częściej dostrzegają nie tylko przedsiębior-

nego, stwarzanie możliwości dla konsultacji społecznych oraz wzmacnianie

stwa, ale także instytucje publiczne, szczególnie w takich dziedzinach jak

pozytywnego wizerunku osób starszych”. 6

transport, telekomunikacja, opieka zdrowotna, edukacja, czy opieka nad
dziećmi i osobami starszymi. Coraz więcej projektantów i ośrodków designu

Liderem projektu zostało regionalne centrum designu Zamek Cieszyn, które

może się pochwalić procesami, które zostały dobrze zaprojektowane

utworzyło interdyscyplinarny zespół projektowy, w skład którego wchodzili

i wdrożone przy współpracy z samorządami, ośrodkami opiekuńczymi, czy

projektanci ze Studia Kompott, socjologowie z ﬁrmy Insight Shot, antropolog

szpitalami. Usługi opiekuńczo–medyczne, z których korzystają często starsi,

kultury z Zamku Cieszyn oraz przedstawiciele zamawiającego usługę Biura

są coraz droższe. Dlatego rolą projektantów jest też znajdowanie rozwiązań,

Pomocy i Projektów Społecznych. Członkowie zespołu projektowego, przy-

które są bliskie rzeczywistych potrzeb ludzi, a równocześnie są tańsze.

stępując do zadania mieli doświadczenie związane z projektowaniem usług

W Europie w projektowaniu usług (w tym dla seniorów) specjalizują się m.in.

dla instytucji publicznych na Śląsku oraz klientów komercyjnych.

wspomniane Design Wales z Cardiff, Design Council z Londynu, Design
Centre Barcelona, czy International Design Center Berlin. W Polsce nieliczne instytucje i studia projektowe zaczynają dopiero poszerzać swoje obszary
działania o projektowanie usług. Spośród polskich centrów designu zajmuje
się tym Zamek Cieszyn, wśród studiów projektowych m.in. studio Kompott.

3 Centrum dla osób
starszych w Warszawie.
Wyzwanie projektowe
A

Jak pracowaliśmy? Opis procesu,
metodologia i narzędzia

Zespół miał utworzyć projekt koncepcji działania innowacyjnego Centrum,
powoływanego na bazie istniejącego domu dziennego pobytu dla osób
starszych „Ośrodek Nowolipie”. Ma ono pełnić następujące funkcje:

informować i promować
usługi skierowane do
seniorów w Warszawie

być platformą dla
organizacji pozarządowych

skupiać lokalnych
liderów

tworzyć projekty na rzecz
seniorów

promować uniwersytety
III wieku, program „Senior
starszy sprawniejszy” i inne
programy

zagospodarować potencjał
osób starszych
(wolontariat)

być miejscem spotkań
pokoleniowych
i międzypokoleniowych

inicjować działania na rzecz
osób starszych

wdrażać dobre praktyki

Cele projektu
Jedną z pionierskich w Polsce instytucji publicznych, która zleciła zewnętrznym podmiotom proces zaprojektowania usługi dedykowanej osobom starszym, jest Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu Miasta Stołecznego
Warszawa. W ramach międzynarodowego projektu „Innowacje na rzecz
Aktywnego Starzenia się” (DAA), Biuro postawiło zadanie zaprojektowania
„centrum dla warszawskich seniorów, w którym będą podejmowane
6
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Zapytanie ofertowe Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy

11

Metodologia

Faza badania (research): pozwala na zrozumienie kontekstu, w którym

Biuro Pomocy i Projektów Społecznych w zapytaniu ofertowym zawarło

ofert konkurencji. Dokonuje się tego poprzez rozpoznanie dostępnej litera-

wytyczne dotyczące konkretnych działań, które musiały zostać wypełnione

tury, dokumentów, analizę rynku, konkurencji, a także pierwsze obserwacje

w trakcie projektowania Centrum. Działanie podzielono na cztery etapy,

użytkowników. Elementem tej fazy jest także „design research” – zebranie

w których zespół projektowy miał do wykonania:

wrażeń użytkowników, postawienie kluczowych pytań, odnalezienie, identy-

ma funkcjonować dana usługa , analizę jej pozycji na tle innych ofert, w tym

ﬁkacja wiodących i marginalnych użytkowników. Narzędziami umożliwiają● w I etapie działania: badania socjologiczne, wsparte obserwacjami

cymi takie badania są zarówno narzędzia socjologiczne, jak i etnograﬁczne.

etnograﬁcznymi oraz przeprowadzenie warsztatu strategicznego;
● w II etapie: przeprowadzenie warsztatu międzynarodowego, mającego

na celu wypracowanie innowacyjnych propozycji aktywizowania osób

Faza skupienia (focus): to etap dogłębnego skupienia się na procesie,

starszych;

w którym przechodzi się do bezpośredniej pracy z użytkownikami. Zespół

● w III etapie: opracowanie strategii działania i promocji nowo

projektowy stawia się w roli użytkowników, odkrywa ich potrzeby, zarówno

powoływanego centrum;

te jawne, jak i ukryte. Dzięki wywiadom, obserwacjom, warsztatom, spotka-

● w IV etapie: przygotowanie design brief.

niom z użytkownikami w ich naturalnym otoczeniu oraz „śledzeniu” (tzw.
shadowing) uzyskuje się informacje na temat oczekiwań klientów, ich wra-

Naczelną zasadą projektową przyjętą na potrzeby tego zadania były wytycz-

żeń i emocji związanych z korzystaniem z usługi. Dzięki temu można okre-

ne Norweskiej Rady Designu dotyczące metodologii designu włączajacego

ślić kluczowe dla procesu możliwości.

(inclusive design). Proces inclusive design, umiejscawiający osoby korzystające z usług w centrum wszystkich rozwiązań, dzieli się na cztery etapy:
Faza rozwoju (develop): ten etap to czas zbierania pozyskanych wcześniej
idei i wrażeń i przekładania ich w konkretne scenariusze rozwiązań. Tworzone i użyte w tej fazie narzędzia (np. proﬁle użytkowników – tzw. persony,
wyrysowane na planszach koncepcje rozwiązań – tzw. storyboards) pozwalają na budowę pierwszych scenariuszy i briefów projektowych.

Faza dostarczania (deliver): ostatnia faza procesu zakłada weryﬁkację

BADAĆ

SKUPIAĆ

ROZWIJAĆ

DOSTARCZYĆ

założeń i zebranych opinii poprzez testowanie ich z użytkownikami. Po etapie testów i weryﬁkacji założeń projektowych mogą powstawać ostateczne
strategie i końcowe briefy.

Fazy projektowania wg metodologii inclusive design
Źródło: Norweska Rada Designu

12
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Etap I

Etap II

Kontekst i otoczenie

Socjologia w służbie designu

Głównym celem tej fazy było przeprowadzenie analizy otoczenia i funkcjo-

Ważnym elementem procesu określania potrzeb i możliwości działania cen-

nowania istniejącego ośrodka dla seniorów (Ośrodek Nowolipie), prześle-

trum osób starszych, było przeprowadzenie badań socjologicznych. Zostały

dzenie usługi, jaką oferuje w tej chwili oraz próba uchwycenia potencjału,

one sprecyzowane i miały zawierać:

Faza badania – zrozumienie kontekstu i otoczenia,
badanie, identyﬁkacja wszystkich interesariuszy,
określenie pierwszych wyzwań

Faza skupienia – przejście do działania i pracy
z użytkownikami, szukanie ukrytych potrzeb, określanie
kluczowych możliwości

bazowego dla rozwoju planowanego Centrum, jako miejsca służącego
całemu miastu Warszawa.

Zogniskowane wywiady grupowe (FGI), w tym:
● 1 FGI z osobami aktywnie spędzającymi czas, podnoszącymi swoje

Pierwszym krokiem, który podjął zespół projektowy, było przeprowadzenie

kompetencje, zrzeszonymi w organizacjach i uczestniczącymi w zorgani-

analizy różnorodnych dokumentów związanych z funkcjonowaniem

zowanych działaniach (np. uniwersytety trzeciego wieku, „Senior starszy

Ośrodka Nowolipie, sytuacją seniorów w Warszawie, a także w szerszym
kontekście – sytuacją seniorów na świecie. Dokonano też przeglądu przykładów dobrego projektowania dla osób starszych, sposobów wprowadzania

sprawniejszy”).
● 1 FGI z osobami aktywnie spędzającymi czas, podnoszącymi swoje kom-

petencje, rozwijającymi swoje pasje, niezrzeszonymi.

innowacji społecznych i dobrych praktyk – przykładów rozwiązań zastoso-

● 1 FGI z klientami „Ośrodka Nowolipie”.

wanych w podobnych ośrodkach na świecie. Przeprowadzono spotkania

● 1 FGI z przedstawicielami instytucji samorządu warszawskiego pracują-

z przedstawicielami Biura Pomocy i Projektów Społecznych miasta stołecznego Warszawy, z osobami zajmującymi się badaniami seniorów na terenie
Warszawy, a także z pracownikami i seniorami korzystającymi z istniejącej
usługi Ośrodka Nowolipie. Głównym ich celem było określenie oczekiwań

cymi na rzecz osób starszych oraz tworzącymi rozwiązania społeczno–
prawne na rzecz seniorów warszawskich.
● 1 FGI z przedstawicielami organizacji pozarządowych działających na

rzecz seniorów w Warszawie.

tych grup wobec tworzonego ośrodka oraz wobec działań związanych
z aktywnością osób starszych.

Indywidualne wywiady pogłębione (IDI), w tym:
● 3 IDI z osobami nieaktywnymi społecznie, odizolowanymi, zagrożonymi

Uczestnicy zespołu zbierali informacje o innych istniejących ośrodkach,
które w podobny lub inny sposób pełnią funkcje pomocowe i wspierające
osoby starsze. Odwiedzono też instytucję uchodzącą za jedną z najnowo-

wykluczeniem społecznym.
● 3 IDI z osobami aktywnie działającymi na rzecz innych osób, grup oraz

wolontariuszy.

cześniej zaprojektowanych instytucji (Centrum Alzheimera w Warszawie).
Atuty nowoczesnego budynku, ale także bariery, które się w nim pojawiły,

Wymienione badania socjologiczne przeprowadziła ﬁrma badawcza Insight

atmosfera miejsca (która powinna być przyjazna i domowa) były przed-

Shot. Socjologowie rozmawiali z 40 osobami, wśród których znaleźli się se-

miotem rozmów z pracownikami i pensjonariuszami. Ich uwagi pozwoliły

niorzy oraz osoby związane z pracą na ich rzecz (przedstawiciele organizacji

na uchwycenie dobrze i źle zaprojektowanych rozwiązań, których należy

pozarządowych, urzędnicy miejscy). Spotkania miały charakter otwartych

unikać planując przestrzeń kolejnych tego typu placówek. Przeanalizowano

wywiadów w postaci grup fokusowych, rozmów indywidualnych w mniej-

ofertę najważniejszych usługodawców, którzy działają na terenie Warsza-

szych grupach (diady i triady) oraz wywiadów indywidualnych. Specyﬁka

wy i udzielają wsparcia seniorom. Pozwoliło to na ulokowanie istniejącego

grupy powodowała, że zapisane w wytycznych warunki prowadzenia badań

Ośrodka Nowolipie na tle konkurencji, a za tym określenie jakie potrzeby

zostały modyﬁkowane i niektóre wywiady, w których pierwotnie zakładano

seniorów on wypełnia.

większą ilość uczestników, zamieniono na kilka mniejszych. Spotkania były
prowadzone przez moderatorów i miały charakter otwartych rozmów prowadzonych w oparciu o paradygmat badań jakościowych.

14
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Oznacza to, że każda rozmowa miała unikalny charakter, a moderator, po-

5. Uczestnicy Uniwersytetów Trzeciego Wieku

sługując się scenariuszem opisującym zakres rozmowy, podążał za wątkami

W tej części badań szczególnie ważne były osoby, które uczestniczą

istotnymi dla rozmówcy, pogłębiając je i badając ich znaczenie. Moderatoro-

w zajęciach odbywających się w ramach podstawowej działalności UTW,

wi towarzyszył w badaniach projektant, który zyskiwał dzięki temu prak-

ale które korzystają również z zajęć dodatkowych organizowanych przy

tyczną wiedzę pochodzącą z rzeczywistego spotkania ludzi i wgląd w świat

uniwersytetach.

osób, dla których ma projektować. Podczas rozmów nie testowano żadnych
hipotez czy założeń, za to starano się zrozumieć świat seniora – potrzeby,

6. Grupa zagrożona wykluczeniem społecznym

wartości, zwyczaje, obawy, przekonania i rzeczy, które decydują o uczestnic-

Ta grupa wymagała szczególnego podejścia badawczego. Szukano osób,

twie w danym rodzaju zajęć.

które oprócz klasycznych czynników wykluczenia poddane są działaniu
innych mechanizmów, powodujących utrzymywanie bezradnej postawy

Przygotowując scenariusze wywiadów wytypowano zestaw rozmówców,

życiowej.

który miał dostarczyć szerokiej wiedzy na temat badanych wątków. Byli to:
7. Seniorzy−liderzy
1. Przedstawiciele Trzeciego Sektora

Osoby aktywnie działające na rzecz innych osób − liderzy, osoby, które

Przedstawiciele organizacji pozarządowych, działający na rzecz seniorów

stały się nimi w skutek szczególnych okoliczności, samodzielnie podjęły

w Warszawie – przyjęto, że zapraszane grupy będą różniły się sposobem

decyzję o zmianie postawy lub też zostały zmuszone do działania.

pozyskiwania środków na te, które uzyskują je z Urzędu Miasta oraz te,
które są ﬁnansowane spoza tych środków. Rozmawiano z przedstawicie-

Zebrane podczas rozmów informacje pomogły m.in. w tworzeniu jednego

lami Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” i Fundacji Polskiego Państwa

z kluczowych dla procesu projektowania usług narzędzi − tzw. person.

Podziemnego, przedstawicielami organizacji, działających w różnych czę-

Persona to narzędzie pozwalające na spojrzenie na użytkownika jako na

ściach miasta, tak aby zrozumieć różnicę w mechanizmach działających

indywidualnego odbiorcę. Określenie w danej personie wspólnych cech

w środowiskach senioralnych w prawo− i lewobrzeżnej Warszawie.

i motywacji charakterystycznych dla danej grupy umożliwia zdeﬁniowanie
potrzeb różnych odbiorców i wypracowanie dla nich konkretnych rozwią-

2. Bywalcy Ośrodka Nowolipie

zań. Dzięki stworzeniu person, projektant może przedstawić propozycję,

Rozmawiano z osobami regularnie korzystającymi z Ośrodka Nowolipie,

która po pierwsze będzie odpowiednia w danej grupie, a po drugie „sama”

w tym z osobami o różnym stopniu i czasie zaangażowania w sprawy

zostanie zauważona i doceniona przez użytkownika / odbiorcę końcowego.

ośrodka, z grupą działających w strukturach ośrodka (Samorządzie i kole
PTTK) oraz osobami, które są tylko odbiorcami usług. Wyszukano osoby
zarówno mieszkające w bezpośrednim sąsiedztwie ośrodka, jak i takie,
którym codzienna podróż zajmuje więcej niż 30 minut.

Obserwacje etnograﬁczne
Metoda szybkich obserwacji etnograﬁcznych, stosowana w projektowaniu
usług, a przejęta z badań antropologicznych, pozwala na uzupełnienie

3. Przedstawiciele instytucji samorządowych

wiedzy wynikającej z socjologicznych metod badawczych. Obserwacje

Do rozmów zaproszono przedstawicieli instytucji samorządu warszaw-

etnograﬁczne polegają w dużej mierze na wykorzystaniu tzw. obserwacji

skiego pracujących na rzecz osób starszych oraz tworzących rozwiązania

uczestniczącej − kontakt z użytkownikami usługi przebiega w miejscu ich

społeczno–prawne na rzecz seniorów warszawskich.

przebywania, w naturalnym środowisku.

