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Dom Seniora w Lublinie
 alternatywna propozycja pomocy dla osób starszych
Dom Seniora in Lublin  an alternative proposal of help for old men

W dzisiejszych czasach problem staroci jest tematem bardzo modnym. W Polsce przeprowadzanych jest wiele badañ, publikowanych wiele prac naukowych,
jednak¿e wnioski z nich p³yn¹ce nie s¹ w wystarczaj¹cym stopniu wykorzystywane do poprawy jakoci ¿ycia ludzi starszych. Wród propozycji opieki i pomocy
dla osób starszych nadal najpopularniejsz¹ jej form¹ s¹ tzw. domy starców, gdzie
staroæ traktuje siê jak nieuleczaln¹ chorobê, a pensjonariuszy  jak niemal¿e chorych pacjentów. W nielicznych tylko wypadkach starsi ludzie maj¹ mo¿liwoæ
znaleæ siê w takim miejscu, jakim jest Dom Seniora w Lublinie. Pensjonariusze
Domu s¹ traktowani jak normalni, zdrowi ludzie, maj¹cy mo¿liwoæ ¿ycia wed³ug
w³asnych zasad i pomys³ów. Posiadaj¹ osobne mieszkania, a personel nie ingeruje w ich ¿ycie prywatne. Dom s³u¿y pomoc¹ i oferuje us³ugi tylko na wyrane
¿yczenie seniorów. W Domu nie istnieje przymus1.
Dom Seniora jest nietypowym budynkiem mieszkalnym, przeznaczonym
i przystosowanym dla lokatorów w starszym wieku. Budynek i teren wokó³ niego
s¹ w³asnoci¹ Lubelskiej Spó³dzielni Mieszkaniowej (LSM). Dom rozpocz¹³ sw¹
dzia³alnoæ 18 maja 1986 r. i wtedy te¿ przyj¹³ pierwszych lokatorów. Mieci siê
przy ulicy Pozytywistów 16, na skraju malowniczego w¹wozu.
1
Wszystkie informacje dotycz¹ce Domu Seniora uzyska³am podczas badañ empirycznych do
pracy magisterskiej przeprowadzonych w 1997 r. wród pensjonariuszy i pracowników Domu.
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Budynek jest niski, dwukondygnacyjny, dzieli siê na cztery skrzyd³a po³¹czone
korytarzami³¹cznikami.W jednym znajduj¹ siê pomieszczenia Dziennego Domu:
pokój kierownika, pokój wypoczynkowy, wietlica, gabinet lekarski, pokój terapii
zajêciowej, szatnia, sto³ówka, kuchnia, pralnia i magiel. Pozosta³e skrzyd³a zajête s¹
przez 61 mieszkañ lokatorskich: w siedmiu z nich mieszkaj¹ pracownicy wraz z rodzinami, w pozosta³ych  starsze osoby samotne lub ma³¿eñstwa. Pewn¹ niedogodnoci¹ s¹ schody ³¹cz¹ce piêtra, szczególnie dla osób ma³o sprawnych ruchowo.
W ca³ym budynku nie ma ani jednej windy, ma³o jest równie¿ aparatów telefonicznych: jeden automat w holu, aparat s³u¿bowy u kierownika oraz nieliczne
aparaty prywatne w mieszkaniach lokatorów. Dom oferuje mieszkañcom jednoi dwupokojowe mieszkania lokatorskie, ze wiadczeñ zwi¹zanych z ich u¿ytkowaniem mieszkañcy rozliczaj¹ siê ze spó³dzielni¹ mieszkaniow¹.
Na terenie Domu Seniora, w budynku, mieci siê równie¿ Dzienny Dom Pomocy Spo³ecznej, który dzier¿awi od LSM-u kilka pomieszczeñ budynku i spe³nia
funkcje us³ugowe dla mieszkañców Domu oraz uczestników tzw. dziennego pobytu.
Mieszkañcy Domu Seniora, jeli chc¹, mog¹ korzystaæ z us³ug oferowanych
przez Dzienny Dom, nie jest to jednak ¿aden nakaz.
Natomiast uczestnicy dziennego pobytu nie s¹ mieszkañcami Domu, przychodz¹ na zajêcia ze swoich domów i do nich wracaj¹.
