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Szanowni Czytelnicy, przedstawiamy Informator o działaniach Fundacji Promocji Inicjatyw 

Społecznych POLPROM skierowanych do osób dojrzałych. Adresujemy to opracowanie do 

tych wszystkich z Państwa, którzy szukają nowego pomysłu na życie po osiągnięciu wieku 

emerytalnego.  

Chcemy również zachęcić do lektury trenerów, doradców i pracodawców. Zdajemy sobie 

sprawę, że przygotowane przez nas informacje muszą być uzupełnione z uwzględnieniem 

warunków lokalnego rynku pracy oraz potrzeb i oczekiwań każdej osoby dojrzałej. Wierzymy, 

że również przedstawicielom różnych urzędów, organizacji i firm działających w środowisku 

lokalnym zależy na tym, by jak najwięcej osób po osiągnieciu wieku emerytalnego nadal było 

aktywnych zawodowo. Takie są przecież potrzeby wynikające z sytuacji demograficznej 

i oczekiwań rynku pracy.     

Informator jest wydawnictwem promocyjnym naszej Fundacji. Zawiera opis najważniejszych 

działań skierowanych do osób dojrzałych, w tym portalu internetowego „Vademecum rynku 

pracy”.  

Jesteśmy świadomi tego, że w niektórych środowiskach lokalnych są już podejmowane różne 

inicjatywy wspierające aktywność zawodową seniorów. Zorganizowana przez nas w 2019 

roku ogólnopolska konferencja „Przyjazny rynek pracy – niestandardowa oferta dla juniora 

i seniora” potwierdziła, że z każdym rokiem pojawiają się kolejne cenne dobre praktyki.  

Jednak nadal bardzo dużo osób zbliżających się do wieku emerytalnego nie ma możliwości 

udziału w dyskusji o pomysłach na utrzymanie aktywności zawodowej. Nie ma też dostępu do 

podanych w sposób przyjazny informacji o ofercie współczesnego rynku pracy, która może 

być bardzo ciekawa dla osób dojrzałych. Bez tych informacji trudno zmotywować się do 

kolejnych działań.  

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi propozycjami współpracy zawartymi 

w Informatorze. Lepsze przygotowanie osób dojrzałych do utrzymania aktywności zawodowej 

to bardzo ważny temat wynikający m.in. z uwarunkowań społecznych, demograficznych 

i potrzeb rynku pracy. Jego rozwiązanie wymaga od nas wszystkich ogromnej mobilizacji. 

Wspólnie możemy zmienić rynek pracy. 

Marek Domagała 

 Prezes Zarządu   
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Osoba dojrzała, czyli kto? 

Na samym wstępie tego Informatora jesteśmy winni Państwu precyzyjnie wyjaśnienie jego 

tytułu. 

Pojęcie „osoby dojrzałe” pojawia się jako określenie odbiorców naszych działań od 

pierwszych miesięcy aktywności Fundacji Promocji Inicjatyw Społecznych POLPROM. 

Wybraliśmy je świadomie, bo uznaliśmy, że pozwala nam wyeliminować użycie takich słów, 

jak „osoba starsza” i „senior”. Uwarunkowania dotyczące aktywności zawodowej, które 

zdiagnozowaliśmy kilkanaście lat temu oraz te, którymi zajmujemy się dzisiaj, dotyczą 

właśnie osób dojrzałych. 

Według „Słownika języka polskiego” (PWN) człowiek dojrzały to człowiek ukształtowany 

pod względem umysłowym i emocjonalnym. Jesteśmy przekonani, że taki stan osiąga się 

wraz z pewnym doświadczeniem życiowym i zawodowym.  

Zatem kierujemy nasz Informator do osób, które mają już wystarczające doświadczenie, by 

określić się jako „dojrzałe”. 

W latach 2004-2008 w Polsce realizowane były projekty Programu Inicjatywy Wspólnotowej 

EQUAL (finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego), w których wyodrębniono 

osoby 50+, gdyż uznano, że ze względu na pewne cechy oraz kompetencje (a raczej brak 

niektórych kompetencji) znalazły się na rynku pracy w niekorzystnej sytuacji. Pod koniec 

okresu wdrażania EQUAL powstał rządowy program „Solidarność pokoleń. Działania dla 

zwiększenia aktywności zawodowej osób w wieku 50+”.  

Okazuje się jednak, że takie precyzyjne określenie granicy wiekowej nie ma praktycznego 

uzasadnienia. Już w 2010 roku w konkursach ogłaszanych w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki (również Europejski Fundusz Społeczny) wskazywano na potrzebę 

szczególnego wsparcia grupy 45+.  

