
 

 

Regularna, codzienna aktywność zarówno 

fizyczna jaki i psychiczna, odgrywa ważną 

rolę w życiu człowieka. Aktywni seniorzy 

mają większą sprawność zarówno psy-

chiczną, jak i fizyczną, dłużej cieszą się sa-

modzielnością, dopisuje im też lepsze 

zdrowie.  

Domowo-rodzinnej: wykonywać w miarę możliwości czynności 

dnia codziennego, podtrzymywać relacje i tradycje rodzinne. 

Kulturalnej: korzystać z instytucji kulturalnych, bibliotek, klu-

bów seniora. 

Zawodowej: wykonywać pracę w niepełnym wymiarze godzin, 

dzielić się z innymi swoją wiedzą i doświadczeniem. 

Społecznej: działać w różnych stowarzyszeniach, grupach, pod-

trzymywać kontakty społeczne, być wolontariuszem. 

Edukacyjnej: doskonalić siebie, ćwiczyć umysł, być członkiem 

Uniwersytetu III Wieku.  

Religijnej: brać udział w obrzędach religijnych, rozwijać swoją 

duchowość. 

Rekreacyjnej: zażywać ruchu fizycznego, wypoczywać oraz wy-

konywać ulubione zajęcia dla własnej przyjemności. 

 

Być aktywnym to znaczny czuć się 

ciągle potrzebnym ... 

Seniorzy mogą i chcą być aktywni  w sferach: 

 

„ R O D Z I N N Y  D O M  S E N I O R A ”  

U L .  K O C H A N O W S K I E G O  3 2  

3 3 - 1 0 0  T A R N Ó W  

 

Aktywny senior. 
O zajęciach, które mają znaczenie. 

S I E R P I E Ń  2 0 2 0   

W A Ż N E  T E M A T Y :  

• Jak aktywność 

może podnieść 

komfort życia 

seniora? 

• Jak mądrze zor-

ganizować czas 

seniorowi? 

• Jakie aktywności 

zaproponować 

podopiecznemu 

z chorobami 

otępiennymi? 

• Czy ruch popra-

wia działanie 

pamięci i myśle-

nie? 
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„Ruch jest 

przyczyną 

wszelkiego życia”. 

Leonardo da Vinci  Chodźmy dziś na spacer ... 

Wybierając zajęcie dla seniora należy 

zwrócić uwagę na:  
 

1. Stan zdrowia fizycznego i psychicznego: Czy osoba może samo-

dzielnie poruszać się? Jakie rozpoznano u niej choroby i jakie wyni-

kają z nich ograniczenia? Jaka jest sprawność jej intelektu? Czy wy-

stępują jakieś zaburzenia ze strony narządu wzroku, słuchu? itd. 

2. Zainteresowania: Czym osoba zajmowała się w ciągu życia? Jaką 

miała pracę? Jakim hobby wypełniała czas wolny? Co interesuje ją 

teraz? 

3. Przyzwyczajenia: Jakiego typu rozrywki są mu bliskie? Jakie ma 

nawyki? 

4. Potrzeby: Czy dąży do aktywności fizycznej? Czy lubi 

„pogłówkować”? Czy potrzebuje spędzić czas sam? Czy ma potrze-

bę rozrywki w towarzystwie? 

 

Sprawnym seniorom, po 

wcześniejszej konsultacji 

z lekarzem lub rehabili-

tantem, można zapropo-

nować lekkie ćwiczenia 

fizyczne albo basen. 

  

Dla mobilnego seniora 

lub nawet dla podopiecz-

nego poruszającego się 

na wózku, bardzo waż-

nym sposobem na spę-

dzenie czasu będą spa-

cery w ulubione i znane 

miejsca lub do pobliskie-

go parku.  

 

 

A K T Y W N Y  S E N I O R .  



 

 

Gimnastyka dla sprawnego umysłu. 
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 Nie tylko mięśnie, aby sprawnie działać muszą 

być ćwiczone. Również 

zdolności umysłowe takie 

jak pamięć, myślenie, koja-

rzenie czy uwaga powinny 

być systematycznie rozwija-

ne i ćwiczone. W tym celu 

możemy seniorowi zaproponować:  

 

• wspólne słuchanie audycji radiowych, oglądanie cieka-

wych filmów, a później dyskutowanie o treści progra-

mu, ulubionych aktorach, przeżyciach; 

• różnego rodzaju gry karciane, planszowe; 

• czytanie interesującej prasy zawierającej artykuły o te-

matyce codziennej, hobbystycznej, nawet specjalnie 

skierowanej do osób starszych; 

• przypominanie sobie i opowiadanie historii z życia, za-

słyszanych anegdotek, przywoływanie wspomnień; 

• naukę obsługi komputera, zapoznanie z prostymi grami 

oraz programami umożliwiającymi wyszukiwanie intere-

sujących seniora informacji, słuchania piose-

nek z lat młodości itp. 