W Domu Seniora mo¿na zamieszkaæ najczêciej w drodze zamiany mieszkañ, tzn. lokator posiadaj¹cy mieszkanie spó³dzielcze lub w³asnociowe oddaje je
spó³dzielni, a w zamian dostaje mieszkanie w Domu. Rzadziej zdarza siê, ¿e lokator zamieszkuje na innych, wyj¹tkowych zasadach, np. otrzymuje mieszkanie za
wybitne zas³ugi w jakiej dziedzinie.
Umowa zawierana miêdzy LSM a lokatorami przewiduje ca³odobow¹ opiekê medyczn¹  dy¿ury pielêgniarek. W roku 1997 nocne dy¿ury pielêgniarskie
zosta³y zniesione, co wywo³a³o wiele g³osów protestu przeciw ³amaniu zasad
umowy. Ta sama umowa mówi, ¿e lokatorzy nie mog¹ wykupiæ mieszkañ na w³asnoæ ani nikogo w nich zameldowaæ.
Cele i zadania Dziennego Domu okrela regulamin, który mówi, ¿e Domem
kieruje Kierownik, wspó³pracuj¹cy z instytucjami i organizacjami spo³ecznymi oraz
Rad¹ Pensjonariuszy wybran¹ sporód pensjonariuszy. Rada ma za zadanie pomagaæ kierownikowi w kszta³towaniu w³aciwych stosunków wród uczestników,
stwarzaæ atmosferê wzajemnej ¿yczliwoci i zrozumienia, a tak¿e braæ udzia³
w opracowywaniu rocznych planów pracy. Przewodnicz¹cym Rady jest mê¿czyznauczestnik Dziennego Domu, a wiêc osoba nie przebywaj¹ca stale w Domu
i nie znaj¹ca ca³okszta³tu spraw i problemów Domu.
W praktyce Rada zajmuje siê g³ównie organizowaniem ró¿norodnych imprez
czy spotkañ, wystêpuje z propozycjami i koordynuje ich przygotowanie i przeprowadzenie.
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Zdecydowana wiêkszoæ osób wyra¿a³a siê pozytywnie o dzia³aniu Rady,
cenili sobie fakt, ¿e mog¹ decydowaæ przynajmniej o niektórych sprawach w dzia³alnoci Domu. Pozosta³ym osobom nie podoba³o siê, ich zdaniem, zbytnie uleganie Rady kierownictwu, nieliczenie siê ze zdaniem pensjonariuszy oraz brak ciekawych propozycji z ich strony.
G³ównym zadaniem Dziennego Domu jest zapewnienie osobom w wieku
emerytalnym i niepracuj¹cym inwalidom pomocy bytowej oraz udzia³u w aktywnych formach wspó³¿ycia bez koniecznoci zmiany miejsca zamieszkania poprzez
wy¿ywienie, zaspokajanie potrzeb towarzyskich i kulturalnych, korzystanie z terapii zajêciowej, zapewnienie w niezbêdnym zakresie opieki medycznej, umo¿liwienie korzystania z us³ug pralni i magla.
Ze wiadczeñ Domu korzystaj¹ osoby, które uzyska³y skierowanie na podstawie decyzji wydanej przez Dyrektora Miejskiego Orodka Pomocy Spo³ecznej
w Lublinie. Uczestnicy p³ac¹ za wy¿ywienie i us³ugi pralnicze, z pozosta³ych
wiadczeñ korzystaj¹ bezp³atnie. Uczestnicy maj¹ prawo wybierania Rady Pensjonariuszy, zg³aszania swoich uwag dotycz¹cych funkcjonowania Domu, a tak¿e
korzystania z pomocy kole¿eñskiej.
Regulamin wymienia nastêpuj¹ce obowi¹zki, którym podlegaj¹ uczestnicy:
 przestrzeganie regulaminu Domu,
 dba³oæ o estetykê i kulturê w miejscu pobytu,
 udzia³ w organizowanych zajêciach,
 stosowanie siê do zaleceñ Kierownika domu.