Należy również zauważyć, że te określenia odnoszą się do ludzi. Te osoby, które w 2008 roku 

miały 40 lat i uważały, że pięćdziesięciolatkowie nie radzą sobie tak dobrze, jak one, np. 

z komunikacją w obcych językach czy z wykorzystaniem technologii cyfrowych, obecnie 

same przekroczyły ten magiczny próg i podważają tezy wówczas formułowane. 

Problem z opisywaniem sytuacji osób dojrzałych na rynku pracy dotyczy też określenia 

górnej granicy wieku osób, których aktywność zawodową powinniśmy wspierać. 
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I znowu odwołamy się do programów rządowych. W 2014 roku wystartował Program na 

rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych. Przyjęto w nim, że osoby starsze to osoby 

w wieku 60+. Jesteśmy przekonani, że za 10 lat, gdy jego autorzy osiągną ten wiek, będą 

przekonywać, że absolutnie nie czują się osobami starszymi. Warto zauważyć, że 

oczekiwania i potrzeby współczesnych sześćdziesięciolatków i osiemdziesięciolatków są 

istotnie różne.  

Nawet w największych korporacjach nadal pracują osoby, które osiągnęły już wiek 

emerytalny. W małych firmach wiek w jeszcze mniejszym stopniu brany jest pod uwagę, gdy 

pracodawca dostrzega znaczenie wiedzy, kompetencji i kontaktów zawodowych. 

 

Fundacja POLPROM nigdy dobrowolnie nie dzieliła adresatów swoich działań na precyzyjnie 

określone grupy wiekowe (postępowaliśmy tak tylko wówczas, że wymagały tego od nas 

zapisy regulaminów konkursowych). Dlatego również Informator ten kierujemy do osób 

dojrzałych, to znaczy takich, które mają już pewne doświadczenie życiowe i zawodowe. 

W podtytule dopisaliśmy, że na kolejnych stronach zamieszczamy informacje przydatne 

również dla trenerów, doradców i pracodawców. Tak się bowiem składa, że osoby dojrzałe 

mają swoje dość precyzyjnie określone potrzeby i oczekiwania edukacyjne, a także te 

związane z organizacją pracy i systemem motywacyjnym. Co więcej, są to potrzeby istotnie 

różne od tych, które dotyczą najmłodszego pokolenia wchodzącego na rynek pracy.  

W poprzednich latach część pracodawców wnioskowała w następujący sposób: skoro dojrzali 

pracownicy nie chcą tak często korzystać ze szkoleń, to znaczy, że nie są chętni do 

zdobywania nowej wiedzy i rozwijania umiejętności. Wobec tego ich miejsce zajmowali 

młodsi, częściej uczestniczący w różnych warsztatach. Dzisiaj, gdy jest coraz mniej chętnych 

do podjęcia zatrudnienia, warto zastanowić się, czy zawsze powyższe rozumowanie było 
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poprawne. Może to nie niechęć przed zdobywaniem wiedzy sprawiała, że dojrzali pracownicy 

unikali udziału w zajęciach zdominowanych przez różne gry i ćwiczenia, ale sposób 

zaplanowania i przeprowadzenia tych zajęć stanowił główną barierę? 

Dlatego przedstawiamy w dalszej części Informatora specyficzne potrzeby i oczekiwania 

osób dojrzałych. Mamy nadzieję, że pomogą Państwu wprowadzić nową jakość do działań 

edukacyjnych oraz do organizacji pracy i systemu motywowania pracowników, a osobom 

dojrzałym podpowiedzą, czego powinny oczekiwać od organizatorów różnych zajęć.  

Niska aktywność – problem, czy szansa 

Pod koniec 2019 roku wskaźnik bezrobocia jest w Polsce na wyjątkowo niskim poziomie 

i wynosi około 5%. Oznacza to, że już od pewnego czasu zmniejsza się liczba osób 

zarejestrowanych w urzędach pracy jako bezrobotne. Pracodawcy natomiast zaczynają bić na 

alarm, bo coraz trudniej jest im zatrudniać nowych pracowników, a dotychczasowi częściej 

zmieniają miejsce pracy. Chętnych do podjęcia zatrudnienia nie ma w rejestrach urzędów 

pracy i trzeba ich szukać w innym miejscu. Gdzie? 

Odpowiedź na to pytanie jest w Polsce jeszcze stosunkowo łatwa, w każdym razie łatwiejsza 

niż w innych krajach europejskich. Wystarczy zapoznać się z analizami wskaźników 

zatrudnienia. 

