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Wraz z upływem kolejnych lat miejsce zamieszkania 

stanowi dla człowieka coraz ważniejszy element życia. Se-

nior, bardziej niż osoba młoda, zwraca uwagę na komfort 

życia domowego, gdyż starość najczęściej wiąże się z dłuż-

szym przeby-

waniem wła-

śnie w domu. 

Z czasem 

m i e s z k a n i e 

może stać się 

jedyną prze-

s t r z e n i ą ,  

w której funk-

cjonuje osoba 

starsza.  

Dom dla seniorów stanowi wyjąt-

kową wartość, której nabrał pod 

wpływem: przeżyć i wspomnień  

z okresu wojny, przywiązania do mo-

delu rodziny wielopokoleniowej, 

wspomnień biograficznych zapewnia-

jących poczucie ciągłości życia (z po-

szczególnymi elementami wyposaże-

nia wiąże się wiele rodzinnych histo-

rii). 

Dom jest również miejscem ma-

jącym zapewnić seniorowi poczucie 

prywatności i bezpieczeństwa oraz 

wyjątkową przestrzenią dla spotkań 

podtrzymujących więzi rodzinne,  

Opiekunie - działaj z wyprzedzeniem. 

Opieka nad starzejącym się 

członkiem rodziny w warunkach do-

mowych skłania do przemyślenia 

warunków mieszkaniowych, jakie 

będą niezbędne, aby zapewnić kom-

fort zarówno opiekunowi, jak i jego 

podopiecznemu. Biorąc pod uwagę 

jakość życia seniorów, szczególnej 

wagi nabierają te aspekty przestrze-

ni fizycznej, które umożliwiają utrzy-

mywanie więzi z ludźmi i światem, 

podtrzymywanie aktywności, samo-

dzielności oraz zapewniają poczucie 

bezpieczeństwa.  

 

 

 Choć każdy człowiek sta-

rzeje się we właściwy tylko sobie 

sposób, część problemów z co-

dziennym funkcjonowaniem poja-

wia się wraz z wiekiem u wielu se-

niorów np. ograniczenie sprawno-

ści ruchowej, problemy z utrzyma-

niem równowagi (zwiększające ry-

zyko upadków) czy samodzielnym 

przemieszczaniem się. Warto więc 

wcześniej przemyśleć i przygoto-

wać przestrzeń mieszkalną do 

zmieniających się z wiekiem możli-

wości podopiecznego tak, aby jak 

najdłużej mógł on być osobą samo-

dzielną.  

„Każdy stary przestań na tem:  
świat był domem, dziś dom światem”. 

Kazimierz Brodziński 

Dom - bezpieczna przystań dla seniora 
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 Jeżeli w związku z niepeł-

nosprawnością starszej osoby 

potrzebujesz wsparcia finansowe-

go w dokonaniu niezbędnych 

prac remontowych mających na 

celu dostosowanie pomieszczeń 

np. łazienki do aktualnych po-

trzeb i możliwości seniora, złóż 

wniosek do powiatowego cen-

trum pomocy rodzinie. W tej insty-

tucji otrzymasz też wszystkie nie-

zbędne informacje. 

 Przykładowe prace, które 

można objąć dofinansowaniem to 

budowa podjazdu, poszerzenie 

drzwi, zamontowanie podłóg anty-

poślizgowych, przerobienie wanny 

na tzw. mokrą łazienkę, montaż 

systemu uchwytów umożliwiają-

cych przesiadanie się z wózka 

inwalidzkiego itp.  

(źródło: https://www.pfron.org.pl/

o s o b y - n i e p e l n o s p r a w n e /

dostepnosc-przestrzeni/) 

Przestrzeń fizyczna, w której przyszło żyć seniorowi ma 

bardzo duży wpływ na odczuwaną przez niego satysfakcję 

oraz poczucie ogólnego dobrostanu psychicznego. Z wie-

kiem zmienia się zakres możliwej działalności człowieka, 

co pociąga za sobą konieczność przeobrażeń i dostosowa-

nia otoczenia tak, aby odpowiadało ono potrzebom star-

szej osoby.  

Z wiekiem pojawiają się między innymi: 

1. Ograniczenia motoryczne: 

 problemy z poruszaniem się i zmianami pozy-

cji, 

 ograniczony zasięg ramion, 

 problemy z chwytaniem, manipulowaniem. 

2. Ograniczenia sensoryczne: 

 słabszy wzrok, 

 niedosłuch, 

 zmiany w odczuwaniu temperatury otocze-

nia, 

 zawroty głowy, utraty równowagi, upadki. 

3. Osłabiona odporność i wrażliwość na czynniki szko-

dliwe, w szczególności kurz, środki chemiczne i inne 

alergeny. 