4. Aktywni, niezrzeszeni seniorzy

Etnoobserwacje seniorów, którzy mają stać się użytkownikami projekto-

Rozmawiano z seniorami, którzy wybierają z szerokiego wachlarza ofert

wanej usługi, przeprowadzano na terenie budynku i pomieszczeń Ośrodka

przygotowywanych przez organizatorów o zróżnicowanym proﬁlu, ce-

Nowolipie, ale także w chętnie przez nich odwiedzanych miejscach publicz-

chującymi się niezależnością opinii, świadomie wybierającymi oraz nie

nych − w najbliższej okolicy budynku, na podwórku, okolicznym skwerze,

identyﬁkującymi się z żadnym konkretnym środowiskiem.

jak i w parkach, środkach komunikacji, muzeach, barach. W Ośrodku
Nowolipie zespół projektowy rozmawiał z seniorami oraz pracownikami
placówki, jednocześnie prowadząc obserwacje w kawiarni, stołówce, sali
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rehabilitacyjnej, czy podczas prowadzonych zajęć. Obserwacje i bezpośrednie
spotkania umożliwiły uczestniczenie w życiu bywalców Ośrodka Nowolipie,
a co za tym idzie przeanalizowania roli jaką odgrywa on w życiu seniorów
oraz określenia ich potrzeb. Dzięki metodzie etnograﬁcznej udało się pozyskać wiedzę m.in. nt. kanałów pozyskiwania informacji przez seniorów, rożnych przybieranych przez nich postaw, codziennych problemów związanych
z funkcjonowaniem w Ośrodku i jego przestrzeni oraz szerzej – postrzegania
starości i samych siebie.
Przeprowadzono też analizę planów architektonicznych i rozkładu przestrzeni i funkcji, jakie pełnią poszczególne pomieszczenia. Umożliwiło to późniejszą analizę możliwości wykorzystania powierzchni Ośrodka. Na podstawie
wywiadów opracowano także jedno z istotnych narzędzi wykorzystywane
w procesach projektowania usług, a mianowicie „mapę podróży klienta” −
schemat pokazujący wejście klienta w Ośrodek Nowolipie oraz jego ofertę.
Jednym z elementów prowadzonych działań było także dokumentowanie
fotograﬁczne bywalców w Ośrodku, ich codziennych zachowań oraz miejsc,
w których spędzają czas na terenie Ośrodka.

Warsztat strategiczny
Doskonałą metodą pozwalającą na postawienie kluczowych dla procesu
pytań, określenie głównych wyzwań stojących przed projektowaną usługą,
a także wiodących i marginalnych użytkowników, jest metoda warsztatowa.

zobaczę, które zdjęcia seniorów
umieszczę w dalszej części
i dopiero potem uzupełnię

Równolegle z prowadzonymi badaniami socjologicznymi i etnoobserwacjami przeprowadzono warsztat „strategiczny”. Jego celem było wyodrębnienie
głównych obszarów działania Ośrodka Nowolipie, istniejących w świadomości różnych jego użytkowników. Istotne było też zgrupowanie przy jednym
stole przedstawicieli różnych grup interesariuszy usługi oferowanej przez
Ośrodek oraz skonfrontowanie ich wyobrażeń i opinii nt. Ośrodka. Uczestnikami warsztatu byli pracownicy Ośrodka Nowolipie, przedstawiciele aktywnych bywalców oraz Biura Pomocy i Polityki Społecznej. Tydzień przed
planowaną datą warsztatu wszyscy jego uczestnicy otrzymali zadanie zbierania w specjalnie przygotowanych „pamiętnikach” swoich opinii i wrażeń
związanych z najważniejszymi obszarami działania Ośrodka Nowolipie.
Odczytanie pamiętników podczas warsztatu pozwoliło na wyodrębnienie
słów − kluczy, charakteryzujących Ośrodek i role, które pełni.

18
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Pamiętnik – narzędzie warsztatowe

Pamiętnik – narzędzie warsztatowe

Dzięki metodzie zapisywania wrażeń i najważniejszych haseł na karteczkach
„post−it” ustalono, że potencjał rozwojowy Ośrodka, możliwy do wykorzystania i rozwinięcia, tkwi przede wszystkim w aktywności i samorealizacji;
wymianie informacji; wymianie międzypokoleniowej. Były to istotne wytyczne do budowania strategii innowacyjnej usługi i modelowych rozwiązań
aktywizujących seniorów.
W pracy z uczestnikami warsztatu użyto metod przyjętych w procesach
projektowania usług, np. metodą burzy mózgów rozpoczęto wypracowywanie pomysłów, które mogą być rozwijane w ramach wymienionych wcześniej
obszarów rozwoju. Pomysły przepuszczono następnie przez ﬁltr, „lejek”,
który umożliwił skupienie się grup na pojedynczych, wybranych pomysłach.
W grupach dopracowywano poszczególne pomysły, a potem szkicowano je
w postaci tzw. storyboards. Są to szkice, które w schematyczny, ale wizualnie
czytelny sposób przybliżają odbiorcom daną usługę i w rysunkowy sposób
tłumaczą jej przebieg. Są one też elementem tzw. szybkiego prototypowania
− sprawdzenia i skonsultowania z użytkownikami wypracowanych koncepcji.
Prowadzona w pierwszym etapie procesu analiza sytuacji seniorów (w Warszawie, w Polsce, zagranicą), badania istniejących dokumentów i rozwiązań,
dały niezbędne tło planowanej usługi. Wyniki prac prowadzonych w drugiej
fazie procesu − badań socjologicznych, obserwacji etnograﬁcznych oraz
warsztatu strategicznego pozwoliły na zebranie wiedzy na temat funkcjonowania Ośrodka Nowolipie, trybu życia i oczekiwań warszawskich seniorów,
pracowników, Urzędu Miasta. Obie fazy wykazały potencjał i najważniejsze
pola, na których można bazować tworząc nową usługę, określiły odbiorców
i warunki, w jakich ma działać. Zostały one spisane w dokumencie, przekazanym do Biura Pomocy i Projektów Społecznych, przedstawiającym diagnozę
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funkcjonowania Ośrodka Nowolipie, pomogły też w wytyczeniu strategicznych celów i misji planowanego Centrum (zawartych w kolejnym, późniejszym dokumencie, który został przekazany Zleceniodawcy − strategii funkcjonowania Centrum).

Etap III

Faza rozwoju − tworzymy proﬁle użytkowników, pierwsze
scenariusze, przeprowadzamy warsztat, przygotowujemy
pierwsze raporty i briefy
Persony i koncepcje
Faza rozwoju to czas wypracowywania przez zespół projektowy koncepcji,
wynikających ze zdobytej we wcześniejszych etapach wiedzy i doświadczenia. Jest to czas częstych spotkań zespołu, rozmów skypowych, telefonicznych, nieustająca wymiana maili oraz ciągłe dopytywanie o brakujące
jeszcze w banku wiedzy elementy. Koncepcje tworzone są przez zespół przy
użyciu metod i narzędzi charakterystycznych dla projektowania usług.
Jednym z ważnych narzędzi są wspomniane już persony − zdeﬁniowane
typy postaw i zachowań użytkowników usługi, z którymi rozmawiano.
Odnoszenie się do tych określonych person, pozwala na ciągłą weryﬁkację
wypracowywanych na dalszych etapach rozwiązań. Mając persony, ustalono też grupę docelową, najlepszą i najatrakcyjniejszą dla planowanej usługi.
Tworzono też „mapy oczekiwań” (Expectation Map) dla działań Ośrodka
Nowolipie.
Zespół analizował kontakty seniorów i pracowników z usługami Ośrodka
Nowolipie i tworzył mapy „emocjonalnej podróży klienta” (Emotional Customer Jurney). Taka mapa pozwala uzmysłowić członkom zespołu prawdziwe potrzeby użytkowników, a także ich motywacje, sposoby realizacji
celów i podejmowania decyzji przez użytkowników.
To był czas nieustającej burzy mózgów. Członkowie zespołu szukali rozwiązań najlepszych dla wszystkich użytkowników planowanej usługi, czyli
zarówno seniorów − bywalców Ośrodka Nowolipie, seniorów − person,
określonych jako nowa grupa docelowa, pracowników Ośrodka, przedstawicieli organizacji pozarządowych i instytucji zamawiającej usługę – czyli Biura Pomocy i Projektów Społecznych. Generowano idee oraz opracowywano
„scenariusze” − hipotetyczne rozwiązania sytuacji, w których serwis może
funkcjonować (Design Scenarious).

Rysowanie „storyboardów”
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Zebrana wiedza pozwoliła na ustalenie misji i celów działania Centrum, nowych grup docelowych i sposobów działania. Zostały one opisane w strategii
działania Centrum.
Ważnym narzędziem, wspierającym działania zespołu projektowego oraz
tworzenie przez zespół innowacyjnych koncepcji, jest metoda warsztatowa.
Dzięki międzynarodowemu charakterowi projektu, w ramach którego
powstaje opisywana usługa centrum dla seniorów, możliwe było włączenie
w tę fazę projektową warsztatu, którego uczestnikami byli partnerzy projektu pochodzący z różnych europejskich ośrodków − zarówno centrów designu, jak i instytucji służącym osobom starszym. Wspólne wypracowanie innowacyjnych rozwiązań związanych z aktywnym starzeniem się uzupełniło
powstającą strategię funkcjonowania centrum seniorów w Ośrodku Nowolipie. Pozwoliło też międzynarodowym uczestnikom na wyniesienie rozwiązań, które będą możliwe do zastosowania w każdym ośrodku. Prezentacje
typu „Pecha Kucha” umożliwiły wymianę doświadczeń, najlepszych praktyk
z różnych ośrodków oraz pomysłów na aktywizowanie seniorów i sposób
dotarcia do nich z ofertą. Dokonany wcześniej, w pierwszej fazie badania,
przegląd materiałów dotyczących seniorów w różnych krajach, wskazywał,
że niezależnie od ośrodka, pochodzenia, posiadanego statusu materialnego
i społecznego, seniorzy przyjmują podobne postawy względem starości.
Uczestnikom warsztatu przedstawiono też pięć konkretnych, ale uniwersalnych person − w tym przypadku były to rzeczywiste, żyjące postacie,
spotkane podczas prac związanych z projektem Ośrodek Nowolipie. Każda
przedstawiała inną sytuację życiową i inne potrzeby. Uczestnicy warsztatu,
podzieleni na grupy, pracowali nad jedną z postaw, wzbogacając ją o własne
komentarze i przemyślenia. Ponownie dzięki metodzie burzy mózgów i przy
użyciu karteczek „post−it” tworzono pomysły odpowiadające potrzebom
konkretnej persony, szukając przy tym innowacyjnych sposobów radzenia
sobie z nimi. Pomysły ﬁltrowano aż do jednego najsilniejszego pomysłu,
który potem dopracowywano w szczegółach.
Wymienienie się międzynarodowymi doświadczeniami, wspólne skupienie
się na postawach przybieranych przez osoby starsze oraz wypracowanie
metodami warsztatowymi kanałów promocyjnych, stosownych dla różnych
„modeli” starości, uzupełniło koncepcje i scenariusze tworzone dla warszawskiego centrum.
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Porządkowanie informacji przy
użyciu karteczek „post−it”

Etap IV

Faza dostarczania − weryﬁkacja założeń i zebranych
opinii (testowanie z użytkownikami), tworzenie strategii
i końcowego briefu

W przypadku usługi centrum dla seniorów, zespół projektowy na bieżąco
konsultował powstające rozwiązania z Biurem Pomocy i Projektów Społecznych. Dzięki obecności przedstawiciela Biura podczas większości spotkań,
w tym także tych roboczych, rozwiązania były projektowane tak, by odpowiadały rzeczywistym uwarunkowaniom. Powstałe scenariusze musiały być
jednak zweryﬁkowane przez pozostałych użytkowników usługi – przede
wszystkim obecnych bywalców Ośrodka Nowolipie, seniorów, którzy do tej

Istotnym elementem metodologii projektowania usług jest weryﬁkowanie

pory nie byli obecni w Ośrodku (nowe persony – uznane za atrakcyjne

wypracowanych koncepcji, sprawdzenie ich z użytkownikami, do których są

z punktu widzenia nowej usługi), pracowników Ośrodka i przedstawicieli

kierowane i przetestowanie czy w ich opinii rozwiązania te będą korzystne

organizacji pozarządowych.

i skuteczne. Na etapie projektowania ważne jest zebranie opinii, które mogą
być jeszcze uwzględnione w projekcie, przed etapem wdrożenia. Dzięki

Projekt usługi centrum dla seniorów został przygotowany przez projektan-

takiemu rozwiązaniu unika się błędów, których korekcja po wprowadzeniu

tów uczestniczących w zespole w atrakcyjny wizualnie sposób. Ważne było

w życie może być kosztowna i trudna.

uzyskanie klarownej prezentacji planowanej usługi, która w czytelny sposób
komunikowałaby zasady, na których nowe Centrum ma wkomponować się

Standardowo stosowanymi metodami testowania są m.in.:

w istniejący Ośrodek. W tym przypadku należało przede wszystkim przetestować systemy komunikacji z potencjalnymi użytkownikami oraz koncepcje przeznaczenia przestrzeni górnego piętra Ośrodka na potrzeby wspólnej
pracy liderów, organizacji pozarządowych, pracowników ON, wymieniających się doświadczeniami i wiedzą na rzecz seniorów w Warszawie. Projektanci przygotowali reprezentatywne zdjęcia pozwalające w łatwy sposób
zrozumieć ideę usługi (Service Image), którym towarzyszyła metoda storytelling. Zaplanowano i przeprowadzono trzy spotkania testowe – jedno z bywalcami Ośrodka i jego pracownikami, jedno z organizacjami pozarządowy-

● zdjęcia, rysunki i opisy (Issues Cards) – narzędzie pomagające przyjąć

mi oraz jedno z aktywnymi seniorami reprezentującymi persony określone

inne punkty widzenia i przedstawić alternatywne rozwiązania zidentyﬁ-

we wcześniejszych etapach projektu jako stanowiące grupę docelową usługi.

kowanych problemów,

Rekrutowano ich poprzez osobiste kontakty, jak i bazy adresowe organizacji

● „storyboards” – serie rysunków wizualizujących zdarzenia, które nastę-

pują po sobie,

pozarządowych, które uczestniczyły w pierwszym etapie procesu, w badaniach socjologicznych.

● „storytelling” – metoda narracyjnej opowieści o powstającym serwisie

oraz zgromadzonych wrażeń na temat person.

W trakcie trwania spotkań zespół tłumaczył i prezentował pomysł nowej
usługi centrum dla seniorów, który następnie poddany był dyskusji uczestni-

Sprawdzanie koncepcji dokonuje się także metodami, umożliwiającymi

ków. W luźny sposób komentowali oni rozwiązania, które budziły ich emocje

przeprowadzenie testu usługi w danej przestrzeni i z udziałem jej uczestni-

– zarówno pozytywne, jak i negatywne, oceniali je z własnego punktu widze-

ków. Pozwalają one na obserwowanie interakcji użytkownika z prototypem

nia. Spotkanie moderował członek zespołu projektowego, który dopytywał

serwisu (Service Prototype, Experience Prototype).

i prosił o komentarze dotyczące pomysłów, których uczestnicy spotkania nie
poruszyliby samodzielnie.