W grupie wiekowej od 15 do 64 lat w Szwajcarii aktywnych zawodowo jest 83% osób, 

w Szwecji i Danii około 80%, a w Polsce mniej niż 70%. Może to oznaczać, że nasze krajowe 

rezerwy są na poziomie jeszcze co najmniej 10%. 

Gdy ograniczymy nasze zainteresowanie do osób w wieku od 55 do 64 lat, to otrzymamy 

jeszcze bardziej zaskakujące informacje. Według Eurostatu w 2018 roku wskaźnik 

zatrudnienia osób w tej grupie wiekowej wyniósł w Polsce 48%, podczas gdy w Danii 

kształtował się na poziomie 70%, w Szwecji – 77%, a nawet w Czechach było to 65%. Te 

dane pokazują, jak znaczące mogą być efekty przemyślanej i konsekwentnie wdrażanej 

polityki wspierającej aktywność zawodową osób dojrzałych. 

Nasza Fundacja od wielu lat podejmuje działania rzecznicze dotyczące rozwiązań prawnych 

i organizacyjnych, które mogłyby przyczynić się do wzrostu wskaźnika aktywności 

zawodowej osób dojrzałych, ale skuteczność naszych inicjatyw jest niewielka. W 2008 roku 

zgłaszaliśmy propozycje zapisów do programu „Solidarność pokoleń. Działania dla 

zwiększenia aktywności zawodowej osób w wieku 50+”. Nawet jeśli przyjąć, że część 

zapisów tego programu była zgodna z naszymi postulatami, to sam program po bardzo 

krótkiej akcji informacyjnej trafił do urzędowych szuflad i nie przełożył się w świadomości 
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osób dojrzałych oraz pracodawców na konkretne działania, dostępne wsparcie i systemowe 

rozwiązania. 

W 2013 roku przedstawicielka naszej Fundacji z dużym zapałem przystąpiła do prac zespołu 

przygotowującego założenia Programu na rzecz Aktywizacji Społecznej Osób Starszych. 

Niestety, z zakresu tematycznego prac już na wstępie wyłączono aktywność zawodową. 

Zdaniem twórców tego programu po osiągnięciu 60 lat człowiek powinien przede wszystkim 

starać się utrzymać aktywność społeczną. Usprawiedliwieniem dla takiego rozumowania 

miały być prace nad kolejnym okresem wdrażania programu „Solidarność pokoleń…”. 

Niestety, nigdy nie udało nam się dotrzeć do osób, które pracowały nad nową wersją tego 

bardzo potrzebnego dokumentu. 

W tej sytuacji możemy powiedzieć, że wyjątkowo niska aktywność zawodowa w grupie osób 

w wieku 55+ jest efektem dotychczasowej polityki. Co więcej, nawet w warunkach braku 

rozwiązań formalnych, prawnych i organizacyjnych można było pokusić się o lepiej 

dopasowany przekaz informacyjny. 

Decyzja o obniżeniu wieku emerytalnego została wsparta akcją, której główny komunikat 

polegał na uświadamianiu, że dłuższa praca to wyższa emerytura. Teza ta jest oczywiście 

słuszna, ale prawdopodobnie była zaprezentowana w sposób niewiarygodny, bo obecnie 

bardzo duża część osób, które osiągają wiek emerytalny, natychmiast zgłasza się po należne 

świadczenie do ZUS. 

Niepowodzenie tej kampanii informacyjnej wynikało być może z faktu, że nie została oparta 

o rzetelną analizę sytuacji zawodowej, rodzinnej i zdrowotnej osób dojrzałych. Nie dawała 

odpowiedzi na ich oczekiwania i potrzeby. Nawet w samej części finansowej nie była 

przekonująca – ogólne informacje nie odnosiły się do sytuacji konkretnej osoby, która chciała 

poznać skutki finansowe swoich decyzji. Natomiast indywidualne doradztwo oferowane było 

w placówkach ZUS, a nie jest to instytucja ciesząca się bardzo dużym zaufaniem społecznym 

(podobnie jak urzędy pracy). 