• rozwijanie różnego rodzaju pasji (malowania, 

majsterkowania, wyszywania, śpiewania, 

„Ten, kto chce 

pozostać w dobrym 

zdrowiu, powinien 

unikać smutnych 

nastrojów  

i zachowywać 

radosny umysł”. 

Leonardo da Vinci  

W każdym z naszych seniorów drzemie talent. Te pięknie  

zdobione butelki i słoiczki powstały w ramach terapii zajęciowej. 
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„Aby człowiek 

mógł być 

zadowolony 

 z życia, jednym 

 z najistotniejszych 

warunków jest, 

aby był 

przekonany, ze ma 

ono jakiś sens, 

jakąś wartość”. 

Tatarkiewicz W.  

A kiedy samodzielne wykonywanie 

codziennych aktywności staje się zbyt trudne ... 

Czym zająć seniora, gdy widoczne są 

początki choroby otępiennej? 

 

 Osoby, które są mniej sprawne intelektualnie, mają 

demencję, potrzebują innego rodzaju rozrywek. Diagnoza 

nie oznacza, że chory powinien zaniechać aktywności i ogra-

niczyć ją do siedzenia w fotelu. Przeciwnie, powinien on jak 

długo będzie to możliwe, wykonywać wszystkie czynności 

i zdania jakie robił przed chorobą. Wraz z postępem choro-

by wykonywanie pewnych czynności czy zadań będzie dla 

niego coraz trudniejsze, ich jakość będzie się pogarszała, 

wydłuży się też czas w jakim będzie on w stanie ukończyć je. 

 Senior, najdłużej jak to możliwe i na miarę swoich 

możliwości, powinien angażować się w: sprzątanie mieszka-

nia, pranie, prasowanie, dokonywanie prostych napraw, 

pracę w ogrodzie, na działce, przygotowywać posiłki, robić 

zakupy itp. 

 Moment, w którym pojawią się kłopoty, na przykład z prawi-

dłowym rozpoznawaniem nominałów pieniędzy, czy też kiedy okaże 

się, że chory kupuje wiele niepotrzebnych rzeczy, a nie przynosi ze 

sklepu tego, po co poszedł, musi stanowić dla opiekuna sygnał, że 

chory nie może sam robić zakupów. 

 To samo dotyczy gotowania. Opiekun musi dyskretnie asysto-

wać i kontrolować poczynania seniora w kuchni. Kiedy zauważy, że 

nie radzi sobie on, a przygotowane potrawy są zawsze przesalane 

lub bez smaku, w zupie nie ma warzyw, czy ziemniaków, a naczynia 

są przypalone, musi włączyć się do pomocy i wykonywać dane czyn-

ności razem z chorym, a z czasem przejąć ten obowiązek na siebie. 

A K T Y W N Y  S E N I O R .  



 

 

Kiedy nasz podopieczny staje się osobą niesamodzielną. 
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Możemy zaproponować:  

 

1. Kolorowanie książeczek, które zawierają kontury zna-

nych przedmiotów, owoców, roślin czy zwierząt. Takie 

zajęcie podopieczny może wykonywać razem z wnu-

kiem, czy też opiekunem, który po pewnym czasie może 

oddalić się do swoich zajęć.  

2. Układanie puzzli składających się z niewielkiej liczby 

elementów, przy czym należy zawsze pokazać senioro-

wi, na czym polega jego zadanie. 

3. Proste gry karciane, układanie pasjansa, segregowanie 

kart na czarne i czerwone, czy tez na blotki i figury itp., 

4. Oglądanie z opiekunem fotografii rodzinnych. Senior 

może razem z opiekunem rozpoznawać na fotografiach 

osoby, zdarzenia, wspominać okazję przy ja-

kich zdjęcia te były robione.  Fotografie mogą 

też być wykorzystane do samodzielnej ak-

tywności, która polegać będzie na segrego-

waniu fotografii na : małe-duże, kolorowe 

 i czarno - białe, te na których są ludzie i takie 

na których są tylko pejzaże, zabudowania czy 

przyroda. 

5. Porządkowanie w szufladach poprawia skupienie uwa-

gi, koordynację wzrokowo – ruchową i sprawia, że se-

nior wykonując proste zajęcie może czuć się nadal po-

trzebny. Można dać podopiecznemu szufladę np. pełną 

domowych drobiazgów, czy sztućców i pokazać na czym 

ma polegać ich praca; będą wycierać z kurzu każdy 

przedmiot i układać go systematycznie w szufladzie. 

 

„Fotografie to kęsy 

czasu, które można 

wziąć do ręki.”  

Angela Carter 
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„Aby być 

szczęśliwym, 

trzeba pragnąć, 

działać i 

pracować, taki jest 

porządek 

przyrody, której 

życie polega na 

działaniu.”  

Paul Holbach 

Co jeszcze można wykorzystać, aby 

wypełnić czas wolny seniora?  