Na terenie Domu nie wolno urz¹dzaæ spotkañ towarzyskich, które nie s¹ przewidziane w planie pracy, ani spo¿ywaæ alkoholu. Pensjonariusz mo¿e zostaæ skrelony z listy uczestników Domu w kilku przypadkach. Mo¿e to nast¹piæ:
1) na w³asn¹ probê zainteresowanego, gdy z ró¿nych przyczyn nie chce lub
nie mo¿e uczestniczyæ w zajêciach Domu,
2) z powodu nieuzasadnionego zalegania z odp³atnoci¹ za wy¿ywienie;
w przypadku, gdy dana osoba znajduje siê chwilowo w ciê¿kiej sytuacji materialnej i zg³osi ten fakt kierownictwu, istnieje mo¿liwoæ prze³o¿enia p³atnoci na
inny termin,
3) w sytuacji, gdy uczestnik zmienia miejsce zamieszkania; traci wówczas
swoj¹ przynale¿noæ do tego Domu, ale mo¿e korzystaæ z us³ug innego Domu,
znajduj¹cego siê w pobli¿u nowego miejsca pobytu,
4) nieusprawiedliwiona, trwaj¹ca ponad jeden miesi¹c nieobecnoæ.
Od pocz¹tku swojej dzia³alnoci, a wiêc od maja 1986 r. a¿ do koñca roku
1996, Dom zapewnia³ swoim pensjonariuszom ca³odobow¹ opiekê medyczn¹:
dy¿ury lekarza w dzieñ w wyznaczonych dniach tygodnia oraz dy¿ury trzech pielêgniarek przez 24 godziny. Us³uga ta by³a, w momencie powstawania Domu, szeroko reklamowana przez prasê. Wiele osób w³anie z prasy dowiedzia³o siê o istnieniu Domu, a mo¿liwoæ korzystania z ca³odobowej opieki medycznej w wielu
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przypadkach zadecydowa³a o zamieszkaniu tych osób w Domu (10). wiadomoæ
obecnoci fachowej osoby, która w razie koniecznoci natychmiast udzieli pomocy, dawa³a mieszkañcom poczucie bezpieczeñstwa. Z koñcem 1996 r. ca³odobowa opieka medyczna zosta³a zawieszona z przyczyn finansowych, co spowodowa³o protesty seniorów. Mieszkañcy twierdz¹, ¿e jest to ewidentne niedotrzymanie umowy i pozbawienie ich jednej z najwa¿niejszych dla nich us³ug. Boj¹ siê
nocy, kiedy to pozostaj¹ sami w swoich mieszkaniach z bezu¿ytecznym systemem
alarmowym.
Wielu moich rozmówców stwierdza³o, ¿e rozs¹dniejszym rozwi¹zaniem by³aby likwidacja jednego dy¿uru dziennego na rzecz przywrócenia dy¿uru nocnego.
Wiêkszoci seniorów wyra¿aj¹cych krytyczne opinie o Domu, fakt likwidacji nocnej opieki medycznej nie podoba³ siê najbardziej ze wszystkich niedogodnoci wystêpuj¹cych w Domu. Twierdzili, ¿e teraz Dom Seniora nie ró¿ni siê w³aciwie niczym od zwyk³ego bloku wielorodzinnego.
Z dziennej opieki medycznej korzysta wiêkszoæ pensjonariuszy i czêæ uczestników. Korzystaj¹ z porad i us³ug pielêgniarskich, takich jak np. mierzenie cinienia, zabiegi ambulatoryjne, a tak¿e z porad lekarskich w przypadku ró¿nych chorób.
Dom zapewnia seniorom mo¿liwoæ korzystania ze sto³ówki, pralni i magla.
Op³aty za te us³ugi s¹ niskie, nie jest naliczana mar¿a, p³aci siê tylko w przypadku
posi³ków za wsad do kot³a, a w przypadku pralni za zu¿yt¹ wodê, proszek i pr¹d.
W zwi¹zku z tym wiêkszoæ seniorów chêtnie korzysta z tych us³ug.
Posi³ki wydawane w sto³ówce to niadanie, o godzinie 830, na które przychodzi kilku zaledwie mieszkañców, oraz obiad o godzinie 1300, przy którym wydawana jest kolacja. W porze obiadowej Dom o¿ywa, mieszkañcy i uczestnicy
schodz¹ siê do sto³ówki, odbieraj¹ obiady i albo spo¿ywaj¹ je na miejscu, albo
zanosz¹ do swoich mieszkañ. Niewiele osób przychodzi wczeniej przed posi³kami lub zostaje po nich d³u¿ej, na rozmowy czy spotkania. Wiêkszoæ natychmiast
po posi³ku wraca do siebie.