W dalszej części Informatora przedstawiamy Państwu więcej informacji o wyborach 

dokonywanych po osiągnięciu wieku emerytalnego. W 2018 roku przygotowaliśmy stronę 

internetową www.vademecumrynkupracy.pl, która pokazuje, jak można pozostać aktywnym 

zawodowo. Materiał ten powstał jako element innowacyjnego rozwiązania „Kurs na 

utrzymanie aktywności zawodowej” wypracowanego w projekcie grantowym realizowanym 

przez Stowarzyszenie Wiosna w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim. 

http://www.vademecumrynkupracy.pl/
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Jesteśmy pewni, że tendencje demograficzne i potrzeby pracodawców dość szybko sprawią, 

że ten tak ważny dla nas temat, jakim jest wzrost aktywności zawodowej osób dojrzałych, 

doczeka się wdrożenia różnorodnych inicjatyw. Tymczasem przedstawiamy Państwu to, co 

w ciągu kilkunastu lat wypracowaliśmy z myślą o zapewnieniu osobom dojrzałym satysfakcji 

z wykonywanej pracy. 

Zapraszamy osoby dojrzałe do korzystania z naszego portalu „Vademecum rynku pracy” – 

www.vademecumrynkupracy.pl, którego zawartość prezentujemy szczegółowo w dalszej 

części Informatora. Natomiast wszystkie osoby pracujące z tą grupą klientów (doradców, 

trenerów, pracowników odpowiedzialnych za rozwój zasobów ludzkich) zapraszamy do 

zainteresowania się naszą ofertą szkoleniową, która dotyczy potrzeb i oczekiwań osób 

dojrzałych.  

Cechy pokolenia X 

W literaturze pokolenie X określa się najczęściej jako osoby urodzone w latach 1961-1980. 

Bywa również tak, że do tej generacji wlicza się wszystkich, którzy urodzili się w drugiej 

połowie XX w. a przed 1985 rokiem. Na potrzeby tego opracowania będziemy mówić 

o pokoleniu X jako o osobach dojrzałych, które jeszcze są aktywne zawodowo lub mogą być 

zainteresowane powrotem do aktywności zawodowej. 

Z całą pewnością przedstawiciele tego pokolenia wychowali się i weszli w dorosłe życie 

w zupełnie innych warunkach społecznych, demograficznych i technologicznych niż kolejne 

roczniki, i to ma decydujący wpływ na różnice celów, sposobów postrzegania obowiązków 

zawodowych, stylu życia itp. 

http://www.vademecumrynkupracy.pl/
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Co jest ważne przy wyborze pracy 

 

Z Y X 

Dobra atmosfera w pracy 50% 47% 48% 

Stabilność zatrudnienia 40% 45% 54% 

Umowa o pracę 30% 47% 50% 

Łatwy dojazd/lokalizacja 44% 36% 39% 

Możliwość rozwoju 30% 22% 20% 

Elastyczny czas pracy/praca zdalna 27% 24% 19% 

Osoby dojrzałe przede wszystkim cenią stabilizację. Jej poczucie wzmacnia m.in. umowa 

o pracę. Inne czynniki, w tym łatwość dojazdu do pracy, elastyczny czas pracy, możliwości 

rozwoju, nie są dla nich tak ważne, jak to jest widoczne w przypadku młodszych kandydatów 

na pracowników. 

O ile jednak jeszcze 15 lat temu można było mówić, że osoby np. sześćdziesięcioletnie nie 

korzystają z nowych technologii, to dzisiaj to określenie nie jest już uzasadnione. Korzystają, 

ale inaczej niż najmłodsze pokolenia. Warto też zauważyć, że to „inaczej” wcale nie znaczy 

gorzej czy mniej efektywnie. 

Sposób korzystania z informacji dostępnych w Internecie 

 Telefon komórkowy Laptop 

Pokolenie X 94% 75% 

Pokolenie Z 53% 55% 

 

Trzy na cztery osoby dojrzałe poszukują informacji w Internecie. Jednak, gdy już do nich 

dotrą, to mają znacznie większą zdolność wyciągania wniosków, interpretowania danych 

i analizy niż przedstawiciele młodszych pokoleń. 
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W opinii pracodawców osoby dojrzałe są zaangażowane, kompetentne i odporne na stres. 

Nadal jednak powtarzana jest opinia, że nie radzą sobie z nowymi technologiami i nie 

akceptują zmian. Z racji odmiennych sposobów spędzania wolnego czasu i celów życiowych 

„nie pasują” do młodych zespołów. 

To powoduje, że podczas rekrutacji nie stosuje się specjalnych metod opracowanych z myślą 

o osobach dojrzałych. W konsekwencji, takim kandydatom na pracowników trudno było 

w poprzednim okresie znaleźć zatrudnienie i pojawiały się opinie, że osoby 50+ są 

wypychane z rynku pracy. 