Służą do tego takie metody jak:
● odgrywanie potencjalnych sytuacji z udziałem uczestników (Desktop

Walkthrough). Można w tym celu wykorzystać np. klocki LEGO, co pozwala w szybki sposób zwizualizować wyobrażoną sytuację,
● szybkie prototypowanie produktów czy np. sposobu aranżacji otoczenia

w realnym miejscu, z materiałów zastępczych (Roughprototyping).
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B

Co się wydarzyło na Nowolipiu?
Wyzwania, scenariusze,
rozwiązania, zagrożenia

funkcjonowania Ośrodka i nowej usługi. Z rozmów z pracownikami Biura
wynika, że najważniejsze dla warszawskiego samorządu jest, by nowe centrum pełniło funkcje informacyjne dla seniorów, integrujące ich oraz inne
pokolenia, a przede wszystkim aktywizujące seniorów w innowacyjny sposób. Pracownicy biura BPiPS oraz inni urzędnicy widzą potrzebę stworzenia
platformy informacyjnej, dotyczącej kultury, zdrowia, opieki, edukacji etc.
Platforma powinna mieć uniwersalny charakter i prezentować oferty w taki

Wyzwanie postawione przed zespołem projektowym było szerokie – jak już

sposób, by łączyć różne grupy, zwłaszcza pokoleniowe.

wspomniano, na bazie istniejącego „Ośrodka Nowolipie. Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej” należało zaprojektować nową

Pierwsze spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych, dzia-

usługę. Ma nią być innowacyjne centrum aktywnego starzenia się, przezna-

łających na rzecz seniorów w Warszawie, przyniosły z kolei wiedze płynącą

czone dla warszawskich seniorów.

z ich doświadczenia – istotną informacją było, że wiele projektów oraz zajęć
skierowanych dla seniorów zakłada niedołężność i infantylność uczestników

Kim jest senior, co lubi, jak spędza czas?

oraz ich pasywną rolę w przedsięwzięciach. Takie podejście budzi sprzeciw

Pierwsze wysiłki zespołu, podejmowane w fazie badań, miały na celu próbę

dowych. Za szczególnie atrakcyjne uchodzą wydarzenia, które pomagają

znalezienia odpowiedzi na pytanie jacy są współcześni seniorzy, jakie mają

seniorom zintegrować się z ich rodziną (wnukami, dziećmi etc.). Najbardziej

potrzeby, jak spędzają czas, jaka jest kierowana do nich oferta i co spotyka

skuteczne działania, przynoszące największy wkład i efekt dla społeczności,

się z ich akceptacją. W pierwszym etapie pracy, podczas zbierania informacji

to te podejmowane lokalnie, a nie na szeroką, globalną skalę.

zarówno samych seniorów jak i części przedstawicieli organizacji pozarzą-

o otoczeniu usługi określono konkurencyjnych usługodawców, którzy angażują czas i uwagę osób starszych, zarówno w sposób planowy, jak i niejako

Grupa współczesnych seniorów jest grupą bardzo niejednolitą. Osoby

– przy okazji. Na terenie Warszawy różnorakie propozycje dla seniorów ofe-

w wieku lat 55–65 bywają bardzo aktywne, sprawne i oczekujące wyzwań.

rują: warszawskie Uniwersytety Trzeciego Wieku, kluby dzielnicowe, domy

Grupa 70, 80–latków wykazuje znacznie bardziej bierne podejście do oto-

kultury, dzienne domy pobytu, koła kombatantów, organizacje pozarządowe,

czenia i swojej w niej roli. Wynika to częściowo z ﬁzycznego stanu seniorów,

Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, muzea, kina, biura podróży,

ale także z różnych mentalnie odległych postaw związanych ze starością.

a także ﬁrmy komercyjne (np. oferta sprzedażowa, kierowana do seniorów).

Nawet używanie słowa „senior” bywa różnie postrzegane, w zależności od

Seniorzy uczestniczą także w przedsięwzięciach skierowanych dla różnych

nastawienia do tego etapu swojego życia. Najbardziej neutralnym określe-

pokoleń, takich jak: Uniwersytet Otwarty Uniwersytetu Warszawskiego,

niem jest „osoba dojrzała” i w dojrzałości widziany jest walor i zaleta bycia

spacery po Warszawie, działania lokalne (np. dzień ulicy), zajęcia w domach

seniorem. W określeniu potrzeb i oczekiwań różnych seniorów bardzo przy-

kultury. Starsze osoby spędzają wolny czas w bibliotekach, parkach, kawiar-

datne były materiały wynikające z przeprowadzonych obserwacji etnogra-

niach i barach, bazarach i centrach handlowych, ale także korzystają z trans-

ﬁcznych i badań socjologicznych.

portu publicznego jako środka umożliwiającego dotarcie do ciekawego
wykładach i prezentacjach, które mają na celu edukację seniorów, ale także

Wiedza z badań socjologicznych

sprzedaż towarów. Wsparcia seniorom udzielają kościoły i organizacje takie

Jakościowe badania socjologiczne, prowadzone w konkretnych grupach,

jak Caritas i Diakonia oraz system Ośrodków Pomocy Społecznej i Domów

zdeﬁniowanych przez Biuro Pomocy i Polityki Społecznej, pozwoliły zyskać

Pomocy Społecznej.

wiedzę o doświadczeniach i potrzebach poszczególnych grup interesariuszy,

miejsca, przy jednoczesnym wypełnieniu wolnego czasu. Seniorzy bywają na

potencjalnie zaangażowanych w tworzenie i funkcjonowanie planowanej
Przedstawiciele urzędu, któremu podlega Ośrodek Nowolipie (Biuro Pomocy

usługi. Wśród seniorów byli to:

i Projektów Społecznych) są uczestnikami międzynarodowego projektu

28

„Innowacje na Rzecz Aktywnego Starzenia Się”. Wymiana doświadczeń, któ-

Uczestnicy Uniwersytetów Trzeciego Wieku – ciekawym odkryciem

ra jest jednym z jego celów, wiedza o coraz bardziej zmieniających się potrze-

było dla nas, że UTW pełnią rolę daleko wykraczającą poza rolę edukacyjną.

bach seniorów, wpłynęła też na oczekiwania urzędników, które dotyczyły

Szczególnie cenne są dla seniorów zajęcia ruchowe, możliwość korzystania
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z tańszych wycieczek i uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych. Tani
dostęp do kultury ma znaczący wpływ na uczestnictwo w UTW.

Persony
Podsumowanie wiedzy o osobach starszych, pozwoliło na pogrupowanie ich

Aktywni, niezrzeszeni seniorzy – grupa najbardziej zróżnicowana pod

cech charakterystycznych oraz stworzenie person. Ich nazwy nadane przez

względem swoich potrzeb i sprawności ﬁzycznej. Znajdują się w niej osoby

zespół projektowy oddają dominujący dla danych osobowości tryb podejścia

korzystające z różnych rodzajów zajęć – od zajęć ruchowych aż po warsztaty

do świata.

i szkolenia. W grupie tej znajdują się osoby poszukujące nowych możliwości, starające się dotrzeć do zajęć bardziej oryginalnych i niszowych, oraz
osoby koncentrujące się na aspekcie ﬁnansowym, tzn. poszukujące tańszego

„persony” – różne modele działań seniorów, proﬁlowane
pod kątem motywacji i potrzeb badanych.

dostępu do aktywności (głównie ﬁzycznej). Cechą wspólną dla wszystkich
osób w tym segmencie jest ich konsumpcyjne podejście do oferty na jaką na-

Poszczególne „persony” różnią się od siebie m.in. stopniem aktywności,

traﬁają – zwracanie uwagi na koszty, oczekiwania i brak własnej inicjatywy,

otwartości, mobilności, ale też umiejętnościami posługiwania się urządze-

a także oceniająca i krytyczna postawa wobec zajęć, w których uczestniczą.

niami cyfrowymi.

Grupa zagrożona wykluczeniem społecznym – stanowi najtrudniejszy segment z punkty widzenia aktywizacji społecznej. Osoby te mają
w większości obniżoną motywację do zaspokajania swoich potrzeb związanych z rozrywką, rozwojem i ogólnie rozumianą przyjemnością. Często ich
życie koncentruje się wokół jakiegoś problemu, a nawet tragedii. Osoby te
zdają się być mało wrażliwe na informacje oraz fakty nie dotyczące ich własnych historii. Mają też problemy z wyrażaniem własnych potrzeb i chęci,
dlatego jeśli już w czymś uczestniczą, wybierają zajęcia, które gwarantują
poczucie bezpieczeństwa – tzn. nie wymagają ich aktywności, zaangażowania, wyrażania własnej opinii, są anonimowe. Dodatkowymi atutami dla
seniorów zagrożonych wykluczeniem są darmowe posiłki i drobne prezenty.
Seniorzy–liderzy – grupa najbardziej aktywna. Charakteryzuje się dużą
energią działania, ciekawością i odwagą. Z naszych rozmów wynika jednak,
że część seniorów liderów musiało przekonać się do podejmowania różnych
form działalności. Ograniczeniami, przed którymi stawali, były np. nieznajomość charakteru i trybu pracy w projektach, czy ogólne kłopoty z odnalezieniem się w tego rodzaju aktywności. Osoby starsze muszą najpierw
zrozumieć oraz przekonać się do sensowności swojej roli w różnego rodzaju
przedsięwzięciach. Z drugiej jednak strony, z czasem, gdy takie osoby zobaczą efekty swojej pracy i oswoją się z nimi, stają się zaangażowane i chętne
do pracy. W swoim środowisku zaczynają wtedy pełnić funkcję osób wprowadzających świeże pomysły i nowe formy działania. Nieco innym rodzajem przedstawicieli tej grupy są osoby, które wchodzą w rolę samoczynnie.
Przejmują funkcje liderskie w ramach swojej grupy i dopiero wtedy mogą
ewentualnie zrzeszyć się w ramach formalnych struktur. Nie mają one jednak takiej potrzeby, zależy im raczej na pełnieniu liderskich funkcji
w swoim lokalnym otoczeniu. W odróżnieniu od poprzedniego rodzaju lidera, raczej nie wychodzą one poza swoje środowisko, nie szukają kontaktu
z innymi miejscami aktywizacji seniorskiej.
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OBRAŻENI
• głębokie przekonanie o tym, że świat
w którym żyją jest zły i niesprawiedliwy,
za wszystkim stoją „układy” i „znajomości” bez których w życiu nie można sobie
poradzić
• poczucie bycia odrzuconym i wykluczonym przez otoczenie
• krytykowanie, wytykanie braków
i niedoskonałości otoczenia – znajomych,
rodziny, instytucji pomocowych etc.
• roszczeniowy charakter – trudno ich
zachęcić do partycypacji w czymkolwiek,
ich wymagania stale rosną (gdy zaspokojone, pojawiają się nowe)
• oczekiwania, że ktoś podejmie się roli
lidera, ale sami nie chcą jej podjąć
• konﬂikt napędza ich do działania, ale
w sytuacji sporu potraﬁą wykazać się
przedsiębiorczością i uporem w dążeniu
do swojego celu
• deklarują chęć możliwości wyboru rodzaju zajęć, mają oczekiwania
różnorodności

OFIARY
• poczucie wycofania z życia i braku
przydatności
• wysokie poczucie lęku oraz wycofanie
względem otoczenia; osoby te nie domagają się swoich praw, nie wyrażają
wymagań, ograniczają się, minimalizują
wpływ swojej osoby na otoczenie, są
pasywne
• minimalizowanie przyjemności – wrażliwość na minimalną, doraźną pomoc,
a nie poszukiwanie zmiany strukturalnej lub jakościowej zmiany życia
• poczucie, że są osobami z gruntu potrzebującymi – jeśli komuś należy się pomoc
to właśnie im i fakt ten jest niezmienny;
bieda i osobiste tragedie deﬁniują ich
osobę i życie, nie ma nic poza tym
• szukają miejsc i towarzystwa, które nie
będą wymagały od nich aktywności
lub wyrażania swojego zdania; unikają
różnicy zdań, minimalizują ważność
własnej opinii
• są przekonane, że nie ma miejsc i ludzi
którzy są w stanie zaoferować im coś
atrakcyjnego lub w czymś pomóc

SENIOR SINGIEL (SIĘ ŻYJE)
• chęć korzystania z różnorodności jakie
daje miasto, dobre zorientowanie w miejskich wydarzeniach („emerytura to fajny
czas dla fajnych ludzi”)
• organizowanie swojego czasu od rana do
wieczora, częste podejmowanie decyzji
spontanicznie – z dnia na dzień
• aktywne poszukiwanie miejsc gdzie
można spędzić wolny czas
• mała wrażliwość na niewygody lub uciążliwości (staną w kolejce, wejdą po schodach jeśli trzeba, chętnie pójdą zobaczyć
świąteczny targ nawet gdy jest mróz)
• pozytywne reagowanie na zniżki, promocje, wyprzedaże, darmowe wydarzenia
• dla nich oferty skierowane do seniorów
są równoznaczne z obietnicą niższych
kosztów uczestnictwa
• oczekiwania, że wydarzenia kulturalne
będą za darmo lub za bardzo niską opłatę
• chwalenie się tym co widzieli i gdzie byli,
podkreślanie swojego obeznania z wydarzeniami w mieście
• odwiedzanie różnych części miasta, dość
swobodne poruszanie się komunikacją
miejską
• korzystanie z możliwości informacyjnych
lokalnych źródeł, regularnie przeglądanie prasy lokalnej, subskrypcje mailowe
w ośrodkach kulturalnych, oglądanie
telewizji lokalnej, czytanie ulotek i programów instytucji kulturalnych itp.

KONSUMENCI IGNORANCI
• w większości postawa charakterystyczna
dla mężczyzn
• kierowanie uwagi na wszystko co za
darmo – gratisy w sklepach, pokazy produktów z możliwością kupna, darmowe
gadżety itp.
• koncentrowanie się na darmowych
przedmiotach / rzeczach materialnych,
a nie ofertach zajęć, szkoleniach itp.;
zbieranie i kolekcjonowanie dóbr materialnych (nawet jeśli do niczego im nie
potrzebne)
• poczucie, że od nich nic nie zależy, że nie
wpływają na swój los
• sprawiają wrażenie biernych – unikają
dojazdów, nie lubią oddalać się od domu,
preferują wygodę i ułatwienia
• krytykują przedstawiane oferty i możliwości, systematycznie rosną ich wymagania
• cenią fakt, że jakaś oferta jest skierowana bezpośrednio do nich – np. odwiedzają pokazy produktów, na które
dostali listowne zaproszenie lub zostali
zaproszenie telefonicznie
• mentalne nieodróżnianie / zrównywanie
ofert komercyjnych (sprzedaż i promocje) z ofertami edukacyjnymi czy kulturalnymi oferowanymi przez instytucje
miejskie lub Trzeci Sektor

• traktowanie informacji o wydarzeniach
rozrywkowych i kulturalnych jak „waluty
społecznej”, budowanie swojej atrakcyjności w grupie towarzyskiej
• unikanie pełnienie funkcji organizacyjnych lub liderskich, szukanie własnej
przyjemności
• dystansowanie się od tradycyjnej roli
babci, czas spędzony z wnukami musi
być przyjemny

32

DOJRZAŁOŚĆ DOBRZE ZAPROJEKTOWANA

33

POSZUKIWACZE ZASTĘPNIKÓW
• poszukiwanie nowych zajęć w zastępstwie aktywności ograniczonej przez
świeżo zaistniałe życiowe ograniczenia,
uniemożliwiające kontynuowanie dotychczasowego stylu życia – problemy
zdrowotne, poważna choroba współmałżonka itp.
• ograniczanie liczby odwiedzanych
miejsc i aktywności, wiązanie się
z jednym miejscem dającym różnorakie
możliwości
• szukanie zajęć ﬁzycznych, mimo istnienia ograniczeń w tym zakresie
• chęć pokazania życiowego doświadczenie oraz poczucia bycia użytecznym,
chętne włączanie się w realizację
zaplanowanych wydarzeń (poprowadzą
spotkanie świąteczne, będą sprzedawać
bilety na wieczorek taneczny itp.)

