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Dokonujące się w naszym kraju i całym kontenci europejskim zmiany demograficzne                               

w sposób naturalny zwiększają zainteresowanie szeregu środowisk naukowych i politycznych 

kwestią starości i wyzwaniem jakie niesie wynikająca z kontekstów kulturowych konieczność 

podnoszenia jakości życia osób starszych, a szczególności jak najdłuższe utrzymanie ich 

samodzielności, jest jednym z najważniejszych wyzwań. Rozwijając istniejące instrumentarium 

zarówno narodowej jak i lokalnej polityki społecznej oraz traktując starzejące się społeczeństwo jako 

wyzwanie a nie obciążenie istniejącego systemu należy podnosić jakość życia osób starszych poprzez 

co najmniej cztery obszary działań: partycypację - aktywizację – opiekę i informację. Te obszary 

wskazane zostały jako kluczowe dla poprawy jakości życia polskich seniorów w ramach kampanii 

Polska Przyjazna Osobom Starszym. 

O ile proces starzenia podejmowany jest przez szereg autorów z równych perspektyw 

naukowych, o tyle starość w środowisku wiejskim rozumianym z perspektywy socjologicznej jako 

względnie małej, odrębnej zbiorowości, stanowiącej przejaw podstawowej formy uspołecznienia                    

a przecież będącej jednocześnie fragmentem szerszego układu społecznego i kulturowego – 

narodowego nie była do tej pory obszarem zbyt licznych dociekań naukowych. Tymczasem 



społeczeństwo wiejskie na przykład  z perspektywy socjologicznej jest traktowane często jako 

środowisko tradycyjne - ze wszystkimi charakterystycznymi dla siebie elementami (dominacja 

rolnictwa, samozaopatrzenia, silnych więzów lokalnych z izolacją włącznie, znaczna rolą religii                           

i przewagą przekazu osobistego w komunikacji i tzw. transmisji kultury) i jest przeciwieństwem  

społeczeństwa nowoczesnego - miejskiego (opartego na masowej konsumpcji dóbr, dużej 

ruchliwości społecznej, istotnej roli instytucji formalnych ale także wyższym uczestnictwem w życiu 

publicznym). Przyglądając się społeczności wiejskiej powszechnie zwraca się uwagę na istotną rolę 

poczucia wspólnoty i lokalności, która mimo zachodzących zmian w świecie współczesnym, min. 

postępującej globalizacji, w dobie wzmocnienia samorządności w Polsce, wydaje się wzrastać.  

Pojawia się jednak wiele pytań badawczych: 

• Czy życie w społeczności wiejskiej – tradycyjnej, bardziej zamkniętej, oddalonej od centrów 

urbanistycznych, wzmacnia jakość życia osób starszych?  

• Jaka jest kondycja zdrowotna seniorów i jaką propozycje ma dla nich lokalny system ochrony 

zdrowia? 

• Czy oddalenie od jednostek ochrony zdrowia, infrastruktury społecznej i kulturalnej ma wpływ 

na ich aktywność i poczucie sensu życia? A może taka sytuacja wzmacnia życie na łonie rodziny 

wspiera rozwój aktywności opiekuńczej, zapewnia większe poczucie bezpieczeństwa? 

• Czy zmiany ostatnich lat, zwiększone środki finansowe na ochronę zdrowia, usługi 

rehabilitacyjne, aktywizację i opiekę w sposób istotny zwiększyły bezpieczeństwo seniorów?  

• Czy starszym mieszkańcom wsi żyje się dostatniej niż ich rówieśnikom z terenów 

zurbanizowanych, czy może są bardziej podatni na wykluczanie ekonomiczne i społeczne?  

• Jaką role odgrywa polityka społeczna i praca socjalna w kreowaniu lepszej rzeczywistości w 

warunkach wiejskich? 

Stawiane takich pytań jest zasadne szczególnie z punktu widzenia kreowania lokalnej polityki 

społecznej, może bowiem dawać odpowiedź w jakim kierunku winny podążać zmiany, by jakość 

życia osób starszych była jak najwyższa.  Odpowiedzi na powyższe odpowiedzi możemy konstruować 

z szeregu perspektyw naukowych do najważniejszych będą należały nauki społeczne: psychologia, 

pedagogika, socjologia, politologia, nauki o polityce, nauki o polityce publicznej, ale także nauki 

ekonomiczne i prawne, oraz nauki medyczne i nauki o zdrowiu. 

Wszystkich zainteresowanych poszukiwaniem odpowiedzi na powyższe kwestie zapraszamy do 

Częstochowy 7 grudnia bieżącego roku.  

 

WAŻNE TERMINY I WARUNKI UCZESTNICTWA 

20 listopada 2017 – do tego czasu oczekujemy Państwa zgłoszeń –„Karta zgłoszeniowa” 

7 grudnia 2017 – tego dnia oczekujemy Państwa w Częstochowie  

Marzec 2018 – do końca tego miesiąca oczekujemy pisemnej wersji Państwa wystąpienia  

 

Udział w konferencji oraz publikacja w monografii - po uzyskaniu pozytywnej recenzji naukowej - 

są bezpłatne. 
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