 

Obecna sytuacja, w tym powszechnie odczuwany brak chętnych do pracy, sprawia, że działy 

kadr będą musiały przygotować się do rekrutacji dojrzałych kandydatów na pracowników. To 

powoduje konieczność wprowadzenia zmian po stronie pracodawców, ale również podjęcia 

działań, które skłonią osoby w wieku 50+ do podjęcia próby powrotu na rynek pracy lub 

zmiany pracodawcy. To jest sytuacja, w której obie strony muszą pokonać swoje obawy 

i zmienić sposób myślenia. Jeśli się uda, to wszystkim będzie się opłacać – pracodawcom, 

pracownikom, a nawet całej gospodarce. 

Zapraszamy Państwa do poznania zasad uczenia się osób dojrzałych oraz ich potrzeb 

w zakresie organizacji pracy. To znacznie ułatwi wszystkim zainteresowanym osiągniecie 

zadowolenia ze współpracy. 
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Lubi się uczyć, nie lubi być uczony 

Powyższe stwierdzenie zawiera istotę informacji o udziale osób dojrzałych w edukacji 

ustawicznej. Wszystkie opisane niżej uwarunkowania dotyczące organizacji szkoleń 

kierowanych do tej grupy odbiorców w pewnym stopniu powiązane są ze stwierdzeniem, że 

osoby dojrzałe lubią się uczyć, ale nie lubią być uczone. 

Nie jest prawdą, że wraz z wiekiem zanika zapotrzebowanie na wiedzę i potrzeba poznawania 

nowych rozwiązań. Zdecydowana większość ludzi, niezależnie od wieku, nigdy nie powie, że 

nie chce więcej wiedzieć, lepiej rozumieć otaczającego świata, nadążać za dokonującymi się 

zmianami. 

Jednak dużym ograniczeniem aktywności jest wzrastający z latami strach przed 

niepowodzeniem. Małe dziecko doświadcza wielu rzeczy metodą prób i błędów. W ten 

sposób uczy się. Dorośli chętnie powtarzają wówczas pociechom „jak się nie przewrócisz, to 

się nie nauczysz”. Sami tej zasady nie stosują w swojej praktyce. Nie dają sobie prawa do 

niepowodzenia, szczególnie takiego, który mieliby popełnić w środowisku osób, których nie 

znają. Ten silny lęk przed niepowodzeniem wymusza na organizatorach działań edukacyjnych 

zapewnienie osobom dojrzałym możliwie przyjaznych warunków organizacyjnych. 

Jeden z tych warunków polega na tym, że metody pracy muszą umożliwić uczestnikom 

aktywny udział w dochodzeniu do wniosków. Osoby dojrzałe nie lubią być uczone , to 

znaczy nie chcą przyjmować zestawu informacji podanych przez prowadzącego wraz 

z podsumowaniem zajęć, ale same chcą wypracować tezy końcowe, uszeregować problemy, 

wskazać możliwe rozwiązania itp. To zaś wymaga od prowadzących dużej wiedzy na temat 

zaplanowania zajęć z udziałem osób dojrzałych. 
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W ofercie Fundacji Promocji Inicjatyw Społecznych POLPROM mamy przygotowane 

i przetestowanie szkolenie z zasad wspierania osób dojrzałych. Kierujemy je do doradców 

klienta w urzędach, do trenerów i pracodawców. Zapraszamy do kontaktu! 

Bariery udziału w edukacji ustawicznej 

Udział osób dojrzałych w różnych inicjatywach edukacyjnych to zagadnienie dość 

skomplikowane. Statystyki Eurobarometru wskazują, że w grupie osób dorosłych te, które 

mają od 55 do 64 lat, najrzadziej biorą udział w szkoleniach. Jako przyczyny tej sytuacji 

wskazuje się następujące okoliczności: 

 Brak czasu  

Osoby z tej grupy wiekowej obowiązki zawodowe i sprawy rodzinne traktują jako absolutny 

priorytet. Dlatego najczęściej nie starcza im już czasu na własne przyjemności i inwestowanie 

w rozwój. Chciałyby, być może, poznać np. nowe metody pracy, tak jak chciałyby zobaczyć 

kolejny spektakl teatralny. Niestety, takie sprawy nie mieszczą się już w ich kalendarzu. 

 Brak informacji o dostępnej ofercie 

Dla wielu osób jest to bardzo ważna bariera. Może nawet znalazłyby czas, gdyby wiedziały, 

z jakiej oferty mogą skorzystać i – co bardzo ważne – miały poczucie, że jest to oferta 

przyjazna dla osób dojrzałych. Co kryje się pod tym pojęciem, wyjaśniamy poniżej. 