Posi³ki w Domu ciesz¹ siê du¿¹ popularnoci¹. Przewa¿aj¹ca czêæ pensjonariuszy przychodzi do Domu, by spo¿yæ posi³ek  jest to ich g³ówne i jedyne
zajêcie w Domu.
W okresie moich badañ op³aty za wy¿ywienie wzros³y, co spowodowa³o niezadowolenie pensjonariuszy i liczne g³osy protestu.
Dom zapewnia swoim mieszkañcom dogodne warunki ¿ycia poprzez udostêpnienie im samodzielnych mieszkañ jedno- i dwupokojowych. Regu³¹ jest to,
¿e osoba samotna dostaje mieszkanie jednopokojowe, natomiast ma³¿eñstwo 
dwupokojowe. Oprócz pokoi w mieszkaniu znajduje siê ³azienka z natryskiem
i kuchnia, wyposa¿ona w piecyk elektryczny. Bior¹c pod uwagê starszy wiek mieszkañców, ze wzglêdów bezpieczeñstwa nie montuje siê kuchenek gazowych. W ³a-
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zience i pokoju zamontowane s¹ przyciski systemu alarmowego, ³¹cz¹cego pokoje mieszkañców z pokojem pielêgniarki.
We wszystkie meble i sprzêty mieszkaniec musi zaopatrzyæ siê sam, co daje
mu mo¿liwoæ urz¹dzenia mieszkania wed³ug osobistych upodobañ i poczucie
bycia u siebie, wród w³asnych, znanych sprzêtów.
Mieszkañcy, posiadaj¹c samodzielne mieszkanie, maj¹ zapewniony spokój
i konieczn¹ intymnoæ. ¯ycie w Domu Seniora toczy siê podobnie jak w zwyk³ych domach. Ludzie wykonuj¹ normalne, codzienne czynnoci, sprz¹taj¹, robi¹
zakupy, przygotowuj¹ posi³ki, przyjmuj¹ wizyty innych osób, wychodz¹ na spacery itd. Seniorzy w swoich mieszkaniach zachowuj¹ siê tak jak chc¹, a ich sposób ¿ycia nie jest ograniczony ¿adnym re¿imem organizacyjnym.
Mieszkañcy Domu ciesz¹ siê, ¿e uda³o siê im tu znaleæ miejsce. Dla wielu
z nich w³anie mo¿liwoæ posiadania odrêbnego mieszkania by³a powodem, dla
którego zdecydowali siê tutaj sprowadziæ. Twierdzili, ¿e w dawnym miejscu ich
zamieszkania istnia³y ró¿ne niedogodnoci techniczne, sprawiaj¹ce im wiele k³opotów w codziennym ¿yciu, np. brak windy w bloku, d³ugotrwa³y brak remontu
budynku i jego dewastacja, brak ³azienki. Tutaj maj¹ zapewnione wszystkie podstawowe wygody i dlatego te¿ przewa¿aj¹ca wiêkszoæ pensjonariuszy nie chcia³aby wróciæ do swego dawnego miejsca pobytu, twierdz¹c, ¿e w Domu jest im
najlepiej. Osoby niezadowolone z faktu zamieszkiwania w Domu stanowi¹ mniejszoæ.
Budynek Domu ju¿ od d³u¿szego czasu wymaga remontu, na który brak jest
funduszy. Z zewn¹trz nie widaæ oznak postêpuj¹cego niszczenia, ale wewn¹trz
mo¿na dostrzec rysy i pêkniêcia na cianach i sufitach.
Seniorzy narzekaj¹ tak¿e na bandy chuliganów grasuj¹cych wokó³ Domu.
Jak wczeniej wspomnia³am, budynek Domu sk³ada siê z czterech skrzyde³ po³¹czonych korytarzami³¹cznikami, dlatego te¿ nie jest to jeden budynekmonolit,
ale jakby cztery budynki, z wieloma niszami, za³amaniami i zakamarkami.
Dom mia³ byæ oaz¹ spokoju dla seniorów, ale przez swoj¹ specyficzn¹ architekturê sta³ siê równie¿ dogodn¹ kryjówk¹ dla grup wyrostków, którzy spotykaj¹c
siê tam, pij¹ alkohol i zak³ócaj¹ spokój. By³ tak¿e przypadek w³amania do mieszkania na parterze. Mieszkania parterowe maj¹ jeszcze jedn¹ ujemn¹ stronê. Jak
twierdz¹ mieszkañcy, s¹ one zimne, nie doæ dobrze izolowane od gruntu.