AKTYWNI Z ROZMYSŁEM
• uważne dobieranie zajęć, w których
będą uczestniczyć, stosownie do swoich
potrzeb i możliwości

• aktywne w obrębie swojego lokalnego
środowiska (np. w ramach konkretnego
UTW, ośrodka, domu kultury)

• orientowanie się na cel i skupianie się
na jego realizacji

• związani z danym miejscem od wielu lat,
rozeznani w realiach danego miejsca

• wybredność i wybiórczość względem
napotkanych ofert; duża wrażliwość na
godność osób starszych, wygodę, przystosowanie środowiska do ich potrzeb

• deﬁniowanie się poprzez pozycję zajmowaną w grupie, chęć wyróżniania się lub
pełnienia funkcji organizacyjnych

• akceptowanie starości, otwarte mówienie o swoich ułomnościach oraz oczekiwanie uszanowania ich, a gdy jest to
konieczne dostosowania się otoczenia
do ich potrzeb
• prowadzenie aktywnego życia towarzyskiego poza zajęciami na które uczęszczają
• odrzucanie ofert wyglądających na masowe i niskiej jakości
• szukanie zajęć gwarantujących wysoki
poziom towarzystwa, elegancję miejsca
i ciekawe tematy zajęć
• przekonanie o trafności swojego wyboru
i swoim dobrym guście
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• mówienie o miejscu swojej aktywności
jak o „drugim domu”, emocjonalne związanie z nim
• utrwalanie obecne status quo, konserwowanie sposobów działania i przepływu
informacji w ośrodku

WOLNE PTAKI
• do miejsc i ludzi podchodzą w wybredny
sposób
• dystansują się od starości
• „elita” społeczna – dostęp do zasobów,
ciekawych miejsc czy ludzi
• wchodzenie w nowe wydarzenia z dużą
energią i ciekawością
• chęć próbowanie rzeczy nowych, oryginalnych i nowocześnie brzmiących
(np. warsztaty dizajnu)
• nie przywiązują się, jeśli coś im nie odpowiada łatwo z tego rezygnują
• bardzo aktywni

• bycie blisko kierownictwa, uczestniczenie w nieoﬁcjalnym obiegu informacji

• byli przedsiębiorcy, wolne zawody, intelektualiści

• poczucie osobistej ważności i istotności
swoich działań

• wpływowe kontakty, ważne osoby, osiągnięcia, kariera

• szukanie odświętności i tego żeby było
„ładnie i miło” – organizowanie wydarzeń, o których można opowiadać
o jak o czymś wyjątkowym – akademie
patriotyczne, rocznice, przedstawienia.
Przykładanie mniejszej wagi do wydarzeń cyklicznych, mniej efektownych
lub patetycznych

• dystansują się od nieszczęścia
• mają wykształcenie i pieniądze
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MĘŻCZYZNA (nie jest to persona per’se, raczej często słyszana historia)
Świat zajęć seniorskich zdominowany jest przez kobiety, mężczyźni mniej
chętnie biorą udział w zajęciach dodatkowych. Mężczyźni seniorzy czują się
zdominowani przez środowisko kobiece, np. brak innych mężczyzn na zajęciach jest czynnikiem hamującym uczestnictwo w nich. W takich okolicznościach mężczyźni wycofują się, nie podejmując starań o to, by ich głos został
usłyszany. Charakterystycznym efektem takich zachowań jest zamykanie się
mężczyzn w swoich grupach, wokół stereotypowo postrzeganych jako męskie, dosyć hermetycznych, zainteresowań – głównie wokół szachów czy brydża. Są to aktywności podejmowane w małych grupach i z jasno określonymi
zasadami i strukturami. Wszelkiego rodzaju aktywności o mniej strukturalizowanej formule, są przez większość mężczyzn przyjmowane w pierwszym
odruchu z niechęcią. Taki stan rzeczy powoduje też gorszy przepływ informacji w męskiej grupie.

Etnoobserwacje
Szczególnie dużo wiedzy na temat działania Ośrodka Nowolipie, zachowań
seniorów i potrzeb, także tych ukrytych, dały zespołowi etnoobeserwacje.
Jak wspomniano wcześniej prowadzone były głównie na terenie Ośrodka,
w kawiarni, stołówce, sali rehabilitacyjnej, podczas prowadzonych zajęć
oraz po ich zakończeniu, ale też w miejscach publicznych, w których spotkać
można seniorów (parki, środki komunikacji, muzea). Codzienne zachowania
i miejsca, w których seniorzy spędzają czas były też fotografowane. Przepro-

Ośrodek Nowolipie świadczy seniorom wiele
usług, są to:
1. Obiady
2. Pranie, magiel, fryzjer
3. Gimnastyka rehabilitacyjna, zajęcia na sali
gimnastycznej, ping pong
4. Koło szachowe i brydżowe
5. Nauka języka angielskiego
6. Chór i orkiestra
7. Koło botaniczne
8. Koło PTTK
9. Zabawy taneczne, wystawy, działania typu
„mikrofon dla wszystkich”

wadzono także analizę planów architektonicznych i rozkładu przestrzeni
i funkcji, jakie pełnią poszczególne pomieszczenia na terenie samego Ośrodka, co pozwoliło na analizę możliwości rozwoju i wykorzystania powierzchni.
Kluczową ofertą Ośrodka są smaczne i tanie obiady, które można zjeść

Ośrodek Nowolipie

na miejscu. Obiady wydają się być ważnym punktem „wejścia” w ośrodek,

Ośrodek Nowolipie jest dziennym domem opieki dla seniorów, świętującym

Bezpośrednie wywiady z seniorami na Nowolipiu pozwoliły na określenie

właśnie dwudziestolecia swojego istnienia. Oferuje on usługi pomocowe oraz

motywacji kierujących seniorów do korzystania ze wsparcia Ośrodka. Są

zajęcia aktywizujące dla osób starszych, dostępne w ramach systemu pomocy

to na pewno atrakcyjne formy wsparcia takie jak tanie obiady, kawiarnia,

społecznej. Rocznie z jej oferty korzysta ponad 700 osób o zróżnicowanym

wycieczki, rehabilitacja, pralnia, potańcówki itd., różne formy samoreali-

wykształceniu i statusie majątkowym.

zacji (pasje, sport, kultura), ale także w dużej mierze towarzystwo, kontakt

dzięki czemu zachodzi stopniowe wciągane w różne aktywności ośrodka.

z ludźmi, wymiana informacji oraz możliwość wsparcia innych seniorów,
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Ośrodek jest ﬁnansowany i prowadzony przez Urząd Miasta Stołecznego

bardziej potrzebujących. Czynnikiem sprzyjającym korzystaniu z Ośrodka

Warszawy, stanowi dom dziennego pobytu. Przeznaczony jest dla seniorów

jest też sympatyczne kierownictwo i pracownicy. Ośrodek funkcjonuje

z całej Warszawy, jednak najwięcej pensjonariuszy („Bywalców”) pochodzi

w sposób zapewniający bywalcom poczucie bezpieczeństwa. „Bywalcy” to

z jednej dzielnicy – Woli. Nadrzędnym celem Ośrodka jest pobudzaniu

słowo, którym określani są klienci Ośrodka Nowolipie zarówno przez jego

aktywności seniorów, jest otwarty dla wszystkich, także niepełnosprawnych

pracowników, ale też przez nich samych. W odniesieniu do ON bywalcy

i oferuje wolny dostęp do usług (niskie ceny).

używają określenia „Klub Nowolipie”.
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„W Ośrodku szare dni już
nie są takie szare…”

Pierwszy obraz Ośrodka, jaki zbudował sobie zespół po analizie dokumentów i pierwszych obserwacjach, to miejsce, które dobrze działa, spełnia
swoje funkcje i zastępuje seniorom drugi dom. Ośrodek wypełnia seniorskie
potrzeby związane z: pomocą, wsparciem w trudnych sytuacjach, zaspokojeniem podstawowych potrzeb życiowych, potrzebą kontaktu z drugim człowiekiem, rozrywką.
Przez osoby z zewnątrz jest często jednak postrzegany i kojarzony jako
instytucja „pomocowa”. Osoby pozostające poza systemem opieki społecznej
mają obawy związane z tego typu miejscami (np. domami dziennego pobytu,
domami opieki) – boją się „getta” i etykiety klubu seniora. Dystansują się
i często nie akceptują własnej starości.
Głównym motywatorem przyciągającym do Ośrodka są tanie, gotowe obiady, serwowane w stołówce oraz możliwość pobycia w towarzystwie innych
ludzi, ewentualnie niesienia pomocy bardziej potrzebującym seniorom.
Oferta aktywizująca nie jest natomiast postrzegana jako wybitnie atrakcyjna, niedostępna w innych miejscach i stanowiąca o wyjątkowości Nowolipia,
nie jest też atrakcyjna dla bardziej wymagających seniorów, np. studentów
Uniwersytetów Trzeciego Wieku, czy (odnosząc się do person): „wolnych
ptaków” i „seniorów singli”.
Zakres zajęć jest ograniczony – to działania polegające na malowaniu, pisaniu wierszy, grze w szachy, ping ponga, uprawie kwiatów przed budynkiem,
organizowaniu wycieczek. Wywiady i badania socjologiczne wykazały, że
istnieje potrzeba rozszerzania oferty i zakresu tej aktywności. Potrzebne są
możliwości rozwijania pasji, popularnych już w innych ośrodkach, a niedostępnych w Ośrodku. Aktywni stołeczni seniorzy uczestniczą w zajęciach
typu tai chi, zajęciach z gotowania, uprawiają warzywniki i zielniki, zdobywają wiedzę o designie, czy kształcą się i przygotowują do roli liderów. Do
poprowadzenia takich aktywności potrzebni są jednak często wykwaliﬁkowani trenerzy, nauczyciele czy wolontariusze.
Ewidentnym wyzwaniem dla Ośrodka jest także dostosowanie oferty pod
kątem potrzeb i ograniczeń wynikających z podziału na płcie. Aktywnych
seniorów – mężczyzn jest znacząco mniej, są oni zainteresowani praktycznymi zajęciami, związanymi ze sportami i rolami postrzeganymi jako
typowo męskie.
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„Tu jesteśmy razem”
„To jest nasz drugi dom”

Postawy seniorów

Mapa podróży klienta

Szybkie obserwacje etnograﬁczne prowadzone w procesie projektowania po-

Wejście seniora w Ośrodek Nowolipie i jego ofertę ukazuje schemat: „mapa

zwoliły na utworzenie schematu postaw, jakie przyjmują w Ośrodku osoby

podróży klienta”.

korzystające z pomocy społecznej. Czynnikiem różnicującym grupę seniorów jest aktywność lub pasywność zachowania, oraz idące za nim zaangażowanie, natomiast elementem wspólnym dla wszystkich jest konieczność
utrzymania aktywności „zagłuszających” negatywne myśli:

W obu grupach aktywność „zagłusza” myśli o starości.
„Trzeba wyjść z domu”, „W domu przed TV człowiek głupieje”

Schemat ukazujący postawy odbiorców pomocy społecznej w Ośrodku Nowolipie

Odnosząc się do person, które powstały na bazie badań socjologicznych
i etnograﬁcznych, bywalców Ośrodka można ulokować w grupach: „oﬁar”,

Mapa podróży klienta

„obrażonych”, „pierwszych w klasie”, „konsumenckich ignorantów” oraz
„seniorów singli”.
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Poszukiwanie informacji

Partnerzy

Istotną informacją, która umożliwia budowanie strategii komunikacyjnej

Z pomieszczeń Ośrodka korzystają organizacje pozarządowe. Urządzają

i promocyjnej jest to, gdzie i jak seniorzy szukają informacji o wydarzeniach

tam m.in. biura festiwalowe. Nie istnieje w tej chwili klucz doboru organiza-

w mieście. Jest wiele źródeł, z których korzystają osoby starsze. To na jakie

cji pozarządowych, ani plan współpracy, który umożliwiałby podejmowanie

się decydują zależy między innymi od generalnej postawy życiowej – aktyw-

wspólnych działań, potencjalnie zasilających działania Ośrodka na rzecz se-

ni poszukują informacji w sposób zaangażowany, jest to celowe działanie,

niorów. Co więcej – dla części organizacji, które mają już swój dorobek oraz

natomiast osoby bardziej bierne o wydarzeniach dowiadują się przy okazji

markę, ulokowanie swojej siedziby na terenie Nowolipia w chwili obecnej nie

czytania lokalnej gazety, podczas słuchania radia czy też oglądania telewi-

jest atrakcyjne, mimo preferencyjnych warunków współpracy. Potencjał

zji. Główną czynnością jest np. oglądanie telewizji, a nie, jak w przypadku

budynku nie jest więc wykorzystywany w sposób, który wspierałby i wzmac-

aktywniejszych osób, poszukiwanie informacji.

niał Ośrodek.

Najczęściej wymienionym źródłem wiadomości jest „poczta pantoﬂowa”.

Poza standardowymi odwiedzinami dzieci i młodzieży, przychodzących do

Oferta sprawdzona przez znajomą osobę jest gwarantem jakości i bezpie-

Ośrodka na akademie z okazji różnych świąt i wydarzeń, Ośrodek nie reali-

czeństwa. Według seniorów brakuje „banku wiedzy”, który zbierałby,

zuje żadnych projektów angażujących osoby młode.

weryﬁkował i porządkował informacje.

Zasięg oddziaływania i budynek

Metoda warsztatowa
Istotnym narzędziem pozwalającym na wyodrębnienie kluczowych dla

Budynek ma dużą kubaturę, jednak jego pierwotnym przeznaczeniem było

procesu projektowego wyzwań, było przeprowadzenie warsztatu na terenie

przedszkole, nie był on projektowany z uwzględnieniem potrzeb seniorów.

Ośrodka. Jego uczestnikami byli przedstawiciele wszystkich interesariuszy

Posiada pochylnię i windę, umożliwiające korzystanie z budynku osobom

usługi, czyli pracownicy Ośrodka, bywalcy i przedstawiciele Biura Pomocy

mniej sprawnym. Bywalcy uwielbiają spędzać czas w kawiarni. Paradok-

i Projektów Społecznych. Warsztat projektowy, moderowany przez zespół

salnie to najważniejsze miejsce jest jednym z najmniejszych pomieszczeń

projektowy, miał na celu wskazanie kategorii, pod którymi kryją się obszary

w Ośrodku. Zycie towarzyskie kwitnie też w poczekalni przy stołówce,

działania i funkcje Ośrodka Nowolipie.

gdzie słyszy się historie życia oraz opowieści innych, poznaje nowe osoby,
panuje ciepła i serdeczna atmosfera. Brakuje jednak jednego centralnego

Metoda odczytania pamiętnika, przygotowanego i rozdanego uczestnikom

miejsca spotkań.

przed spotkaniem, umożliwiła określenie przestrzeni, z którymi Ośrodek
się kojarzy. Były to: wspólnota, wymiana międzypokoleniowa, obiady, drugi

Rozkład pomieszczeń na terenie Ośrodka jest niejasny. Bywalcy poruszają

dom, samorealizacja, otwartość, wymiana informacji, wsparcie. W trakcie

się głównie po parterze oraz pierwszym piętrze Ośrodka. Osoby z zewnątrz

wspólnej dyskusji zadecydowano, że wsparcie, które zapewnia Ośrodek

nie są w żaden sposób prowadzone, ani informowane przez system komu-

(wspólnota, „drugi dom”, wydawanie obiadów) jest na odpowiednim pozio-

nikacji o przeznaczeniu poszczególnych pomieszczeń i możliwości dotarcia

mie i jest bardzo dobrze przyjmowane przez „bywalców”. Uznano, że poten-

do nich. Na trzecim piętrze budynku mieszczą się pokoje wykorzystywane

cjałem rozwojowym Ośrodka, wartym wykorzystania i rozwinięcia są:

przez organizacje pozarządowe, a także pokoje hotelowe przeznaczone na
wynajem. Rolę informatora pełni portier przy wejściu.
Ośrodek dysponuje także dwiema salami konferencyjnymi oraz jedną salą

● aktywność i pragnienie samorealizacji,
● wymiana informacji,
● wymiana międzypokoleniowa.

klubową, które przeznaczone są częściowo na potrzeby działań organizowanych przez Bywalców, ale także na potrzeby organizacji pozarządowych.
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Prace warsztatowe