Podstawowy wniosek z informacji o tym problemie jest taki, że organizatorzy różnych 

szkoleń, kursów i warsztatów powinni dobrze przemyśleć kanały dotarcia z informacją 

o zajęciach do osób dojrzałych (tzn. powinni mieć wiedzę o źródłach pozyskiwania informacji 

przez tę grupę klientów) oraz profesjonalnie przygotować treść swojej oferty. 

 Brak środków finansowych 

Możliwość pokrycia kosztów udziału w szkoleniu jest bardzo ważną barierą, ale warto 

zastanowić się, jak często faktycznie występuje. Na rynku dostępnych jest wiele szkoleń 

finansowanych z Funduszy Europejskich. Udział we wszystkich takich zajęciach jest 

bezpłatny. Duże możliwości zdobywania wiedzy dają również działania różnych organizacji 

pozarządowych oraz Uniwersytety Trzeciego Wieku. Ta oferta również albo nie wymaga 

ponoszenia kosztów, albo są to opłaty symboliczne. Możliwość skorzystania z różnych 

szkoleń, w tym zawodowych, mają również osoby zarejestrowane w urzędach pracy. Jeszcze 

większa jest dostępność bezpłatnych szkoleń dla osób pracujących. Być może to właśnie brak 

informacji o ofercie powoduje, że część osób w pewien sposób „usprawiedliwia” brak 

aktywności edukacyjnej właśnie barierą finansową. 
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 Brak motywacji 

W warunkach, gdy udział w szkoleniu wymaga najpierw długiego poszukiwania informacji 

a następnie bardzo starannego gospodarowania czasem, tylko gwarantowana satysfakcja 

z udziału w zajęciach i docenienie przez otoczenie mogą budować motywację do aktywności. 

Tymczasem coraz rzadziej zdobywanie nowych kwalifikacji i rozwój zawodowy traktowane 

są jako inwestycja. Udział w kształceniu ustawicznym nie przekłada się zwykle na awanse 

i dodatkowe wynagrodzenie. Szczególnie w sytuacji osób dojrzałych, które przede wszystkim 

cenią sobie stabilizację, trudno budować świadomość potrzeby dalszej edukacji. 

Analiza wskazanych barier pozwala dość łatwo wskazać działania, które powinny być podjęte 

dla zwiększenia udziału osób w wieku od 55 do 64 lat w edukacji ustawicznej. Powinny one 

polegać na dotarciu do tego środowiska z informacją przygotowaną w sposób przyjazny dla 

osób dojrzałych oraz zawierającą przekaz sformułowany językiem korzyści. Dodatkowym 

warunkiem jest organizacja i przeprowadzenie zajęć w taki sposób, żeby uczestnik szkolenia 

chciał wrócić na następną sesję. To z kolei wymaga znajomości potrzeb edukacyjnych 

pokolenia X. 

 

Zasady uczenia się osób dojrzałych 

Ze wskazanej powyżej reguły, że osoby dojrzałe lubią się uczyć, ale nie lubią być uczone, 

wynika kilka podstawowych cech oferty edukacyjnej przyjaznej dla tej grupy uczestników. 

 Wykorzystanie doświadczenia osób uczących się 

Jest to zagadnienie bardzo ważne dla prawidłowego przygotowania treści programowych. Po 

pierwsze, omówienie sytuacji znanych uczestnikom z ich własnych przeżyć powoduje, że 
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aktywnie angażują się w ich opowiadanie i – w konsekwencji – czują się współautorami 

formułowanych wniosków i proponowanych rozwiązań. Po drugie, osoby dojrzałe najczęściej 

mają już tak wiele doświadczeń, że rozpatrywanie sytuacji, w której nigdy nie uczestniczyły, 

może tworzyć przekonanie, że jest to wiedza, która nie ma charakteru praktycznego i nigdy 

im się nie przyda. Po trzecie wreszcie, ta grupa słuchaczy łatwiej zapamięta to, co może 

skojarzyć ze znanymi doświadczeniami lub wcześniej zdobyta wiedzą. 

 Wykazanie przydatności zdobytych umiejętności i wiedzy 

To jeden z podstawowych warunków przygotowania oferty edukacyjnej przyjaznej dla osób 

dojrzałych. W pewien sposób łączy się z zasadą przedstawioną powyżej. Ta grupa klientów 

powinna koncentrować się na rozwiązaniu problemu, wykonaniu zadań i eksperymentów. 