Przewa¿aj¹ jednak zdecydowanie opinie pozytywne, a jednym z g³ównych
powodów do zadowolenia mieszkañców jest w³anie dach nad g³ow¹, który daje
im Dom.
Dom stwarza mo¿liwoæ kontaktu pensjonariuszy z innymi ludmi, dba o to,
by seniorzy nie czuli siê osamotnieni. Ludzie starsi ¿yj¹ obok siebie, s¹ swoimi
s¹siadami, dobrze siê znaj¹, czêsto te¿ nawi¹zuj¹ siê bli¿sze znajomoci czy przyjanie. Seniorzy bardzo sobie ceni¹ te znajomoci, wiadomoæ obecnoci bliskiej
osoby wp³ywa dodatnio na ich samopoczucie, nie czuj¹ siê wyobcowani, pozosta-
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wieni samym sobie. Wiêkszoæ pensjonariuszy twierdzi, ¿e ma w Domu przynajmniej jedn¹ osobê, któr¹ mo¿e nazwaæ znajomym lub przyjacielem. Zdecydowana mniejszoæ nie mo¿e wskazaæ na kogo takiego. Dzieje siê tak w przypadku
osób, które niedawno przysz³y do Domu i nie nawi¹za³y jeszcze g³êbszych znajomoci, albo osób, którym z regu³y trudno przychodzi nawi¹zywanie kontaktów.
Seniorzy spotykaj¹ siê albo w mieszkaniach, albo w wietlicy czy pokoju terapii grupowej. W ciep³e dni pensjonariusze mog¹ spacerowaæ i wypoczywaæ na
³awkach wokó³ Domu. Czêsto mieszkañcy zapraszaj¹ swoich znajomych na organizowane przez siebie uroczystoci, np. imieniny, urodziny, rocznice czy te¿ zwyk³e spotkania przy herbatce. Niektórzy zapraszaj¹ równie¿ osoby z personelu, z którymi s¹ w bli¿szych stosunkach.
Seniorzy, mieszkaj¹c w Domu, zdecydowanie zawêzili swoje kontakty z otoczeniem spoza Domu, z dawnymi znajomymi. Tylko kilka osób stwierdzi³o, ¿e
spotyka siê ze swoimi dawnymi kolegami, wiêkszoæ osób nie utrzymuje z nimi
kontaktów. T³umaczyli ten fakt najczêciej zmian¹ miejsca zamieszkania i du¿ymi odleg³ociami.
Drugim powodem by³ spadek si³. Seniorzy twierdzili, ¿e nie maj¹ ju¿ zdrowia na dalekie i uci¹¿liwe dla nich wyprawy do znajomych. Inni twierdzili, ¿e
wszyscy znajomi umarli i nie maj¹ ju¿ kogo odwiedzaæ.
Ciekawe jest to, ¿e uczestnicy dziennego pobytu poza zajêciami w Domu nie
spotykaj¹ siê ze sob¹ ani z pensjonariuszami.
Oprócz spotkañ ze znajomymi, seniorzy utrzymuj¹ tak¿e kontakty ze swoimi
rodzinami: dzieæmi, wnukami oraz innymi krewnymi. W wielu wypadkach rodziny
odwiedzaj¹ seniorów na terenie Domu, rzadziej seniorzy sami udaj¹ siê do rodzin.
Podobnie jest w przypadku uczestników Dziennego Domu. Uczestnicy ze
swymi rodzinami widuj¹ siê doæ czêsto, codziennie lub przynajmniej raz na tydzieñ. Zaledwie kilka osób ma sporadyczny kontakt ze swymi rodzinami, g³ównie
ze wzglêdu na odleg³oæ.
Pracownice Domu generalnie twierdz¹, ¿e lubi¹ lub nawet bardzo lubi¹ pensjonariuszy i wyra¿aj¹ siê o nich bardzo pozytywnie. Jednej tylko osobie pensjonariusze s¹ raczej obojêtni. Pracownice ceni¹ seniorów za ich spokój i towarzyskoæ.