Metoda burzy mózgów, notowania pomysłów na karteczkach „post–it” pozwoliły na wypracowanie przez grupy
pomysłów dotyczących rozwoju:
aktywności i samorealizacji: stworzenie banku czasu i umiejętności
(wolontariat oraz praktyki studentów, porady ze strony studentów – prawne,
dietetyczne, kurs asertywności konsumenckiej itd.). Organizacja warsztatów
„za ciasto”, festiwalu ciast w ogrodzie w sobotę – zbiórka na wycieczki, dnia
sąsiada, kina letniego, nagłośnienie kawiarenki, „babskie czwartki brydżowe”, organizacja olimpiady zimowej, siłowni dla osób starszych w ogrodzie –
treningi olimpijczyków w parku – spotkania z młodymi, wymiana pomysłów
między miastami i krajami.
wymiana informacji: organizacja punktu informacyjnego (osobny koordynator wsparty grupą wolontariuszy – seniorów, NGO, studentów), wydzielona linia telefoniczna, koordynator zbiera informacje, potem je przekazuje
w redagowanej gazetce, współpraca ze studentami dziennikarstwa, staże
w Ośrodku studentów dziennikarstwa, prawa, medycyny, pielęgniarstwa itd.
Kanały informacyjne: przesyłanie info prasowych do mediów (radio, TVP –
budowanie pozytywnego wizerunku), tablica ogłoszeń w ośrodku, ale także:
internet, powiadamianie o imprezach sms−ami, telefon informacyjny, telefon
zaufania na terenie ośrodka (prowadzi osoba wykształcona, ale też seniorzy
– wolontariusze), bank czasu i punkt informacyjny pełni rolę przekazywania
info o potrzebach młodych oraz seniorów – łączenie. Inne działania: czytanie
bajek, warsztaty dziennikarskie dla seniorów, ulotki w szkołach i przedszkolach dla rodziców, poparte spotkania integracyjnymi, na których się poznają
– potem np. opieka nad dziećmi (w zastępstwie babci), nauka rzemiosł, robótek ręcznych, robienie zakupów, wspólne plenery ze szkołami plastycznymi,
zwrotna informacja od seniora dostarczana do skrzynek kontaktowych, spójny system komunikacji na terenie i wokół budynku, ekspozycja z ASP ściany
„izby pamięci” – potem oferta edukacyjna dla szkół i przedszkoli, dzieci
przychodzą do ogrodu botanicznego, warzywnik).
wymiana międzypokoleniowa: organizacja warsztatów kulinarnych dla
rodzin, integracja przez wspólne zajęcia sportowe, warsztaty obsługi telefo-

Rysowanie „storyboardów”

nów komórkowych, rowerów, bankomatów, spotkania prowadzone przez bywalców dot. tradycji, zapraszanie osób niepełnosprawnych, rodzin bywalców,
nordic walking, warsztaty sadzenia kwiatów i warzyw, kursy językowe prowadzone przez studentów, wymiana międzypokoleniowa pomiędzy samymi
bywalcami, spotkania dotyczące bezpieczeństwa, wspólne odrabianie lekcji
z dziećmi, spotkania w szkołach i przedszkolach, spotkania urodzinowe,
rodzinne spotkania szachowe, bywalcy – dają kurs savoir vivre, sąsiedzki
hot spot.
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Przyjęta podczas warsztatów metoda zakładała po etapie generowania

Wyniki wstępnych faz projektowych wykazują też, że potencjał rozwojowy

luźnych pomysłów, nałożenie na nie ﬁltra – ograniczenia, które umożliwia

może tkwić w koncepcji miejsca uniwersalnego, służącego nie tylko osobom

wyłonienie pomysłów realnych, możliwych do wdrożenia, interesujących.

starszym, ale włączającego i reagującego na potrzeby szerszej społeczności

Wybrane pomysły były następnie dopracowywane i rozwijane (były to: ak-

mieszkańców Warszawy, rodzin i dzieci.

tywność sąsiedzka, sąsiedzki hot spot, punkt informacyjny). Rozwiązania
szkicowano, próbując w wizualny sposób przybliżyć odbiorcom daną usłu-

Diagnoza funkcjonowania Ośrodka Nowolipie oraz koncepcja działania no-

gę, a szkice skonsultowano z seniorami na terenie Ośrodka (etap szybkiego

wego Centrum zostały spisane w dwóch dokumentach – diagnozie oraz stra-

prototypowania).

tegii. Na potrzeby strategii działania Centrum określono jego cele i misję.

Potencjał projektowy

Misja i cele

Rozwiązania projektowe

Przeprowadzenie zmian będzie musiało przebiegać w kilku etapach i kilku

Wiedza pozyskana na samym początku procesu projektowego i wszystkie

nym Ośrodku i jego przestrzeni, pierwsza „warstwa” to kroki do podjęcia

metody projektowe, wykorzystane w projektowania usługi centrum se-

w samym Ośrodku – w jego ofercie, a także przestrzeni budynku oraz jego

niorów, pozwoliły na opracowanie scenariuszy i rozwiązań możliwych do

otoczenia. Kolejne poziomy zalecanych działań odnoszą się do planowanych

wdrożenia w Centrum. Analiza funkcjonowania Ośrodka Nowolipie, bada-

funkcji, które ma pełnić Centrum, a które dotyczą: informacji, integracji

nia socjologiczne, obserwacje, a także rezultaty przeprowadzonego warsz-

oraz innowacji.

„warstwach”. Ze względu na fakt, że Centrum zaistnieje w już zorganizowa-

tatu strategicznego, pozwoliły na wytypowanie najważniejszych obszarów
rozwojowych dla planowanej usługi.
Aktywność i samorealizacja, wymiana informacji oraz wymiana międzypokoleniowa wydają się być dziedzinami, w ramach których zostaną zaspoko-

Misją Centrum jest aktywizacja współczesnych seniorów,
stosownie do ich możliwości i potrzeb, by mogli jak najdłużej samodzielnie żyć i funkcjonować w społeczeństwie.

jone potrzeby nie tylko seniorów – bywalców Ośrodka Nowolipie, ale także
innych osób starszych. Próby określenia postaw życiowych i zainteresowań

Grupę docelową Centrum stanowić będą następujące grupy seniorów –

seniorów, utworzone persony kategoryzujące ich motywacje, pokazują jak

persony:

bardzo są oni w dzisiejszym świecie zróżnicowani. Dlatego szansą dla usługi
Centrum jest dosyć szerokie jej planowanie, tak by odpowiadała potrzebom
różnych użytkowników. Informacja, integracja i innowacja to obszary, które
„pomieszczą” ofertę dla dotychczasowych bywalców Ośrodka, tak aby nie
burzyć im poczucia bezpieczeństwa i stabilizacji, a także dla nowych grup
odbiorców.
Najbardziej atrakcyjną grupą odbiorców nowej usługi byliby seniorzy scharakteryzowani personą: „senior singiel”. Częściowo są oni klientami obecnego Ośrodka, natomiast potencjał i energia, która tkwi w tej grupie, sugeruje,
że Centrum mogłoby znacznie lepiej zaspakajać potrzeby tej grupy. Innymi,
potencjalnymi grupami odbiorców usługi Centrum mogliby być: „pierwsza

● senior singiel, aktywni

● obrażeni, konsumenci,

z rozmysłem, pierwsi

ignoranci – to grupy

w klasie, poszukiwacze

dotychczasowych bywal-

zastępników – te grupy

ców Ośrodka, wymagający

to potencjalni nowi klienci

aktywizacji. Stanowią oni

Centrum

grupę docelową Centrum,
przewidzianą do zdobycia
w dalszej perspektywie
czasowej

w klasie” oraz „poszukiwacze zastępników”, w przyszłości – w przypadku
dobrze rozwiniętej i ugruntowanej oferty Centrum – istotną grupą odbiorców mogłyby zostać „obrażone”.
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Cele strategiczne Centrum:

Wymiana informacji
Liczne rozmowy z seniorami – zarówno bywalcami Ośrodka, jak i osobami
z nim niezwiązanymi, poparte rozmowami z przedstawicielami urzędów
i organizacji pozarządowych, wskazują na dużą potrzebę stworzenia specjalistycznej usługi polegającej na gromadzeniu i upowszechnianiu informacji

● stworzenie marki Centrum jako innowacyjnej instytucji oferującej

warszawskim seniorom unikalną ofertę programową, informacyjną
i integrującą

służącej seniorom i ich rodzinom. W Warszawie brakuje miejsca informującego o miejskich wydarzeniach skierowanych dla osób starszych, o możliwościach uzyskiwania porad lekarskich, czy prawnych, ale także o wsparciu,
które mogą otrzymać rodziny seniorów. Centrum powinno zatem dostarczać
usługi informacyjne.

● stworzenie modelowego: uniwersalnego i łączącego różne pokolenia

ośrodka aktywności osób starszych

W pierwszym etapie pracy nad utworzeniem centrum informacyjnego, przeznaczonego dla maksymalnie szerokiej grupy odbiorców, ważne będzie budowanie relacji z potencjalnymi partnerami zainteresowanymi przekazywa-

● zaoferowanie przestrzeni i wspieranie powstawania kreatywnych

rozwiązań na rzecz seniorów w ramach środowiska warszawskich
organizacji pozarządowych

niem informacji o organizowanych przez siebie wydarzeniach do Centrum.
Będą to na pewno urzędy i organizacje pozarządowe, ale też Uniwersytety
Trzeciego Wieku oraz uczelnie wyższe (np. Akademia Sztuk Pięknych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Uniwersytet Warszawski – wydział
dziennikarstwa, wydział pielęgniarski itd.).

● pogłębienie współpracy i wymiana wiedzy pomiędzy Centrum,

Urzędem Miasta, organizacjami pozarządowymi oraz lokalnymi
liderami

Bazując na pomieszczeniach oraz zapleczu infrastrukturalnym Ośrodka, na
potrzeby usługi informacyjnej powinno się wyznaczyć miejsce, do którego
mogą przyjść osoby z zewnątrz. Pracownik lub wolontariusz może oferować
usługę w budynku Ośrodka oraz drogą telefoniczną (docelowo – potrzebna

● przyciągnięcie nowych grup osób starszych do Centrum

wydzielona linia telefoniczna).
Kolejnym krokiem będzie zbudowanie strony / portalu www, który w kom-

● skupienie liderów spoza organizacji pozarządowych, ze środowiska

samych seniorów – aktywizacja i stworzenie możliwości wejścia
w środowiska lokalne i dotarcia do mniej aktywnych seniorów

pleksowy sposób zbierałby informacje i przekazywał je seniorom mającym
dostęp do internetu oraz wszystkim innym zainteresowanym (rodziny
i opiekunowie seniorów, organizacje pozarządowe, Uniwersytety Trzeciego
Wieku, Dzielnicowe Centra Rodziny).
Centrum informacyjne może także pełnić rolę pomocową, wspierając np.
działania pracowników socjalnych poprzez umożliwienie zgłaszania przez
rodziny oraz sąsiadów osób potrzebujących różnorakiego wsparcia. W Centrum powstawałby więc swoisty bank wiedzy o seniorach potrzebujących
pomocy, łączący ich z potencjalnymi wolontariuszami.
Dla licznych grup seniorów szczególnie atrakcyjną aktywnością jest uczestnictwo w życiu kulturalnym miasta, jednak ważne jest zdobywanie biletów
do teatrów, kin, na koncerty w zniżkowych cenach. Docelowo bilety z puli
„dla seniorów”, powinny być do zarezerwowania i odebrania w Centrum.
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Informacja o takich biletach i system rezerwacyjny powinien być częścią

warsztatów i poradnictwa (porady prawne, asertywności konsumenckiej,

strony / portalu internetowego.

pielęgniarskie, dziennikarskie, kursy językowe, warsztaty obsługi telefonów komórkowych, rowerów, bankomatów itp.);

Biorąc pod uwagę zróżnicowanie grupy seniorów (wiekowe i kompetencyjne),
warto rozważyć współistnienie różnych kanałów, którymi przepływałaby

● podjęcie współpracy z sąsiadami – organizacja dnia sąsiada, festi-

walu ciast itp.;

informacja do seniorów. Wyniki warsztatu prowadzonego w pierwszych eta-

● zaproszenie dzieci z okolicznych przedszkoli, szkół do wizyt

pach procesu wykazały, że seniorzy korzystają m.in. z telefonów, stron www,

w ogrodzie (szczególnie w warzywniku, tu także możliwe warsztaty

gazetek, newslettera, sms-ów.

sadzenia kwiatów i warzyw);
● zaproszenie dzieci do obejrzenia „izby pamięci”, która powstanie

Integracja Międzypokoleniowa
Zasady projektowania uniwersalnego zakładają dostępność przestrzeni,
usług oraz produktów dla maksymalnie dużej ilości użytkowników. Tematy

przy współpracy z ASP i organizacja przy tej okazji mini wykładów: senior
prezentuje dzieciom jak działa np. żelazko na duszę itp.;
● organizacja spotkań dla dzieci z dzielnicy, np. z okazji św. Mikołaja

– seniorzy mogą przygotować prezenty;

związane z dostępnością Ośrodka Nowolipie i nowego Centrum (zarówno dla

● rozwinięcie usługi udzielania przez seniorów korepetycji i po-

osób o mocno obniżonym poziomie sprawności, jak i dla młodszych pokoleń)

mocy dzieciom w odrabianiu zadań oraz popołudniowo–week-

pojawiały się zarówno w rozmowach prowadzonych bezpośrednio z seniora-

endowej opieki nad nimi. To działanie powinien koordynować senior

mi, z kierownictwem ON, jak i przedstawicielami Urzędu Miasta Warszawy.

lub wolontariusz z organizacji pozarządowej, do rozważenia z seniorami

Centrum ma potencjał oraz szansę, by stać się miejscem uniwersalnym.
Związane są z tym dwie kwestie: przystosowania samego budynku, pomiesz-

powinna zostać forma zarobkowa;
● „wypożyczalnia babć” – Centrum może prowadzić bazę „sprawdzo-

czeń, systemu komunikacji i informacji, jak i budowania oferty atrakcyjnej

nych babć”, umożliwiając zainteresowanym rodzinom szukającym pomocy

dla różnych pokoleń i grup odbiorców.

przyszywanej babci poznanie takiej osoby, potem podjęcie współpracy;
● otwarcie na rodziny osób starszych oraz na seniorów niepełno-

W długoterminowych planach rozbudowy oraz remontu budynku warto jest

sprawnych – organizacja wspólnych warsztatów kulinarnych, wspólne

uwzględnić zasady projektowania dla wszystkich. Zmiany dotyczyłyby w tym

zajęcia sportowe (np. gra w bule w ogrodzie);

przypadku dostępności: korytarzy (w tej chwili są one za wąskie), toalet
(konieczne zwiększenie ilości oraz dostosowanie toalet na wyższych piętrach

● utworzenie sąsiedzkiego „hot spotu” – miejsca, w którym sąsiedzi

i osoby starsze mogą korzystać z internetu.

budynku), oświetlenia (w tym rozpatrzenie wysokości włączników świateł)
oraz czytelnego systemu komunikacji w obrębie budynku, jak rówież prowadzącego do niego.

Innowacyjne formy aktywności
Standardowe sposoby kontaktu i aktywizacji seniorów nie są wystarczaja-

Rozpatrując potencjał Centrum, jego lokalizację, a także plany rozwoju, nie-

co atrakcyjne, by włączyć w nie młodzież, samym seniorom także przestają

wątpliwie warto pokusić się o przyciągnięcie do niego osób młodych. Bada-

wystarczać. Nie wypełniają na satysfakcjonującym poziomie potrzeby jak

nia pokazały, że dla seniorów najatrakcyjniejsze są takie wydarzenia, które

najdłuższego utrzymywania kondycji umysłowej i ﬁzycznej osób starszych.