Rozwiązania praktyczne pozwalają na spełnienie warunku „uczyć się, a nie być uczonym”. 

  Ponoszenie przez słuchaczy odpowiedzialności za proces edukacyjny 

Bardzo ważne jest, by prace planistyczne i organizacyjne dotyczące szkolenia były 

prowadzone z udziałem osób dojrzałych. Możliwość kreowania programu, doboru metod 

pracy i sposobu ewaluacji daje tej grupie słuchaczy bardzo ważne dla nich poczucie 

bezpieczeństwa i sprawczości. 

 Wspieranie motywacji do udziału w edukacji ustawicznej 

W przypadku osób dojrzałych chodzi przede wszystkim o motywację wewnętrzną. Wynika 

ona z potrzeby uznania, poczucia skuteczności i wzmocnienia poczucia własnej wartości. 

Dlatego tak ważne jest wyznaczenie drobnych kroków, które dość szybko pozwolą na 

odniesienie małych sukcesów i potwierdzenie osiągnięć. 
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Przestrzeganie powyższych zasad pozwoli tak zaplanować zajęcia (pod względem 

merytorycznym i organizacyjnym), że uczestnictwo w nich będzie dla dojrzałych słuchaczy 

przyjaznym doświadczeniem, które będą chcieli powtarzać w przyszłości. Nasza Fundacja 

już wielokrotnie spotkała się z sytuacją, w której z trudem zrekrutowani uczestnicy 

warsztatów – już po ich zakończeniu – pytali o kolejne terminy i tematy. Takie pytania są dla 

nas zawsze najlepszym potwierdzeniem tego, czy prawidłowo przygotowaliśmy zajęcia. 

Jeżeli będą chcieli Państwo uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych, proszę na wstępie 

spytać organizatorów, czy przygotowali je z uwzględnieniem opisanych powyżej zasad. 

Mają Państwo prawo czuć się komfortowo podczas szkolenia!   

Zasady wspierania osób dojrzałych 

Współpraca z osobami dojrzałymi – nie tylko podczas zajęć edukacyjnych – powinna być 

prowadzona z uwzględnieniem warunków, które są dla tego pokolenia szczególnie ważne. 

Inne oczekiwania w zakresie np. komunikacji czy sposobu prowadzenia zajęć mają osoby 

młode, a inne te nieco starsze. Z tego powodu zajęcia organizowane „dla wszystkich” okazują 

się ofertą  nieatrakcyjną dla osób w wieku 55+. 

Przedstawiamy kilka zasad, które ułatwią współpracę wszystkim zainteresowanym. 

Pamiętajmy, że podstawowa bariera, która ogranicza aktywność osób dojrzałych, to lęk przed 

niepowodzeniem. Dlatego we wszystkich działaniach powinniśmy pamiętać o jej 

ograniczaniu.   

 Zapewnienie poczucia bezpieczeństwa 

Praktycznie zerowa skłonność do ryzyka sprawia, że osoby dojrzałe najlepiej czują się 

w sytuacjach, na które mają wpływ (w przypadku zajęć edukacyjnych wskazywaliśmy na 

potrzebę zapewnienia słuchaczom możliwości współdecydowania o programie i metodach 

pracy).  

Dodatkowym czynnikiem budującym poczucie bezpieczeństwa jest zapewnienie pomocy 

w sytuacjach, gdy pojawią się ewentualne trudności (np. wsparcia doradcy lub coacha). 

Ważne jest też tworzenie przyjaznej atmosfery, koncentracja na mocnych stronach, nie tylko 

zawodowych, ale też życiowych. 

 Właściwy dobór trenerów i doradców 

Osoby realizujące wsparcie kierowane do osób dojrzałych powinny być w wieku zbliżonym 

do uczestników zajęć. Gdy w roli trenera, doradcy czy coacha występuje osoba dużo młodsza, 

słuchacze nie koncentrują się na treści przekazywanych informacji, ale analizują sytuację 
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poprzez porównanie swojej wiedzy do wiedzy prowadzącego, co zwykle prowadzi do 

negatywnych reakcji. 

Jedną z nich określa się jako syndrom „starego psa”. Osoba dojrzała ma poczucie, że od 

młodego trenera niewiele może się nauczyć, bo przecież ma dużo większe doświadczenie 

zawodowe. Zdarza się również, że porównanie wiedzy trenera i słuchacza doprowadza tego 

drugiego do obniżenia samooceny. Rodzi się w niej wówczas przekonanie, że skoro taka 

młoda osoba tak dużo wie, to jej osiągnięcia są bezwartościowe. Jednak niezależnie od tego, 

którą postawę przyjmie słuchacz, zawsze będzie to ze szkodą dla efektów udzielanego 

wsparcia. 