Natomiast za ich g³ówn¹ cechê negatywn¹ uwa¿aj¹ podejrzliwoæ. Seniorzy obawiaj¹ siê, wed³ug nich, przede wszystkim wykorzystania i ró¿norakiej nieuczciwoci, dlatego te¿ odnosz¹ siê bardzo nieufnie w stosunku do ró¿nych nowoci,
jakie dyrekcja stara siê zaprowadziæ w Domu.
Kontaktuj¹c siê z pensjonariuszami, pracownice si³¹ rzeczy znaj¹ ich, rozmawiaj¹, lecz nie spotykaj¹ siê z nimi na innej ni¿ s³u¿bowa p³aszczynie. Pracownice twierdz¹, ¿e znajomoci te s¹ niejako wymuszane przez sytuacjê, nie
maj¹ natomiast rangi przyjani, nie s¹ a¿ tak g³êbokie.
Ogólnie mo¿na powiedzieæ, ¿e ludzie tworz¹cy Dom: pensjonariusze i pracownice, lubi¹ siê nawzajem i maj¹ wzglêdem siebie pozytywne odczucia, choæ
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nie tworz¹ silnej, zespolonej grupy. Kontakty s¹ doæ lune, ale wiêkszoæ osób
myli w kategoriach: myDom.
Dlatego te¿ wszyscy ci, którzy przyszli do Domu, aby unikn¹æ samotnoci,
poznaæ nowych ludzi lub uciec od z³ej sytuacji rodzinnej, powinni czuæ siê usatysfakcjonowani.
Jednym ze sposobów po¿ytecznego spêdzania czasu w Domu mia³a byæ terapia zajêciowa. Osoby starsze maj¹ bardzo du¿o wolnego czasu, z którym czêsto
nie wiedz¹, co zrobiæ. Terapia zajêciowa mia³a wychodziæ naprzeciw potrzebom
seniorów, propagowaæ po¿yteczny i czynny sposób spêdzania wolnego czasu.
Zatrudniono kompetentn¹ instruktorkê, która stara³a siê zainteresowaæ seniorów
ró¿nymi propozycjami zajêæ. W gamie tych propozycji znalaz³y siê robótki na
drutach, haft, wyszywanie, kurs kroju i szycia, kurs pieczenia ciast, wykonywanie
stroików i ozdób wi¹tecznych, zajêcia plastyczne, warsztaty fotograficzne, drobne prace stolarskie, naprawcze i inne.
W pocz¹tkowym okresie zajêcia z instruktork¹ terapii by³y nowoci¹ dla
mieszkañców, a wiêc by³y atrakcyjne. Obecnie zajêcia organizowane s¹ sporadycznie z powodu zbyt ma³ego zainteresowania pensjonariuszy. W pokoju terapii
zajêciowej seniorzy spotykaj¹ siê na rozmowy, czytanie prasy lub grê w karty.
Instruktorka terapii stwierdzi³a, ¿e tak niskie zainteresowanie zajêciami spowodowane jest g³ównie podesz³ym wiekiem pensjonariuszy, którym nie chce siê robiæ
czegokolwiek, co wymaga nawet minimalnego wysi³ku.
Dom organizuje dla swoich seniorów ró¿norodne imprezy i uroczystoci. Jak
ju¿ wczeniej wspomnia³am, z takimi propozycjami wystêpuje g³ównie Rada, ona
te¿ bierze na siebie czêæ spraw organizacyjnych zwi¹zanych z tymi wydarzeniami.
Tradycyjnie co roku organizowana jest uroczysta Wigilia wi¹t Bo¿ego Narodzenia, w której bior¹ udzia³ wszyscy pensjonariusze i pracownicy oraz zapraszani s¹ przedstawiciele w³adz pañstwowych, np. prezydent miasta, dyrektor Zespo³u Dziennych Domów Pomocy Spo³ecznej. W przygotowaniach bior¹ tak¿e
udzia³ pensjonariusze, pomagaj¹ w dekoracji pomieszczeñ, roznoszeniu nakryæ
itd.
Wigilia urz¹dzana jest we wczesnych godzinach popo³udniowych, aby wszyscy ci, którzy maj¹ tak¹ mo¿liwoæ, dotarli do swoich bliskich na wspólne wiêta.