 

 Część zajęć seniora można zaplanować tak, aby przy-

padały one na czas odwiedzin wnuków, znajomych czy są-

siadów. Taki „dochodzący” od czasu do czasu opiekun może 

z chorym grać w gry planszowe, w karty, czy też czytać mu 

gazety lub książki. Pozwoli to głównemu opiekunowi znaleźć 

chwilę dla siebie. Najlepiej byłoby gdyby mógł on na ten 

czas wyjść z domu i oderwać się od co-

dziennych zajęć. 

 

 

 

 Niektórzy seniorzy lubią też prucie i zwijanie wełny. 

Te powtarzalne, monotonne ruchy działają wyraźnie uspo-

kajająco na chorych, a widoczny efekt ich pracy, w postaci 

stale powiększającego się motka wełny, jest dla nich źró-

dłem prawdziwej satysfakcji. 

 

 Bardzo ważne są spacery i aktywność na świeżym 

powietrzu. Chory powinien wychodzić na spacer codzien-

nie, a przy sprzyjającej pogodzie wielokrotnie w ciągu dnia. 

O ile chory mieszka w domu z ogrodem warto pozwolić mu 

pracować w ogrodzie; sadzić, pielić, siać, grabić, robić to co 

sprawia mu przyjemność. Może także pomóc opiekunowi 

 w przygotowa-

niu przetwo-

rów, suszeniu 

ziół, czy grzy-

bów. 

 

 

A K T Y W N Y  S E N I O R .  

Ogródek przy Rodzinnym Domu Seniora. Jest zawsze piękny  

i zadbany dzięki zaangażowaniu naszych podopiecznych. 
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 Seniorzy nie powinni być izolowani od zwierząt. Przeciw-

nie warto zastanowić się nad kupnem psa, czy kota, szczegól-

nie choć nie tylko, tym chorym, którzy zawsze mieli w domu ja-

kieś zwierzę. Zwierzę, które można pogłaskać, do którego moż-

na przemawiać, które śpi przy / na łóżku chorego 

łagodzi lęki, redukuje niepokój, poprawia nastrój. 

 

 

 

 

 Dobre rezultaty daje wykorzystywanie muzyki w opiece 

nad chorym. Starsze osoby najchętniej słuchają melodii  

i piosenek z czasów swej młodości. Niektórzy chętnie tańczą 

przy znanych sobie melodiach. Znane piosenki mogą wzbudzać 

w nich odległe, miłe wspomnienia, podobnie jak pieśni religij-

ne, czy kolędy. 

 

 

 

 

 

 

 

Wypróbuj różne możliwości i zajęcia. 

 
 Nie poddawaj się i nie zniechęcaj, kiedy senior odmawia 

robienia czegokolwiek. Na dłuższą metę opłaci się podejmowa-

nie nowych prób wciągnięcia podopiecznego w wy-

konywanie różnych czynności. Aktywny senior 

przeżywa mniej negatywnych emocji, jest spokoj-

niejszy, czuje się ciągle ważnym członkiem rodziny, 

a także łatwiej zasypia wieczorem. 

 

Powodzenia! 

„Muzyka to najlepszy 

język do poruszenia 

serc ludzi na całym 

świecie”.  

Jimmy Page 

Kompozycje z suszonych kwiatów wykonane przez 

Seniorów w ramach zajęć w Rodzinnym Domu Seniora. 



 

 

RODZINNY DOM SENIORIA 
KILKA SŁÓW O NASZEJ DZIAŁALNOŚCI. 

Jesteśmy placówką zapewniającą dzienną 

opiekę dla osób niesamodzielnych, w wieku 

60+, będących mieszkańcami Tarnowa.  

Świadczymy usługi: opiekuńczo-

pielęgnacyjne, aktywizująco-usprawniające 

oraz wspomagające dla seniorów oraz ich 

opiekunów nieformalnych.  

 

Zajęcia dla seniorów prowadzone są przez 8 

godzin dziennie, od poniedziałku do piątku.  

Zapewniamy dowóz Uczestników, specjali-

styczne wsparcie lekarza, pielęgniarki, rehabi-

litanta oraz psychologa. Zapewniamy również 

wyżywienie w trakcie pobytu (śniadanie, dwu-

daniowy obiad i podwieczorek). Udział w zaję-

ciach jest bezpłatny. 

Wszystkie potrzebne dokumenty oraz informacje 
o prowadzonej rekrutacji można uzyskać  w Biurze Projektu, 
które mieści się w Izbie Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej 
Przedsiębiorczości  
ul. Kochanowskiego 32, Tarnów 
Sekretariat Izby  tel.: 14 621 57 69 / fax 14 621 31 48 

Dodatkowe informacje o projekcie można uzyskać: 
 
Telefonicznie:  
Kierownik RDS p. Aleksandra Rucka nr tel.  +48 507 164 937 
Na stronie internetowej: 
https://izbarzemieslnicza.tarnow.pl/projekty/rodzinny-dom-
seniora-opis/ 

Aktualnie posiadamy 
wolne miejsca.  

Jeśli ktoś z Twoich 
bliskich, znajomych, 
przyjaciół jest osobą 
starszą, potrzebującą 

wsparcia - zapraszamy 
do kontaktu! 

ZAPRASZAMY 