łączą rodziny i pokolenia. Będzie się to w dużej mierze działo w naturalny

Obecni seniorzy wymagają innowacyjnych form działania oraz aktywizacji.

sposób, jeżeli Centrum zaoferuje atrakcyjną ofertę lokalową oraz zaprosi do
współpracy organizacje pozarządowe. Z reguły skupiają one młodych ludzi,

Koncepcja opracowana dla nowego Centrum zakłada stworzenie innowa-

doświadczonych w projektach międzypokoleniowych.

cyjnego modelu współpracy pomiędzy pracownikami Ośrodka Nowolipie
i Centrum, organizacjami pozarządowymi (pracującymi dla warszawskich

W toku procesu projektowego wypracowano następujące propozycje działań

seniorów) oraz lokalnymi liderami. Podstawowym założeniem koncepcji

i wydarzeń, które będą stanowiły odpowiedź na potrzebę integracji pokoleń:

jest wymiana wiedzy i informacji oraz wzajemne stymulowanie się do
podejmowania kolejnych, interesujących działań na rzecz seniorów. Model

● rozwój wolontariatu i praktyk studenckich w Centrum – studenci

jednocześnie mogą pomóc w budowaniu warstwy informacyjnej, organizacji
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Rozwiązania takie zachęcają i w pewnym stopniu zmuszają do interakcji pomiędzy pracownikami. W otwartej przestrzeni, z której w tym samym czasie
korzystają różne podmioty, zachodzi mimowolna wymiana doświadczeń

Formuła wspólnej przestrzeni pracy powinna sprzyjać podejmowaniu różnorakich innowacyjnych działań. Z badań
wynika, że istnieje zapotrzebowanie na:

oraz wiedzy.
Proponujemy zastosowanie podobnego rozwiązania w przestrzeni Ośrodka

Wprowadzenie nowych form zajęć warsztatowych, prowadzonych

Nowolipie. Udostępnienie przestrzeni, w której aktualnie znajdują się rzadko

przez trenerów – specjalistów (możliwa formuła: zatrudnienie specjalistów

wykorzystywane pokoje hotelowe i zaproszenie do niej organizacji pozarzą-

w ramach istniejącego budżetu lub zaproszenie organizacji pozarządowych

dowych, które będą tam miały swoje siedziby, wywoła synergiczny efekt po-

do prowadzenia warsztatów tematycznych). Działanie takie będzie szczegól-

dejmowania wspólnych aktywności na rzecz seniorów w Warszawie. Z prze-

nie atrakcyjne dla grupy seniorów–singli. Proponowane zajęcia: tai chi, joga,

prowadzonych wywiadów wynika, że organizacje pozarządowe potrzebują

zumba, profesjonalne kursy malarstwa, dziennikarstwa, śpiewu, twórczego

wsparcia lokalowego, są zainteresowane możliwością korzystania ze

pisania, ale także np. warsztaty asertywności. Ciekawa tematyka nowych

wspólnej przestrzeni pracy, dostępem do pokoi projektowych, sali spotkań

zajęć wpłynie na przyciągnięcie nowych klientów i wzmocnienie motywacji

i multimedialnej. Umożliwia im ona także bezpośredni kontakt z bywalcami

dotychczasowych odbiorców. Seniorzy docenią także fakt uzyskania porady

Ośrodka, którzy w wielu przypadkach stanowią grupę docelową dla działań

od profesjonalisty – osoby, która jest na miejscu dla nich.

organizacji.
Podjęcie aktywności mających na celu przełamywanie lęków zwiąNajwiększym beneﬁcjentem takich działań są seniorzy. Niewątpliwie zyskają

zanych z nowymi technologiami i przeciwdziałanie wykluczeniu

oni dostęp do świeżych pomysłów, różnorakich inicjatyw i, co bardzo ważne,

cyfrowemu osób 60+. Oferta programu multimedialnego powinna być

wejdą w nowe kontakty i środowiska.

budowana wspólnie z organizacjami pozarządowymi. Umiejętność korzystania przez seniorów z chatów oraz portali społecznościowych pozwoli im na

W praktyce dla celów konkretnych projektów, planowanych przez różnych

zawieranie znajomości i będzie przeciwdziałać izolacji. Internetowe scrabble,

liderów, organizacje pozarządowe mogą kierować swoich wolontariuszy, któ-

szachy, warcaby, brydż, kluby dyskusyjne mogą być formą realizacji pasji

rzy będą je wspólnie realizować przy wykorzystaniu przestrzeni i zasobów

przez osoby starsze. Ważnym aspektem powodzenia byłoby tutaj pozyskanie

Centrum. Organizacja może zdobyć na projekty zewnętrzne ﬁnansowanie,

przez koordynatora środków (granty, sponsorzy) użyczających niezbędny

a przestrzeń Centrum będzie służyć za lokum na czas trwania danego projek-

sprzęt multimedialny, a także partnerów dostarczających wiedzę.

tu. Centrum powinno być miejscem, do którego przychodzi się z pomysłami
i następnie zyskuje pomoc w ich realizacji. Możliwość spotykania się liderów

Proponowane warsztaty tematyczne:

w przestrzeni Centrum umożliwi im także podejmowanie konkretnych dzia-

● Obsługa telefonów komórkowych, jak zrobić zdjęcie telefonem komórko-

łań dla ludzi i dla miasta.

wym i wysłać mms / maila,
● Kurs z obsługi komputera (różne poziomy zaawansowania),

NGO

OCZEKIWANIA

CEL

● własne ﬁnansowanie
● własny program
● autonomia działania
● obecność w centrum

● działanie na rzecz seniorów

● miejsce i infrastruktura do realizacji

w celu realizacji projektu
lub pozyskanie siedziby
na działalność bieżącą
(umowa na 3, 6, 12, 36
miesięcy)
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(mile widziane działania
z bywalcami Ośrodka)
● komunikowanie efektu działań na stronie www Centrum
● komunikowanie współpracy
z Centrum
● pokrycie kosztów eksploatacji
– rachunki

projektów
● linkowanie do wspólnego działania –

realizacja pomysłów
● różne konﬁguracje partnerów pod
kątem projektu
● uzupełnianie kompetencji
● wymiana wiedzy
● podłączenie pod sieć informacyjną
Centrum oraz bazę danych

● Kurs zaznajamiający z internetem – Jak wyszukiwać informacje,
● Warsztat wprowadzający w świat blogów i mediów społecznościach

(blogger, tumblr, facebook – fan page),
● Czytanie książek z kindle,
● Obsługa bankomatu,
● Warsztat jak być bezpiecznym w internecie,
● Gry i zabawy – internet jako rozrywka,
● Internet źródłem wiedzy – prezentacja portali typu Wikipedia i gazet

elektronicznych,

Schemat ukazujący proponowane zasady funkcjonowania organizacji pozarządowych w Centrum

● Senior Blogger – czerpanie wiedzy i prezentacji własnej pasji.
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Zorganizowanie kina letniego w ogrodzie.
Utworzenie przez koło botaniczne warzywnika, zielnika.
Podniesienie atrakcyjności usługi rehabilitacyjnej, szczególnie dla mężczyzn.
Konieczne jest przygotowanie zestawu ćwiczeń dedykowanego mężczyznom
oraz wydzielenie pokoju na szatnię, w której można przygotować się do zajęć.
Wprowadzenie nowego programu wymaga opracowania zasad ﬁnansowania,
w tym udziału ﬁnansowego samych seniorów. Zajęcia nie powinny darmowe,
jednak osoby zapisane do Ośrodka mogłyby korzystać ze zniżki.
Koncepcję pracy seniorów w sali multimedialnej

Przestrzeń
Podjęcie innowacyjnych metod pracy, otwarcie Ośrodka na nowe pokolenia

Cyklicznie organizowane „spotkania z ciekawymi i znanymi ludźmi”

i grupy odbiorców, wprowadzenie innowacyjnych usług informacyjnych i in-

(szczególnie atrakcyjne dla grupy senior–singiel).

tegrujących, wiąże się z koniecznością planowania remontu i zmiany funkcji
pomieszczeń w budynku. Wymaga to dokładnego projektu architektoniczne-

Wieczory kulinarne ze znajomymi, podczas których ze składkowych

go, jednak istotne jest:

produktów gotuje się nowe potrawy.
● pozostawienie obecnym bywalcom Ośrodka bezpiecznej przestrzeni, w któ-

Udzielanie wsparcie aktywnym seniorom np. w postaci szkoły babć.

rej nie będą naruszane ich dotychczasowe przyzwyczajenia. Istotne jest
poszerzenie powierzchni kawiarni i swobodne powiększanie jej w przypad-

Udzielanie wsparcia pracownikom OPS, osobom zajmującym się osobami

ku nie korzystania z sali koncertowej. Dodatkowo, obok kawiarni powinna

starszymi – możliwa formuła szkoleń, wymiana praktyk osób, które pracują

pojawić się sala rekreacyjna, umożliwiająca seniorom odpoczynek i relaks;

z seniorami, szkolenie animatorów i lokalnych liderów, prowadzenie bazy
i szkoleń dla wolontariuszy.

● organizację wydzielonej sali multimedialnej i urządzenie salonu interneto-

wego – miejsce do: nauki korzystania z komputerów, poszukiwania inforSystem oferowania staży w Centrum – atrakcyjna oferta szkoleń i działań

macji, gier;

praktycznych skierowana do osób młodych, studentów zainteresowanych
wolontariatem. Dodatkowym efektem współpracy może stać się baza
wolontariuszy rekomendowanych przez Centrum.

● poszerzenie funkcji stołówki o funkcję świetlicy, dodanie aneksu kuchen-

nego umożliwiającego organizowanie aktywności międzypokoleniowych,
takich jak warsztaty kulinarne;

Otwarcie Ośrodka na sąsiedztwo: otwarcie kawiarni dla osób z zewnątrz,
wprowadzenie inicjatyw typu pikniki rodzinne, sąsiedzka wymiana rzeczy,

● nowa aranżacja korytarzy związana z ustawieniem mebli oraz dodaniem

sobotnia sprzedaż ciasta sąsiadom, zaoferowanie prowadzenia kawiarni,

większej ilości świateł. Miejsce może zyskać nową funkcję czytelni. Dla

w której usługa gastronomiczna byłaby połączona z dodatkowymi funkcja-

osób, które chcą pobyć w samotności przeznaczony jest niewielki pokoik,

mi (np. majsterkowanie, szycie – polecane modele: Kawiarenka Szyciowa

w którym można poczytać książkę, odpocząć;

w Łodzi, Bricolo Cafe w Paryżu) podmiotom zewnętrznym; utworzenie
w przestrzeni na zewnątrz budynku mini centrum sportów, miejsca pozwa-
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● organizacja pokoju porad – miejsca, w którym można spotkać się ze spe-

lającego na aktywizację i rekreację bywalców oraz sąsiadów (siłownia dla

cjalistą, wolontariuszem, który będzie udzielał porad prawnych, dietetycz-

osób starszych, miejsce do gry w bule, krążki).

nych. Może być to neutralne miejsce do mediacji i rozwiązywania sporów;
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● organizacja pokoju skype – specjalnie wydzielone pomieszczenie dające

poczucie prywatności. Dzięki usłudze skype można porozmawiać z dziećmi i wnukami, które często przebywają zagranicą. Innym razem pokój

Całość funkcjonowania proponowanej usługi w przestrzeni
budynku przedstawiona została w postaci schematu – tzw.
„service offering map”.

może być wykorzystany do rozmowy lub obejrzenia ﬁlmu w gronie znajomych (portale internetowe z darmową usługą Onet, VOD, iplex, kinoplex);
● zmiana przestrzeni drugiego piętra, polegająca na otworzeniu przestrzeni

i stworzeniu wspólnej przestrzeni do pracy dla różnych organizacji pozarządowych, liderów, aktywnych seniorów, pracowników socjalnych
Ośrodka oraz koordynatora. Przestrzeń powinna zostać częściowo otwarta,
z parawanami wydzielającymi mniejsze przestrzenie do pracy w grupach
2–3 osobowych. Do dyspozycji osób pracujących we wspólnej przestrzeni
(w tzw. „hubie”) oddane będą fotele i biurka z towarzyszącymi szafkami na
dokumenty i rzeczy osobiste. Oddzielne pomieszczenie może pełnić funkcje magazynu. W mniejszych, wydzielonych pomieszczeniach znalazłby się
pokój spotkań, pokoje projektowe, pracownia sztuki, aneks kuchenny oraz
magazyn na sprzęt i dokumenty.

Stylistyka wystroju wnętrz w budynku Centrum powinna
być balansem pomiędzy tradycja i nowoczesnością.
Osoby uczęszczające do Centrum powinny identyﬁkować
się z miejscem.

Ludzie i organizacja
Organizacyjne przygotowanie Centrum wymaga rozważenia systemu ﬁnansowania i przepływu środków pomiędzy Ośrodkiem a Centrum, a także jego
struktury pracowniczej. Poszerzenie grupy docelowej Centrum o zupełnie
nowe kategorie klientów, włączenie zewnętrznych organizacji pozarządowych
w tworzenie programu nowego Centrum, spowoduje, że więzi emocjonalne
zapewne ustąpią miejsca więziom na płaszczyźnie profesjonalnej. Może to
mieć wpływ na postrzeganie Ośrodka i Centrum przez bywalców (zagrożenie
– Ośrodek przestanie być utożsamiany z drugim domem), jednak profesjonalizacja wizerunku przysporzy nowych, bardziej wymagających klientów.
Dotychczasowi pracownicy Ośrodka powinni mieć czas, zostać przeszkoleni,
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Koncepcja wspólnej przestrzeni pracy w Centrum

by wdrożyć się w pracę z nowymi kategoriami klientów docelowych.
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Sprostanie nowym oczekiwaniom będzie prawdopodobnie wymagało zmiany

lub konkursu, podczas którego zostanie znaleziona nowa, zwięzła i przyja-

statutu Ośrodka Nowolipie oraz zatrudnienia nowego personelu, przynaj-

zna nazwa Centrum.

mniej jednej osoby koordynującej projekt. Przy pełnej współpracy z kierownictwem Ośrodka Nowolipie koordynator byłby odpowiedzialny głównie za
komunikację, zbieranie informacji i łączenie partnerów, a także systematycz-

Promocja i komunikacja

ne poszerzanie oferty i zakresu działania Centrum. Kluczowe będzie zapro-

Działaniem długoterminowym i szeroko zakrojonym powinno być zmienia-

gramowanie oraz koordynacja współpracy z organizacjami pozarządowymi,

nie wizerunku osób starszych. W wielu momentach badań padały opinie,

w tym określenie zakresu programowego, doboru odpowiednich organizacji

że słowo „senior” jest stygmatyzujące, ponieważ jest kojarzone z niepełno-

pozarządowych i zasady pełnienia wzajemnych świadczeń. Warunkiem po-

sprawnością, niedołężności i ograniczeniami. Takie potoczne rozumienie

wodzenia całego przedsięwzięcia będzie kompromisowe wypracowywanie

„bycia seniorem” ma negatywne przełożenie na kształtowanie oferty adreso-

rozwiązań i ich aprobata przez obydwie strony (polecane zorganizowanie

wanej do tej grupy społecznej, na niewłaściwe rozumienie jej potrzeb i ocze-

warsztatu integracyjnego i motywacyjnego dla pracowników Ośrodka oraz

kiwań. Sami zainteresowani wskazywali na określenia „starszy dorosły”

wprowadzanego koordynatora).

albo „osoba dojrzała” jako właściwie.

Do obowiązków koordynatora powinno należeć:

Niezwykle istotne jest zbudowanie nowego wizerunku osób 60+, jako aktyw-

● zbudowanie relacji z dyrektorem Ośrodka i pracownikami, tak by możliwe

nych zawodowo, społecznie, osób świadomych, zaangażowanych, cieszących

było wspólne wypracowywanie programu;
● podjęcie działań związanych z rozeznaniem potencjalnych partnerów dla

Centrum, budową relacji z partnerami;
● współpraca z Biurem Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu Miasta

się życiem. Rozwiązaniem może być przeprowadzenie ogólnospołecznej kampanii przeciw stereotypowemu postrzeganiu seniorów (np. przeprowadzonej
we współpracy z projektantami i ﬁrmami zajmującymi się reklamą masową).
Konsekwentne budowanie innowacyjnej oferty Centrum i jej skuteczne pro-

Stołecznego Warszawy w zakresie ustalenia kryteriów wyboru organizacji

mowanie będzie także niewątpliwie miało duży wpływ na zmianę wizerunku

pozarządowych, które wejdą do Centrum;

seniorów w Polsce.

● tworzenie zrębów innowacyjnej oferty dla seniorów (we współpracy z part-

nerami i Ośrodka);
● rozpoczęcie procesu diagnozowania zasobów w mieście (oferty skierowa-

nej dla seniorów), zbierania informacji;
● podjęcie współpracy z wolontariuszem / pracownikiem w zakresie tworze-

nia centrum informacyjnego;
● szukanie we współpracy z BPiPS zewnętrznych środków na sﬁnansowanie

Kanały komunikacji
Grupy potencjalnych nowych klientów Centrum wymagają dotarcia do nich
z informacją o nowej usłudze. Każda z grup, person ma swoją specyﬁkę.
Znając ją można optymalizować dostosowanie do niej stosowanych środków
i kanałów komunikacji.

utworzenia strony www / portalu informacyjnego;
● zorganizowanie dwóch wydarzeń promocyjno–integracyjnych (zaplano-

wanych w ramach projektu DAA).