W pierwszy i drugi dzieñ wi¹t w Domu nie s¹ organizowane ¿adne uroczyste
spotkania. Mieszkañcy, którzy nie wyjechali, obchodz¹ je sami w swoich mieszkaniach. Czasami zdarza siê tak, ¿e rodzina seniorów przychodzi na wiêta w³anie do Domu. Seniorzy chwal¹ sobie sposób spêdzania wi¹t w Domu, niektórzy
twierdz¹, ¿e w³anie tu jest im najwygodniej je spêdzaæ. Generalnie miejsce, w którym seniorzy rzeczywicie spêdzaj¹ wiêta, pokrywa siê z miejscem, w którym
chcieliby je spêdzaæ.
Wród uczestników najwiêcej osób obchodzi wiêta w swoim domu razem
z dzieæmi. Pozosta³e osoby spêdzaj¹ je u krewnych lub w swoim domu same. Nikt
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nie wiêtuje w Domu, poniewa¿ nie maj¹ takiej mo¿liwoci. Tak¿e wiêkszoæ
wola³aby spêdzaæ je u siebie.
Inn¹ uroczystoci¹ organizowan¹ corocznie przez Dom jest spotkanie z okazji wi¹t Wielkanocnych, w którym bior¹ udzia³ równie¿ pracownicy.
Poza takimi wiêtami organizowane s¹ inne imprezy, np. Sylwester, Zabawa
Karnawa³owa, Dzieñ Dziadka, Dzieñ Babci, Dzieñ Kobiet. Wszystkie te zabawy
przerywaj¹ spokojny i nieco monotonny tryb ¿ycia w Domu, wnosz¹ atmosferê
radoci i zabawy. Bierze w nich udzia³ wiêkszoæ pensjonariuszy, którzy bardzo
sobie je chwal¹. Wielkim wydarzeniem by³ swego czasu lub pary seniorówmieszkañców.
Imprezy i uroczystoci organizowane przez Dom skupiaj¹ wiêkszoæ pensjonariuszy, zaspokajaj¹ ich potrzeby rozrywki oraz pozwalaj¹ obchodziæ tradycyjne
wiêta. S¹ czynnikiem integruj¹cym wewnêtrznie pensjonariuszy i dostarczaj¹cym im tematów do rozmów na d³ugie tygodnie.
Zbieraj¹c materia³y do napisania tej pracy, przegl¹daj¹c ró¿norodne publikacje socjologiczne, psychologiczne oraz z zakresu polityki spo³ecznej, natrafi³am
na postulaty koniecznoci tworzenia orodków dla osób starszych, maksymalnie
zbli¿onych w swojej postaci do normalnych domów, przeznaczonych dla wszystkich innych osób.
Przeprowadzaj¹c badania wród pensjonariuszy i pracowników Domu Seniora, utwierdzi³am siê w przekonaniu o wysokim stopniu po¿ytecznoci tego typu
instytucji.
Wszyscy zgodnie twierdzili, ¿e Dom jest dobrodziejstwem dla osób starszych,
¿e tu czuj¹ siê mimo wszystko bezpiecznie i swobodnie. Seniorzy maj¹ zapewnion¹ podstawow¹ opiekê medyczn¹ na terenie Domu, nie musz¹ wiêc czekaæ
w d³ugich kolejkach w przychodniach zdrowia. Dy¿uruj¹ca pielêgniarka w ci¹gu
dnia jest na ka¿de zawo³anie pensjonariuszy, w przypadku nag³ego kryzysu zdrowotnego jest w stanie udzieliæ natychmiastowej pomocy.
Najwiêkszym jednak komfortem, który jest oferowany przez Dom, s¹ samodzielne mieszkania dla pensjonariuszy. Mieszkania te zapewniaj¹ seniorom warunki sprzyjaj¹ce swobodnemu ¿yciu wed³ug ich w³asnego upodobania oraz maksimum intymnoci. Pod tym wzglêdem Dom, w porównaniu z innymi placówkami s³u¿¹cymi pomoc¹ osobom starszym, jest oceniany wy¿ej.
