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Główny Cel 

• Projekt Co-Elderly ma na celu popierać 

wyzwolenie i reaktywację osób starszych z 

wysokimi potrzebami opiekuńczymi w 

Europie poprzez wdrażanie nowych form 

mieszkalnictwa wspólnotowego będącego 

odpowiedzią na ich specyficzne potrzeby.  
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Słowa-klucze 

• Wyzwolenie i reaktywacja(cel) 

• Starsi ludzie z wysokimi potrzebami 

opiekuńczymi (grupa docelowa) 

• Nowe formy wspólnotowego 

mieszkalnictwa (narzędzie) 

• Europa (obszar interwencji/dyskusji) 

 



Co-EldeRly_Presentation_ 

        WROCLAW 2014 

Partnerzy Co-EldeRly 

• 4 partnerów z 4 różnych krajów EU 

• Włochy, Polska, W. Brytania, Szwecja. 

• Obecność Spółdzielni Socjalnych, 

Fundacji i Organizacji Cohousingowych. 
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5 międzynarodowych spotkań 

Turyn, Grudzień 2013 

Neapol, Luty 2013 
Loughton, Lipiec 2013 

Sztokholm, Luty 2014 

WROCŁAW! 

Czerwiec 2014! 



Oczekiwane rezultaty 
1)Badania i raport na temat wspólnotowego 

mieszkalnictwa, najlepszych praktyk i VET polityka 

w czterech krajach EU; 

2)Badania i Raport na temat polityk społecznych dot. 

seniorów w 4 krajach EU; 

3)Plan Działania dla mieszkalnictwa wspólnotowego 

dla seniorów z wysokimi potrzebami opiekuńczymi; 

4)  Model szkoleniowy dla kierowników/uczestników 

społeczności mieszkalnictwa wspolnotowego dla 

seniorów z wysokimi potrzebami opiekuńczymi; 

5)40 wywiadów (10/kraj) ze specjalistami; 

6)Wytyczne dla start-upów senioralnego 

wspólnotowego mieszkalnictwa. 



 Nasze wnioski 

(Plan Działania) 

 

 

Zasugerowane zostały trzy różne przykłady podejścia, 

skupiające się na różnych poziomach niezależnego 

działania w odwrotnej relacji do stopnia zależności i 

słabości fizycznej. 

Model 1: seniorzy oraz starsi ludzie wysoce zależni 

mieszkają w swoich własnych domach rozproszonych 

pośród lokalnej społeczności (powszechne 

mieszkalnictwo); 

Model 2: osoby starsze wysoce zależne zgromadzone pod 

jednym dachem w celu zaspokojenia swoich potrzeb 

opiekuńczych (Domy Opieki); 

Model 3: seniorzy i osoby starsze wysoce zależne 

gromadzące się razem jako intencjonalna grupa 

samoorganizująca się (cohousing). 
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...Wnioski 

...Plan Działania 
Wszystkie formy wspólnotowego zamieszkiwania 

opierają się zrozumieniu, że: 

1. Starsi ludzie – tak jak wszyscy inni – pragną 

autonomii swoich działań na tyle, na ile jest to 

dala nich możliwe; 

2. Starsi ludzie mogą , we właściwych warunkach i 

motywacji, używać umiejętności i sił, które już 

posiadają aby rozwijać ich własną zdolność do 

samodzielnego życia, gdziekolwiek żyją.   
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Wnioski 

(Info-szkolenia) 
 Specjaliści oraz osoby pracujące/opiekujące się  

starszymi osobami, a nawet sami mieszkańcy, 

potrzebują narzędzi pozwalających na ich 

samookreślenie; 

 W celu: 

1. Zachęcać do prostych, codziennych interakcji pomiędzy 

osobami starszymi; 

2. Zapewnienia formalnej pomocy w tworzeniu organizacji 

wspierających i Banków Czasu; 

3. Dawania odpowiedniego wsparcia dla osób starszych, 

które razem chcą stworzyć własne środowisko domowe, 

całkowicie niezależnie.   



Wnioski 

(...Info-szkolenia) 
Gdy pracuje się z/dla seniorów otwartych na 

doświadczanie mieszkalnictwa wspólnotowego: 

a) Specjaliści/kierownicy powinni skupiać się na 

możliwościach zamiast problemach („szklanka 

jest do połowy pełna”); 

b) Specjaliści/kierownicy powinni wspierać 

mieszkańców; 

c) Specjaliści powinni być otwarci i oddawać 

odpowiedzialność mieszkańcom. 

- ABCD or Asset Based Community Development 
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DZIĘKUJĘ! 