SENIOR SINGIEL, czyli „wiem, więc jestem”
Grupa aktywnie poszukująca atrakcyjnych ofert, korzystająca w z całego

W toku dalszej pracy konieczne jest przeanalizowanie istniejących zakresów

wachlarza kanałów informacyjnych, zarówno tradycyjnych jak i cyfrowych.

obowiązków pracowników i odniesienie ich do nowych funkcji, jakie ma
pełnić Ośrodek wraz z Centrum. Kluczowe jest też dokonanie przeglądu ist-

Tradycyjne kanały komunikacji:

niejącego budżetu, przeznaczonego dla Ośrodka, oraz wprowadzenie w nim

● „Poczta pantoﬂowa” – informacje przekazywane są „z ust do ust”. Grupa

takich zmian, które będą uwzględniały działania zaplanowane we wstępnym

„singli” należy do najlepiej zorientowanych w ofercie kulturalnej, sporto-

etapie funkcjonowania Centrum. Istnienie nowej usługi w dalszej perspek-

wej i edukacyjnej. Senior Singiel sam w sobie jest „bankiem wiedzy” na

tywie czasowej będzie możliwe dzięki pozyskiwaniu zewnętrznych środków.

temat najbardziej atrakcyjnych programowo i ﬁnansowo opcji spędzania
wolnego czasu. Osoby te informacje zdobywają na spotkaniach w różnych

Elementem włączającym użytkowników w budowę usługi Centrum i pierw-

miejscach, dlatego zachowują wysoką mobilność i praktycznie przez cały

szym z elementów identyﬁkujących z nią będzie przeprowadzenie warsztatu

czas pozostają w ruchu jeżdżąc po mieście. Zdobyte informacje weryﬁkują
w rozmowach i przekazują dalej.
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● TV – oglądają programy informacyjne lub tematyczne, które je szczegól-

AKTYWNI Z ROZMYSŁEM

nie interesują.
● Radio – słuchają lokalnych rozgłośni lub konkretnych programów, by

dowiedzieć się o aktualnych ofertach.
● Prasa– od lokalnych gazet dzielnicowych, do „Co jest grane”. W prasie

poszukują informacji o aktualnych ofertach.
● Ulotki i gazetki – traktują krytycznie oferty sprzedażowe. Nie mają pro-

blemu z rozróżnianiem ofert komercyjnych od kulturalnych.

Kolejna grupa to osoby wybredne, wybierające bardzo selektywnie poszczególne pozycje z szerokiej oferty aktywności oferowanych na rynku. Komunikat kierowany do tej grupy musi mówić przede wszystkim o jakości oferowanej usługi. Wysoko ocenione będą też: szczegółowy opis, dywersyﬁkacja
zajęć na różne poziomy zaawansowania i trudności, patronat znanej i szanowanej instytucji lub osoby, atrakcyjne warunki lokalowe. Znamiona masowości i wszelka ogólność dyskwaliﬁkują ofertę.

Cyfrowe kanały komunikacji:
● strony www dedykowane seniorom,
● strony www instytucji (teatrów, muzeów itd.),
● zapisywanie się na listy mailingowe instytucji (teatrów, muzeów,

domów kultury itd.),
● nie boją się rozwiązań typu powiadomienie mailem, SMS.

PIERWSI W KLASIE
Grupa osób konserwatywnych, poszukujących informacji sprawdzonych
przez koleżanki, rodzinę. Informacje docierają do nich głownie pocztą pantoﬂową. Raczej nie poszukują informacji na własną rękę, ale chętnie powta-

„Single” cenią sobie informacje „prosto od źródła”. Jako najbardziej wiary-

rzają zasłyszane historie.

godne uznają np. ulotkę z programem kina lub teatru, które zabrali z tego
konkretnego miejsca, wydane przez daną instytucję. Mniej godne zaufania
są np. programy „zbiorcze” wszystkich kin. Senior singiel spontanicznie reaguje na ofertę – jeżeli wydarzenie odbywa się z dnia na dzień nie stanowi

OBRAŻENI

dla niego problemu, aby przejechać pół miasta by odebrać bilety. Oferty naj-

Osoby zaliczające się do tej grupy charakteryzują się ogólnym brakiem za-

wyżej oceniane to te promocyjne, zniżkowe, „last minute”. Komunikowanie

ufania i podejrzliwością. Wiarygodność znalezionych informacji nie zależy

wydarzenia jako „seniorskiego” rozumieją jako atrakcyjne ﬁnansowo dla

tu od medium (tradycyjnego czy cyfrowego). Każda informacja jest podwa-

ich grupy wiekowej.

żana, klasyﬁkowana jako nieaktualna, nieprawdziwa lub niegodna zaufania.
Osoby te nie są chętne do weryﬁkowania informacji na własną rękę. Znalezienie informacji nie jest wystarczającym bodźcem do odwiedzenia nowego

POSZUKIWACZE ZASTĘPNIKÓW
Drugą atrakcyjną grupą osób potencjalnie zainteresowanych ofertą i dzia-

miejsca, skorzystania z usługi czy oferty. Informacja wiarygodna to ta
„sprawdzona” przez sąsiadkę, uzyskana od rodziny, pracownika pomocy
społecznej, w kościele itp.

łaniem Centrum jest grupa określona w badaniach jako „Poszukiwacze
Zastępników”. Gdy pogarsza się stan ﬁzyczny i ogranicza mobilność osoby

Optymalną ścieżką dotarcia z ofertą do osób z tych grup jest kontakt przez

starszej, ogromna część ofert przestaje być aktualna. Wyszukiwanie ofert

osobę zaufaną, szanowaną, z autorytetem: może być to lekarz, przychodnia,

staje się bardziej selektywne, atrakcje ﬁltrowane przez możliwości. Cieka-

ksiądz czy zaznajomieni pracownicy OPSów. Informacje adresowane do

wym aspektem tej grupy jest nie tyle ich chęć uzyskania informacji, co

tej grupy kanałami tradycyjnymi (telewizja, radio) wymagają szczególnego

poszukiwanie możliwości dzielenia się swoją wiedzą, doświadczeniem, ra-

„umocowania” i uwiarygodnienia – patronatem instytucji, znaną „twarzą”

dami. Poszukiwanie możliwości wykazania się – zachowania mentorskie,

kampanii itp.

chęci organizacyjne.
Osoby będą uwrażliwione na komunikat: przyjdź – podziel się swoim doświadczeniem. Te osoby mogą być też szczególnie zainteresowane podno-
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szeniem swoich umiejętności obsługi komputera i nawigacji w internecie.

Osoby zaliczające się do tej grupy stają się najczęściej oﬁarami nieuczciwych

Wszelkie informacje o sferze mediów cyfrowych oraz internecie, znajdą

ofert, ulegają presji i manipulacji nachalnych sprzedawców. Niestety ich

się w obszarze wysokiego zainteresowania tej grupy.

umiejętność weryﬁkacji informacji jest ograniczona. Dzieje się tak między
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innymi z powodu nieznajomości realiów rynkowych, częstego wykluczenia

Kampanie mogą też być adresowane nie bezpośrednio do grupy osób star-

cyfrowego, braku możliwości szybkiej weryﬁkacji oferty i porównania jej

szych, ale do ich opiekunów, lekarzy, dzieci i wnuków. Szczególnie ważne

do konkurencji.

jest zwiększenie świadomości dorosłych dzieci i dorastających wnuków,
pokazanie im problemów (szczególnie barier technologicznych) jakie mają

Osoby te należą do grupy mocno konserwatywnej i tradycyjnej. Nie posłu-

osoby starsze i uświadomienie, że mogą pomóc im te bariery przełamać.

gują się na co dzień urządzeniami cyfrowymi – często nie posiadają komputerów i telefonów komórkowych. Ich głównym kanałem komunikacji jest

Istotnymi kanałami komunikacji dla tych osób będą media społecznościo-

telefon stacjonarny. W rozmowie łatwiej jest zdobyć zaufanie osoby starszej.

we, a szczególnie Facebook. Grupa odbiorców mediów cyfrowych wśród

Problemem tej grupy jest mentalne nieodróżnianie / zrównywanie ofert

osób dojrzałych w szybkim tempie się powiększa. Już dziś część osób ak-

komercyjnych (sprzedaż i promocje) z ofertami edukacyjnymi czy kultural-

tywnie poszukujących informacji jest naturalnym odbiorcą treści zamiesz-

nymi oferowanymi przez instytucje miejskie lub Trzeci Sektor.

czanych w internecie i grupa to rozrasta się.

Grupa ta korzysta z informacji znalezionych w tradycyjnych nośnikach –

Koncepcje związane z promocją działań aktywizujących dla seniorów,

ulotkach, gazetkach, ogłoszeniach rozwieszanych na klatkach schodowych.

warto wesprzeć pomysłami wypracowanymi w trakcie warsztatu projektu

Cenią fakt, że jakaś oferta jest skierowana bezpośrednio do nich – np. od-

DAA, podczas którego międzynarodowa grupa osób zajmujących się oso-

wiedzają pokazy produktów, na które dostali listowne zaproszenie lub zo-

bami starszymi rekomendowała określone rozwiązania do bardzo konkret-

stali zaproszenie telefonicznie.

nych sytuacji i wyzwań. Stały się one punktem wyjściowym do opracowania możliwych sposobów komunikacji z osobami starszymi.

Co ciekawe – osoby z trzech ostatnich grup nie mają problemu z nazywaniem ich „seniorami”, są pogodzeni z wiekiem, sami często mówią o sobie

1

Jak dotrzeć z ofertą do osoby odizolowanej w domu?

jako o osobach starszych. Oferta „seniorska” wiąże się dla nich z promocyj-

Scenariusz:

nością. Oczekują, że będzie dla nich korzystna ﬁnansowo.

● Syn / córka / opiekun może nauczyć osobę starszą obsługi internetu

i zakładania stron internetowych oraz blogów. Osoba ta może w ten sposób dzielić się swoimi pasjami czy doświadczeniami w internecie.

Jak dotrzeć z informacją do seniorów?

● Poprzez działalność w internecie możliwe jest poznanie nowych osób

Mając na uwadze różnorodność zachowań i postaw wśród adresatów ko-

i zawiązanie nowych znajomości.

munikatów, powinno pamiętać się o ogólnym podziale na osoby aktywnie

Pytanie:

poszukujące informacji oraz osoby pasywne, nieufnie podchodzące do do-

Jak się z komunikować z osobą starszą i jak do niej dotrzeć z taką propozy-

cierających do nich wiadomości.

cją aktywności?

Pierwsza grupa wyczulona jest na treści „seniorskie” jako stygmatyzujące

● Komunikacja poprzez lekarza – osoby starsze często chodzą często i ufają

i nie będzie zainteresowana ofertą w ten sposób sformułowaną. Dotarcie

swojemu lekarzowi – lekarz powinien wspomóc proces przekonywania.

Propozycja:

do tej grupy z ofertą jest ułatwione ze względu na ich otwartość i ciekawość
nowych miejsc, zdarzeń i ludzi. Cyfrowe kanały informacji – strony www,
listy mailingowe, powiadomienia sms, blogi i fora internetowe są właściwymi ścieżkami dotarcia do tej aktywnej grupy.

2

Jak zwiększyć aktywność starszego Pana (Jerzy), który po przejściu na emeryturę stał się wycofany i przestał się angażować?
Scenariusz:

Osoby reprezentujące bardziej zamkniętą i pasywną postawę potrzebują

Punktem wyjścia pracy grupy stały się zaproponowanie „męskich zajęć”.

zaufanego źródła informacji. Może być nią znajoma osoba z otoczenia (np.

Chodziło o zaproponowanie takich działań, które sprawią, że Jerzy poczuje

lekarz), lub rodzina. Osoby te dobrze reagują na informacje adresowane

się silniejszy i zmotywowany, a różnych od aktywności dominującej żony.

imiennie do nich lub na kontakt osobisty, rozmowę, również przez telefon.

Mogłyby to być typowo techniczne zajęcia, jak np. naprawa rowerów dla sąsiadów – dzięki nim Jerzy poczuje się potrzebny. Jerzy może także stać się
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animatorem / nauczycielem zajęć technicznych w małej grupie Uniwersytetu
Trzeciego Wieku, którego aktywną członkinią jest jego żona.
Propozycje dotarcia:

Testowanie i wdrażanie wypracowanych rozwiązań
projektowych

Informacje poprzez Facebooka, lekarza, wspierającą rodziną. Można także

Wdrażanie koncepcji Centrum nie jest możliwe w krótkiej perspektywie cza-

założyć rolę „ambasadora” – mężczyzny w podobnym wieku i o podobnych

su. Zespół projektowy założył rozłożenie procesu na trzy na etapy i w trzech

umiejętnościach, który opowie o swojej drodze – jak przeszedł z przysło-

perspektywach czasowych: krótko–, średnio– i długoterminowej. Rozważa-

wiowego siedzenia na kanapie do podejmowania działań, które są potrzeb-

nie wdrożenia rozwiązań w którejkolwiek z perspektyw jest jednak uwarun-

ne i cenione przez innych ludzi.

kowane sprawdzeniem, czy koncepcja sprawdzi się w rzeczywistości, czy ma
ona sens i spełnia oczekiwania użytkowników.

3

Starsza osoba (Helena) ma problem ze słyszeniem, który sprawia,
że czuje się ona gorsza, samotna, na obrzeżach społeczności, niepotrzebna. Jak zmienić takie nastawienie, jak pomóc jej w problemach ze słuchem, pomóc jej zrozumieć, że nie ona jedna ma
takie problemy?
Scenariusz:

Zgodnie z założeniami metodologii inclusive design i projektowania usług,
grupy docelowe, dla których projektowana jest usługa, powinny przetestować zaprojektowane rozwiązania. W przypadku planowanego centrum testy
takie zostały przeprowadzone z bywalcami i pracownikami Ośrodka Nowolipie, z organizacjami pozarządowymi oraz aktywnymi seniorami reprezentującymi persony – grupy docelowe Centrum.

● Grupa zaproponowała pomoc osobistego asystenta, który pokaże Helenie

innych ludzi z podobną dysfunkcją (np. stewardesa w samolocie nosząca

Spotkania testujące miały na celu przede wszystkim weryﬁkację koncepcji

aparat słuchowy), pokaże funkcjonalność i przydatność nowoczesnych

działania Centrum i jego trzech funkcji: informacyjnej, integracyjnej oraz

aparatów dla osób niedosłyszących.

innowacyjnej. Ważne było przedyskutowanie pomysłu wspólnej przestrzeni

● Helena potrzebuje także wsparcia małych grup, które zachęcą ją do wy-

pracy.

chodzenia z domu.
Sposób komunikacji z taką osobą:

Spotkanie z aktywnymi seniorami potwierdziło, że główną i najbar-

● poprzez lekarza, który pomoże w kontakcie z asystentem, ale także rodzi-

dziej pożądaną funkcją Centrum jest skupianie i przekazywanie informacji

nę, głównie wnuki, które mogą pokazać nowoczesne technologie wspiera-

na temat działań dotyczących seniorów. Według seniorów teraz wymiana

jące osoby niedosłyszące.

wiadomości następuję głównie poprzez pocztę pantoﬂową. Z powodu braku
wymiany informacji działania dublują się, nie ma koordynacji między orga-

4

Jak wykorzystać potencjał osoby, która ma potrzebę pomagania,
dzielenia się doświadczeniem? Jak skontaktować ją z innymi
ludźmi?
Scenariusz:

nizacjami. Potrzebny jest portal / platforma / system informacyjny (aż 30%
seniorów korzysta z internetu) oraz informator dla seniorów (podawane
przykłady: lokalne gazety, Kurier Wolski, Wiadomości Sąsiedzkie). Punktem odniesienia może być znane w tej grupie osób starszych Centrum Informacji Senioralnej w Poznaniu.