W Domach Specjalnych czy Domach Pomocy Spo³ecznej pensjonariusze
maj¹ do dyspozycji kilkuosobowe pokoje, w których mieszkaj¹ z obcymi sobie
ludmi. W domach tego typu nie mo¿na mówiæ o intymnoci, przebywaj¹c stale
wród ludzi, jednostka nie ma szans na konieczne chwilami odizolowanie siê,
na moment samotnoci. Pensjonariusz takiej placówki, mieszkaj¹c z innymi osobami, musi dostosowaæ siê do trybu ¿ycia wspó³mieszkañców, czasami konieczne jest zrezygnowanie ze swoich nawyków i upodobañ. Osoba taka mo¿e fakt
ten odczuæ bolenie, jako ograniczenie sfery prywatnoci i nale¿nych praw. Na-
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tomiast Dom Seniora, poprzez warunki, jakimi dysponuje, chroni prywatnoæ
swoich mieszkañców.
Dom, bior¹c pod uwagê niskie dochody emerytów i rencistów w Polsce, oferuje im tanie posi³ki i us³ugi pralnicze, co wyranie dodatnio wp³ywa na ich bud¿et. Mo¿liwoæ osobistego dysponowania wszystkimi swoimi zasobami finansowymi daje seniorom poczucie niezale¿noci, wa¿noci i samostanowienia.
W przypadku innych domów pomocy spo³ecznej sprawa ta wygl¹da inaczej.
Instytucje te przejmuj¹ dochody swych pensjonariuszy, same nimi dysponuj¹ (dokonywanie ró¿nych op³at itd.), a dla podopiecznych wyznaczaj¹ sumy kieszonkowe. Nie mog¹ wiêc oni swobodnie dysponowaæ swoimi pieniêdzmi, odgrywaj¹c
w tej kwestii rolê biern¹.
Dom oferuje swoim pensjonariuszom przynajmniej kilka imprez kulturalnych
w ci¹gu roku, dbaj¹c o zaspokojenie potrzeby rozrywki i oderwania siê od monotonii ¿ycia. Imprezy takie wp³ywaj¹ dodatnio na samopoczucie seniorów, dostarczaj¹ im niezapomnianych wra¿eñ i tematów do rozmów, a tak¿e w pewnym stopniu spajaj¹ wewnêtrznie grupê. Seniorzy Domu s¹ ogólnie w doæ dobrej kondycji
fizycznej, dlatego chêtnie bior¹ udzia³ w ró¿norodnych zabawach.
Dom organizuje Wigiliê i spotkania z okazji wi¹t Wielkanocnych. Daje to
wielu osobom samotnym mo¿liwoæ prze¿ycia tych uroczystoci w gronie znajomych, czasami bliskich im osób. W takie dni nie s¹ pozostawieni sami sobie i nie
odczuwaj¹ tak bolenie swojej samotnoci.
Dom Seniora, w porównaniu z innymi placówkami pomocy dla osób starszych, jest, moim zdaniem, miejscem najkorzystniejszym dla w miarê zdrowych,
samotnych osób. Nie jest to placówka dla osób upoledzonych umys³owo czy
psychicznie chorych, poniewa¿ brak jest tutaj specjalistycznej opieki dla takich
schorzeñ.
W Domu Seniora nie ma ani jednej osoby z upoledzeniem czy otêpieniem
umys³owym. Wszyscy seniorzy s¹ sprawni, niektórzy w zdumiewaj¹cym, jak na
ich wiek, stopniu. Fakt ten wp³ywa na pozytywny obraz Domu wród s¹siadów
z osiedla. Nie jest przez nich postrzegany jako klasyczny dom starców.
Uwa¿am, ¿e Dom, mimo trudnoci, w zadowalaj¹cym stopniu wype³nia swoje
zadania i cele, a przez to jest potrzebny.
Twierdzê te¿, ¿e stanowi dobry pomys³ na rozwi¹zanie kwestii mieszkaniowej dla samotnych osób starszych. Podzielam równie¿ opiniê pensjonariuszy, ¿e
powinno powstawaæ coraz wiêcej takich instytucji.
SUMMARY
The old age is a natural part of human life and it is the future of most of us. In spite of
this truth an old man is very often pushed off into the margin of social life. His or her rights
and needs are often left unnoticed. In this situation Dom Seniora in Lublin seems to be an
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exceptional institution, which cares for old men by providing a small, independent house
for everyone, cheap meals and round-the-clock medical service. This is the house for every
old man who wants to live there. The Dom Seniora gives them the possibility to meet
many people, spend their time in an interesting way and to avoid a feeling of loneliness.