4. Zaburzenia psychosomatyczne i słabnące zdolności 

poznawcze: 

 zaburzenia orientacji w przestrzeni i czasie, 

 skłonności do stanów depresyjnych lub eufo-

rycznych. 

Str. 2 

Otoczenie przyjazne, przystosowane, przypominające. 
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ZASADA 4XP 
 

Otoczenie osoby starszej powinno być przede wszystkim: 

 

Przyjazne: niezależnie od etapu choroby, senior powinien czuć się akceptowany i chciany w domu. 

 

Przypominające: umeblowane znanymi i lubianymi sprzętami, co pozwoli zachować poczucie bez-

pieczeństwa. 

 

Przygotowane na błędy, które starsza osoba z racji swojej obniżonej sprawności może popełniać 

(np. rozlanie wody, upuszczenie talerza lub szklanki). 

 

Przystosowane do możliwości psychofizycznych seniora (np. szafki zawieszone na odpowiedniej 

wysokości) i wygodne w użytkowaniu.  

https://www.pfron.org.pl/osoby-niepelnosprawne/dostepnosc-przestrzeni/
https://www.pfron.org.pl/osoby-niepelnosprawne/dostepnosc-przestrzeni/
https://www.pfron.org.pl/osoby-niepelnosprawne/dostepnosc-przestrzeni/
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 W latach 2006 - 2009 przeprowadzono badania dotyczące między innymi warunków mieszka-

niowych, w jakich funkcjonują polscy seniorzy. W podsumowaniu zwrócono uwagę na wiele praktycz-

nych aspektów otoczenia, których zmiana może mieć pozytywny wpływ na komfort codziennego życia 

osób starszych. Były to między innymi: 

 

1) dostosowanie przestrzeni do osób poruszających się na wózkach, o kulach, z chodzikami 

(odpowiednia szerokość drzwi, likwidacja progów, dywaników itp.), 

2) w przedpokoju umieszczenie krzesełka ułatwiającego zmianę obuwia, 

3) w ciągach pieszych zamontowanie uchwytów, poręczy poziomych, 

4) miejscowe małe lampki w miejsce dużych żyrandoli, 

5) prysznic zamiast wanny, najlepiej bez brodzika, poręcze poziome za-

montowane w łazience i w pobliżu sedesu, 

6) wyposażenie dostosowane do wzrostu i zasięgu rąk osoby starszej 

(wysokość łóżka, wysokość zawieszenia szafek, uchwytów na odzież. 

umywalek itp.) 

Mieszkanie bezpieczne to takie, gdzie ograniczono możliwość wystąpienia zagrożeń dla życia i zdrowia 

oraz ułatwiono reakcję w wypadku ich wystąpienia. 
 

Bezpieczne poruszanie się i zmiany pozycji w mieszkaniu wymagają: 
 odpowiedniej do aktualnego sposobu poruszania się ilość miejsca, 

 usunięcia przeszkód fizycznych takich jak: progi, krawędzie dywanów, przewody elek-

tryczne, 

 stabilnej nawierzchni z możliwością podparcia się w razie zawrotów głowy, 

 dobrego oświetlenia i kontrastowych kolorów powierzchni poziomych i pionowych. 

 

 

 

 

 

 

Oprócz rozwiązań technicznych odnoszących się do bezpieczeństwa, 

należy zwrócić uwagę na rozwiązania czysto organizacyjne, jak na 

przykład: 

 

 zapewnienie seniorowi regularnych kontaktów z sąsiadami (ich 

brak może być powodem do wszczęcia alarmu), 

 przekazanie kluczy do mieszkania zaufanej osobie w sąsiedz-

twie, 

 przechowywanie w widocznym miejscu zestawu z najważniejszy-

mi informacjami o stanie zdrowia, przyjmowanych lekach, da-

nych kontaktowych bliskich. 

Aby mieszkanie było miejscem bezpiecznym. 

Numer 8 Str. 3 

Więcej  praktycznych wskazówek 

znajdziesz w: 

„Jakość życia a przestrzeń 

fizyczna seniorów:. W: „Ludzka 

starość” (2019) A. Fabiś, J. 

Wawrzyniak, A. Chabior. 

 

„Cechy bezpiecznego 

mieszkania seniora” J. Cieśla, A. 