Grupa oparła swoją pracę o umiejętności krawieckie omawianej osoby.
Zaproponowano, aby oferowała swoje umiejętności np. lokalnym grupom

Obawy seniorów dotyczyły ingerencji w funkcjonowanie Ośrodka Nowolipie

teatralnym, śpiewaczym, chórom. Mogłaby także szyć i uczyć szycia nasto-

(silne przywiązanie bywalców do miejsca, obawa przed utratą tej części by-

latki, potrzebujące asysty przy np. tworzeniu nietypowych ubrań, torebek,

walców, którzy obawiają się zmian), a także możliwości powielania szkodli-

pokrowców na telefony itp.

wego stereotypu seniorów. Należy unikać getta, stereotypowego podejścia

Dotarcie do takiej osoby:

do starości (np. silny opór dotyczył wizerunku szydełkującej starszej pani).

● Krokiem pierwszym byłoby stworzenie bazy osób „z umiejętnościami”

oraz potencjalnych odbiorców.
● Krok drugi – to pomoc w przygotowaniu oferty / ogłoszenia opisującego

umiejętności osoby starszej (w ramach www C3i).
● Krok trzeci – łączenie seniorów z lokalnymi stowarzyszeniami, grupami,

Zgłaszano potrzeby włączenia do działań Centrum nieformalnych klubów
seniora oraz utworzenia bazy wolontariuszy (przykład Pracowni Kobiety
Dojrzałej na Mokotowie, w której zaistniał problem z dotarciem do specjalistów wolontariuszy oraz z dotarciem z informacją o Pracowni do seniorów).

które potrzebują jej umiejętności.
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Testy koncepcji funkcjonowania Centrum
– spotkanie z aktywnymi seniorami

Największy opór budziło rozłożenie strategii działania Centrum na 3 etapy
– seniorzy zgłosili potrzebę wdrożenia rozwiązań, szczególnie tych dotyczących korzystania ze wspólnej przestrzeni, jako bardzo pilną.
Spotkanie testowe z przedstawicielami organizacji pozarządowych
potwierdziło słuszność myślenia o Centrum jako o miejscu uniwersalnym,
służącym różnym pokoleniom. Zgłoszono konieczność rozważenia przez
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych modelu zarządzania przestrzenią
i działaniami. Dla organizacji ważny jest sposób i kryteria doboru i rekrutacji NGO, przejrzystość działań, możliwość ﬁnansowania działań organizacji
skupionych wokół Centrum poprzez odpowiednio proﬁlowane i modelowane
konkursy. Zaproponowano utworzenie rady programowej dla działań. Ważne też, by zespół koordynujący pracę Centrum był zróżnicowany wiekowo,
a osoby starsze otrzymywały wynagrodzenie za swoją pracę.
Potwierdzono, że obecność organizacji będzie kluczowa dla programu Centrum, a jego najważniejszą funkcją będzie usługa informacyjna. Należy pamiętać, że miejsce musi być atrakcyjne wizualnie i posiadać dobry system
komunikacji ułatwiający dotarcie do Centrum oraz poruszanie się w samym
budynku. Obawy dotyczyły potencjalnej możliwości konﬂiktów bywalców
Ośrodka z aktywnymi seniorami oraz ewentualnego wykluczenia bywalców.

Z krytyką spotkał się pomysł wspólnej przestrzeni do pracy. Pracownicy

Konieczne jest przekonanie dyrekcji Ośrodka i bywalców do zmian.

uznali, że utrudniałoby im to pracę – bywalcy potrzebują poufności. Potrzeba wydzielenia kilku sal do prowadzenia warsztatów tematycznych została

Test koncepcji przeprowadzony z bywalcami Ośrodka Nowolipie

odebrana jako działanie pokrywające się z dotychczasowymi praktykami.

potwierdził, że w opinii bywalców oraz pracowników Ośrodek dobrze działa

Pojawiła się obawa, że zlikwidowanie pokoi hotelowych wpłynie niekorzyst-

i spełnia swoje funkcje. Test wykazał dobre relacje pomiędzy seniorami

nie na ﬁnanse ośrodka. Bywalcy nie zgodzili się ze stwierdzeniem, że prze-

i pracownikami. Pokazał jednak również, że bywalcy nie mają wszystkich po-

strzeń drugiego piętra jest nieużywana. Największą przychylność zyskał

trzebnych informacji (np. jaką pomoc można otrzymać u pielęgniarki zatrud-

pomysł wybudowania mini sceny w sali koncertowej. Bywalcy oraz pracow-

nionej w Ośrodku, czy działają w Ośrodku jakieś organizacje pozarządowe).

nicy socjalni uczestniczący w spotkaniu generalnie nie widzieli potrzeby

Pozytywną opinię zyskał pomysł zajęć z obsługi komputera i internetu,

i nie wierzyli w możliwość dokonywania zmian.

internet dostępny w kafejce internetowej sprzyjałby integracji. Dobrze oceniono też ideę wolontariuszy, którzy mogliby pomagać bywalcom. Za dobry
pomysł uznano obecność organizacji pozarządowych. Bywalcy maja nadzieję że będą to nowe (miłe) osoby, z którymi można porozmawiać.

Zagrożenia
Obawy bywalców i pracowników Ośrodka przed planowanymi zmianami
są na pewno zagrożeniem dla całości procesu. Konieczne w tej sytuacji jest

Obawę budzi otwarcie na sąsiadów. Z obawy przed niebezpieczeństwem zo-

zaplanowanie spotkań integracyjnych, warsztatów przygotowujących senio-

stał skrytykowany pomysł wieczornych seansów, obawiano się też skarg od

rów i pracowników Ośrodka do planowanych nowych działań.

sąsiadów, mieszkańców okolicznych bloków, w przypadku podjęcia współpracy z młodzieżą z sąsiedztwa. Poddano w wątpliwość potrzebę organizo-

Oczywistym problemem jest brak wydzielonego budżetu, który zakładałby

wania pikników rodzinnych oraz inicjatywę pieczenia ciast (upieczone ciasto

realizację poszczególnych koncepcji związanych z budową usługi Centrum.

się nie sprzeda, bo teraz można kupić ciasto w sklepie). Negatywnie ocenio-

Wymaga to dokładnej analizy przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych

no informację o konieczności wnoszenia opłaty za niektóre proponowane

istniejącego budżetu oraz określenia możliwości realizacji poszczególnych

zajęcia (np. sportowe), mimo że ta zasada jest stosowana aktualnie (płatne

zadań w kolejnych latach.

zajęcia językowe prowadzone).
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Dużym zagrożeniem jest zatrudnienie koordynatora Centrum tylko na rok
(związane jest to z ﬁnansowaniem stanowiska z projektu DAA). Wprowadzanie zmian będzie procesem długotrwałym, istnieje ryzyko ich zaprzestania wraz z zakończeniem ﬁnansowania stanowiska. Konieczne jest szukanie dodatkowych źródeł ﬁnansowania i wsparcia przez partnerów z organi-

4 Co wiemy o seniorach?
Nasze odkrycia

zacji pozarządowych.

Seniorzy są zróżnicowani

Nieumiejętne wprowadzenie nowych grup odbiorców usługi do istniejącej

Przystępując do projektu zespół projektowy miał wizję pracy dla osób star-

struktury i budynku Ośrodka może stanowić źródło konﬂiktów pomiędzy

szych jako grupy o zuniﬁkowanych postawach i sposobach zachowania.

seniorami. Potrzebne są spotkania i działania zapoznawcze oraz zapew-

Wydawało się, że dominujący w polskim społeczeństwie stereotyp doświad-

nienie bywalcom „bezpiecznej” przestrzeni na terenie Ośrodka Nowolipie,

czonego, ale biednego i nieporadnego seniora odzwierciedla rzeczywistość.

w którą nie będzie ingerować działalność Centrum.

Przeprowadzony zgodnie z metodologią proces projektowania usługi,
w szczególności w części badawczej, pokazał, jak bardzo różnorodna jest gru-

Potencjalnym polem konﬂiktu może się okazać działalność koordynatora

pa osób starszych. Różne kompetencje, oczekiwania, motywacje odzwiercie-

mającego organizować działania Centrum w przestrzeni dotychczas za-

dlają wszystkie życiowe różnice istniejące w społeczeństwie i nic nie uspra-

rządzanej przez dyrektora Ośrodka. Konieczna jest współpraca, wspólne

wiedliwia wrzucania seniorów do jednego worka. Kontrowersja i przeróżne

wypracowywanie rozwiązań, ale również klarowny podział obowiązków

reakcje budzi choćby samo słowo „senior” – dla niektórych przyjazne, dla

i kompetencji obu stron.

innych stygmatyzujące. Jednolita grupa 55+ nie istnieje!

Przejrzystość doboru partnerskich organizacji pozarządowych, które będą
Warto dobrze określić kryteria wyboru, mając na względzie korzyść dla

Postawy i podejście do starości w różnych krajach
europejskich bywają podobne

programu działania Centrum i Ośrodka. W tej sytuacji sam program powi-

Różnice kulturowe, związane z wykształceniem i poziomem zasobności nie-

nien być czytelny dla wszystkich.

wątpliwie różnicują osoby dojrzałe na świecie. Poziom aktywności seniorów

współtworzyć ofertę Centrum, będzie istotna dla jakości i wizerunku usługi.

przyjmowany za społeczną normę na pewno bywa różny. Jednak doświad-

Service blueprint

czenia płynące z międzynarodowego warsztatu uczestników projektu DAA
pokazują, że można się pokusić o uproszczone modele, wspólne dla wszystkich.

Etapem kończącym powstawanie projektu usługi jest przygotowanie
Nowocześni

tzw. „service blueprint” (drogi interacji) – schematycznego podsumowania

● stały rozwój
● niezależny tryb życia
● otwarci i komunikatywni
● zaznajomieni z nowymi
technologiami
● mobilni, podróżnicy

zasad działania nowej usługi. Taki blueprint stanowi klarowne narzędzie,
dzięki któremu instytucja zamawiająca serwis może go potem wdrażać.
Blueprint zbiera i pokazuje działania i miejsca styku klienta z usługą, miejsce, w którym ona zachodzi, działania personelu niezbędne do jej przeprowadzenia oraz potrzebne dokumenty.
Na potrzeby planowanego Centrum powstało pięć takich narzędzi, pokazujących zarówno kontakt z usługą bywalców już korzystających z usługi
Ośrodka Nowolipie, jak i nowych person, które będą korzystać z usług Centrum. Kolejne schematy dotyczą organizacji pozarządowych i dotarcia do
usługi przez stronę www.

● spadek aktywności
● tworzą negatywne scenariusze
● oczekują na chorobę
● postępująca izolacja

Mocni

Uczucia

Myślenie

Niespokojni

● zmotywowani do aktywności
● dbają o zdrowie
● wzmacniają relacje z ludźmi

Tradycyjni

● konserwatywni
● skupienia na rodzinie
● w relacji do kościoła
● nie znają nowych mediów
● żyją lokalnie
Model pokazujący przybierane postawy i stosunek do otoczenia, przybierane przez osoby starsze
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Postawy związane z podejściem do starości bywają podobne: aktywność,
z drugiej strony bierność, ale pomiędzy nimi znajduje się cała paleta po
prostu ludzkich zachowań, niezależne od wykształcenia i kultury. Trzeba
obserwować szybko zmieniającą się rzeczywistość, dzielić się doświadczeniami a potem wspólnie wypracowywać rozwiązania.

Międzypokoleniowe działania są najlepsze
Uniwersalne podejście sprawdza się w projektowaniu dla osób starszych.
Nie chodzi tu jedynie o przystosowanie otoczenia do obniżonego poziomu
sprawności seniorów, ale o tkwiącą w nich głęboko potrzebę międzypokoleniowych relacji. Sami seniorzy, jak również pracujący na ich rzecz urzędnicy i organizacje pozarządowe mówią, że nie należy tworzyć nowych gett,
zamkniętych miejsc, w których przebywają tylko osoby starsze. Najciekawsze są działania angażujące kilka pokoleń, rodziny, lokalne wspólnoty. Ludzie dojrzali mają wiele umiejętności i doświadczeń przydatnych młodym.
Trzeba z nich korzystać.

Każdy z nas będzie stary
Ludzkie życie się wydłuża. Zdobycze medycyny pozwalają na zachowanie
zdrowia i wystarczającej sprawności w dużo większym stopniu niż jeszcze
kilka dziesięcioleci temu. Seniorzy mają też coraz więcej pieniędzy i powoli
informacja o ich możliwościach nabywczych przedostaje się do świadomości biznesu. Młode pokolenia mają coraz ciekawszą perspektywę starzenia
się – statystycznie będziemy dłużej sprawniejsi, zdrowsi i bogatsi. Od tego
jak dzisiaj zaprojektujemy nasze otoczenie, produkty i usługi zależeć będzie
jakość naszego długiego życia, kiedy oﬁcjalnie zostaniemy seniorami.
Projektujmy świat tak, by odpowiedzieć na rosnące potrzeby ludzi, bo to są
także nasze potrzeby.

Proces projektowania usług dla instytucji
publicznych w Polsce jest możliwy
Doświadczenia brytyjskie, niemieckie, skandynawskie pokazywały, że projektowanie usług w sektorze publicznym jest coraz częściej stosowaną metodą radzenia sobie ze społecznymi wyzwaniami. W Polsce pionierskie działania w tym zakresie podejmowane były na Śląsku (w ramach projektu Design
Silesia). Centrum dla osób starszych w Warszawie było bardzo świadomie
skonstruowanym przez Urząd Miasta zleceniem, konsekwentnie przeprowadzonym przy udziale wszystkich interesariuszy i doprowadzonym w fazie
projektowej do końca. Wdrożony projekt ma szansę stać się dobrą praktyką
i modelem dla innych instytucji w Polsce, a nawet w innych krajach.
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5 Zakończenie
Usługi zaprojektowane w ramach zlecenia dotyczącego innowacyjnego
Centrum Aktywności dla Osób Starszych pokazują, że innowacyjność leży
czasem w… prostych działaniach. Trwająca pięć miesięcy praca, wykorzystująca metodę projektowania usług, była obarczona swoistym ciężarem
oczekiwań na wyjątkowe, a nawet spektakularne pomysły. Zdajemy sobie
sprawę z faktu, że warszawski eksperyment budził w otoczeniu zleceniodawców, Ośrodku Nowolipie i samym zespole projektowym duże oczekiwania dotyczące efektów pracy.
Praktyka projektowania usług dla instytucji publicznych, w której angażowany jest zewnętrzny interdyscyplinarny zespół, a użytkownicy pytani
o potrzeby i opinie, dopiero pojawia się na polskim rynku. Jej przydatność
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musi się przebić do świadomości zarówno zleceniodawców, jak i odbiorców. Musi też być poparta odpowiednimi przykładami z polskiej praktyki
i dowodami skuteczności.
W naszym przypadku konsekwentne stosowanie metody projektowej oraz
rzetelne skupienie się na poznaniu rzeczywistych i ukrytych potrzeb użytkowników, pozwoliło na wypracowanie rozwiązań, których nie można
nazwać spektakularnymi. Nie taki jest jednak cel usługi: nie ma być oryginalna i widowiskowa, ale musi działać i spełniać potrzeby.
Badania dowiodły, że koncepcja Centrum dla osób starszych, które ma
zostać ulokowane w Ośrodku Nowolipie w Warszawie, jest na pewno uzasadniona i wynika z oczekiwań odbiorców, choć niekoniecznie aktualnych
„bywalców” Ośrodka. Według wszystkich badanych osób, potrzebne jest
przede wszystkim lepsze informowanie oraz integrowanie osób starszych.
Senior poinformowany i mający kontakt z młodszymi członkami społeczeństwa, jest automatycznie seniorem aktywniejszym. Temu powinna też
służyć innowacyjność tworzonych koncepcji i form działania.
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Do rekomendowanych innowacji należą działania
dotyczące:
1. stworzenia systemu informacji dla seniorów i ich rodzin,

2. współpracy nastawionej na budowanie kontaktów
międzypokoleniowych,

3. pracy z organizacjami pozarządowymi we wspólnej przestrzeni
i przy ustaleniu wspólnych celów.

Dzięki temu, że proponowane działania odpowiadają na konkretne, poznane w procesie badawczym potrzeby (sprawdzone i zweryﬁkowane), mogą służyć jako przykład modelowych
rozwiązań oraz inspiracja dla innych organizacji, nie tylko
ośrodków dla seniorów.
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