Cieśla (https://www.pzh.gov.pl/

wp-content/uploads/2018/11/

Cechy-bezpiecznego-mieszkania-

seniora.pdf) 

 

 

Jak urządzić mieszkanie bezpieczne, wygodne i łatwe w utrzymaniu? 

https://www.pzh.gov.pl/wp-content/uploads/2018/11/Cechy-bezpiecznego-mieszkania-seniora.pdf
https://www.pzh.gov.pl/wp-content/uploads/2018/11/Cechy-bezpiecznego-mieszkania-seniora.pdf
https://www.pzh.gov.pl/wp-content/uploads/2018/11/Cechy-bezpiecznego-mieszkania-seniora.pdf
https://www.pzh.gov.pl/wp-content/uploads/2018/11/Cechy-bezpiecznego-mieszkania-seniora.pdf
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Mieszkanie wygodne to takie, które zapewnia komfort: 
 

1. Termiczny. Osoby starsze są dużo bardziej wrażliwe na zmiany temperatury, mogę też mieć zabu-

rzone poczucie ciepła lub zimna. W mieszkaniu zatem powinna być możliwość regulacji temperatu-

ry w poszczególnych pomieszczeniach. 

2. Akustyczny:. Ograniczenie hałasów w celu poprawy wyrazistości słyszany dźwięków np. mowy, dzię-

ki czemu będzie ona łatwiej i lepiej rozumiana przez seniora. 

3. Optyczny/świetlny:. Wpływ światła, w szczególności światła naturalnego, ma nie tylko znaczenie 

dla orientacji w przestrzeni człowieka, ale również na aspekty zdrowotne, w tym nastrój oraz właści-

we proporcje czuwania i snu. 

• W mieszkaniu powinno być dostępne jak najwięcej świtała dziennego, które 

dla osób starszych, mniej wychodzących na zewnątrz ma kluczowe znaczenie. 

• Zasłony lub żaluzje w oknach powinny umożliwiać ograniczenie olśnienia świa-

tłem, jednak nie dawać możliwości całkowitego zaciemnienia. 

• Zaleca się stosowanie światła w ciepłych barwach, o poziomie mocy jednorod-

nym w całym mieszkaniu, tak aby unikać znacznych różnic w natężeniu światła  

w różnych pomieszczeniach. 

• Pomocne jest wyodrębnienie włącznika światła z jednolitego tła, a jeśli to moż-

liwe – zainstalowanie oświetlenia z czujnikami ruchu. 

• Z mieszkania powinien być dostępny widok na zewnątrz, pokazujący element 

przyrody lub przestrzeń publiczną uczęszczaną przez ludzi, co ma pozytywny wpływ 

na psychikę, pozwala też zrelaksować oczy. 

Str. 4 

Co zrobić, aby mieszkanie było wygodne i łatwe w utrzymaniu? 
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 Większe mieszkania wymagają zazwyczaj wyższych nakładów finansowych związanych z ich eks-

ploatacją. Dla wielu osób starszych wielkość mieszkania nastręcza trudności. W dużych, wielopokojo-

wych mieszkaniach lub domach wysiłek związany z utrzymaniem czystości lub nawet pokonywaniem od-

ległości pomiędzy częściami lub poziomami lokalu jest dla starszej osoby sporym wyzwaniem. 

 Aby uczynić mieszkanie łatwym w utrzymaniu należy zwrócić uwagę na: 

• dobór materiałów wykończeniowych ułatwiających łatwe zmywanie, 

• redukowanie rodzajów materiałów wymagających odmiennych metod pielęgnacji (np. rezy-

gnacja z wielu rodzajów podłóg i nakryć podłóg w mieszkaniu na rzecz jednego lub dwóch), 

• ograniczenie ilości przedmiotów w mieszkaniu, 

• dobrą organizację miejsc przechowywania. 

 zegar z wyświetlaczem, który oprócz godziny pokazuje też datę, 

 telefon z dużymi przyciskami, 

 w przypadku seniorów z chorobami otępiennymi użyteczne mogą 

być naklejki na szafkach, drzwiach, szufladach informujące, co się  

w danym miejscu znajduje, 

 ulubione przedmioty zlokalizowane w widocznym miejscu, np. pilot 

do telewizora i czasopisma zawsze w tym samym koszyku, 

 dodatkowe zabezpieczenia okien i drzwi balkonowych – może się 

zdarzyć, że wstając w nocy do łazienki senior pomyli drzwi oraz do-

datkowe zabezpieczenia dostępu do palników elektrycznych, gniaz-

dek i zaworów wody. 

Co jeszcze może uczynić życie seniora łatwiejszym i bezpieczniejszym? 
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Niewątpliwie dla większości aktywnych seniorów własny dom lub mieszkanie są najlepszym miejscem 

pobytu. Jednak może przyjść taki moment, gdy sytuacja zdrowotna wymusi na starszej osobie i jej opieku-

nach decyzję o zamieszkaniu w instytucji zapewniającej całodobowe wsparcie. Jest to jedna z najtrudniej-

szych dla seniora sytuacji, gdyż wiąże się z utratą wszystkiego, co pozwalało mu na budowanie własnej tożsa-

mości. 

Instytucje oferujące całodobową opiekę nad seniorami 

Brak akceptacji dla zmiany miejsca zamieszkania często związany jest z: 

• dobrą jakością stosunków sąsiedzkich w obecnym miejscu zamieszkania, 

• budowaną przez lata zamieszkiwania w jednym miejscu siecią wsparcia społecz-

nego, która zapewnia poczucie bezpieczeństwa, 

• negatywnymi wyobrażeniami seniorów na temat jakości opieki w domach pomocy 

społecznej, 

• przekonaniem, że umieszczenie w domu opieki jest równoznaczne z brakiem mi-

łości i dbałości ze strony rodziny. 

Numer 8 Str. 5 

„Starych drzew się 

nie przesadza” 

Kiedy nie można już zapewnić opieki w domu rodzinnym ... 

Opiekę wytchnieniową  

w Tarnowie zapewnia ośrodek „Bezpieczna Przystań”.  

Oferta obejmuje nieodpłatny, całodobowy pobyt osoby niesamodzielnej przez 

okres 14 dni, całodzienne wyżywienie z uwzględnieniem stosowanej diety, kon-

tynuację leczenia farmakologicznego, całodobową opiekę pielęgniarską, rehabi-

litację, zajęcia z animatorem wolnego czasu. 

Dodatkowo zapewnione jest wsparcie psychologa, coacha, spotkania w ramach 

grup wsparcia, warsztatów i szkoleń. 

 

Kontakt 

ul. Sanguszków 28a 

33 – 100 Tarnów 

Infolinia 24/7 +14 688 00 43 

Doradca wsparcia +14 688 00 40 

Zakład opiekuńczy  
 

 Placówka całodobowa 

zapewniająca opiekę, pielęgnację, 

rehabilitację i kontynuację leczenia 

dla osób niewymagających pobytu w 

szpitalu, ale ze względu na stan 

zdrowia, niepełnosprawności fizycz-

ne wymagających świadczeń pielę-

gnacyjnych. Świadczenia zdrowotne 

w tego typu placówkach finansowa-

ne są ze środków NFZ.  

 Dokumenty niezbędne do 

skorzystania z usług: 

• skierowanie wydane przez 

lekarza, 

• wywiad pielęgniarski, 

• karta oceny sprawności 

seniora wg skali Barthel, 

• informacja o wysokości do-

chodu. 

Dom Pomocy Społecznej 
 

Placówka zapewniająca całodobową 

opiekę dla osób niesamodzielnych z po-

wodu chorób lub niepełnosprawności, 

niemogący samodzielnie funkcjonować w 

codziennym życiu. W przypadku kierowa-

nia do domu pomocy społecznej ocenia 

się całokształt sytuacji osoby lub rodziny, 

a więc sytuację osobistą, zawodową  

i materialną.  

 W zależności od potrzeb można 

wybrać dom dla osób przewlekle soma-

tycznie chorych, dla osób starszych,  

a także dla osób psychicznie chorych.  

 Informacji na temat zasad, 

procedury przyjęcia i ponoszonych od-

płatności za pobyt w domu pomocy 

udzielają pracownicy socjalni z ośrodka 

pomocy społecznej. 

 

Kontakt 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

Al. Matki Bożej Fatimskiej 9, Tarnów 

Tel. 14 688-20-20 

Hospicjum  
 

 Oferuje opiekę nad oso-

bami chorującymi na nieuleczal-

ne, niepoddające się leczeniu 

przyczynowemu, postępujące 

choroby. Świadczenia mają na 

celu zapobieganie i uśmierzanie 

bólu oraz innych objawów soma-

tycznych, łagodzenie cierpień psy-

chicznych, duchowych, niedostat-

ków socjalnych.  

 Opieka obejmuje także 

wspomaganie rodziny chorych  

w czasie trwania choroby, jak  

i w okresie żałoby po śmierci cho-

rego.  

 Aby skorzystać z tej for-

my opieki należy złożyć skierowa-

nie od lekarza w wybranym hospi-

cjum. 
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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 m.in.: dowóz Uczestników,  

       specjalistyczne wsparcie lekarza, pielęgniarki, rehabilitanta oraz psychologa,  

       wyżywienie w trakcie pobytu (śniadanie, dwudaniowy obiad i podwieczorek).  

 

Udział w zajęciach jest bezpłatny! 

Dodatkowe informacje o udziale w 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/ 

RODZINNY DOM SENIORA 
 

UL. KOCHANOWSKIEGO 32 

33 - 100 TARNÓW 

 

ZAPRASZAMY! 
 

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

wsparcia - zapraszamy 
do kontaktu! 

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 

„Pożegnanie lata” w RDS. 