 Dobór odpowiednich grup szkoleniowych 

Dwie zasady, które przedstawiliśmy powyżej, są bezpośrednio związane również 

z celowością tworzenia grup szkoleniowych jednorodnych wiekowo. To ogranicza lęk przed 

niepowodzeniem oraz ryzyko porównań posiadanych wiedzy i umiejętności 

z przedstawicielami młodszego pokolenia. 

Zbyt duże zróżnicowanie zespołów (np.  osoby młode i starsze lub pracujące i pozostające bez 

zatrudnienia) jet częstą przyczyną zamykania się niektórych uczestników na kontakty oraz 

unikania sytuacji dla nich nieprzyjemnych. W konsekwencji osoby, które nie czują się 

komfortowo, opuszczają zajęcia lub rezygnują z dalszego udziału. 

 Budowanie atmosfery współpracy 

Konsekwencją utworzenia jednorodnej grupy i poprowadzenia zajęć przez dobrze dobranego 

trenera jest łatwość zbudowania atmosfery współpracy. Jest to bardzo ważny czynnik 

podtrzymujący motywację. Dodatkowo, ogranicza nielubianą przez osoby dojrzałe 

rywalizację, która często pojawia się podczas zajęć zespołowych. 

 Używanie prostego języka 

Celowość wdrożenia tej zasady wynika ze wszystkich przedstawionych powyżej 

uwarunkowań. Prosty, zrozumiały język daje poczucie bezpieczeństwa wypływające 

z pewności, że przekazy są dobrze interpretowane. W ten sposób ogranicza się lęk przed 

ośmieszeniem. Łatwiej również współpracować, gdy używane sformułowania są jasne dla 

wszystkich uczestników.  

Co do zasady, prosty język coraz częściej pojawia się w przekazach instytucji publicznych. 

Podczas zajęć edukacyjnych lub w kontaktach z podwładnymi zdarza się jednak nadal, że 

hermetyczny język jest elementem wykorzystywanym do budowania wizerunku eksperta. 

Warto uświadomić sobie, że obecnie modny jest trend upraszczania przekazu i dzieje się to 
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z pożytkiem dla wszystkich zainteresowanych, a przede wszystkim dla skuteczności 

komunikacji. 

Trzeba też pamiętać, że w komunikacji ważna jest również treść. W przypadku osób 

dojrzałych sprawdza się najlepiej znana od zawsze zasada budowania komunikatu 

marketingowego, to znaczy wykorzystanie języka korzyści. 

 Indywidualizacja wsparcia 

To zasada, która wskazuje na potrzebę zaplanowania takich działań (organizacyjnych 

i merytorycznych), które będą „szyte na miarę” każdej wspieranej osoby. Przedstawione 

powyżej ogólne zasady są bardzo ważne, ale w podjęciu ostatecznych decyzji zawsze trzeba 

wziąć pod uwagę, jakie są potrzeby konkretnej osoby. 

 

Skuteczne wspieranie osób dojrzałych na rynku pracy wymaga poznania potrzeb i oczekiwań 

tej grupy klientów. Każda osoba jest inna, ale istnieją pewne cechy wyróżniające pokolenie 

X. Trzeba je uszanować.  

Zapewnienie komfortu każdej  grupie pracowników jest warunkiem rozwoju firmy. Gdy się 

to uda, można sięgnąć po ogromny potencjał, który drzemie w zespołach 

międzypokoleniowych. Warto jednak zdawać sobie sprawę, że  budowanie takiego zespołu 

wymaga dużej troski o zapewnienie komfortu wszystkim członkom i zawsze musi wynikać 

z działań „oddolnych”, to znaczy być zainicjowane przez samych zainteresowanych. 

Wcześniej muszą dobrze się poznać i zyskać wzajemne zaufanie. 

Mamy nadzieję, że powyższe informacje pozwolą osobom dojrzałym łatwiej określić swoje 

potrzeby i oczekiwania. Z kolei trenerzy, doradcy i pracodawcy zechcą wdrożyć 
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przedstawione zasady do swojej praktyki. Osoby dojrzałe są coraz bardziej potrzebne na 

rynku pracy, i warto zadbać o efektywne wykorzystanie ich umiejętności i doświadczenia. 

W ofercie naszej Fundacji mamy szkolenia o zasadach komunikacji z osobami dojrzałymi 

i organizacji wsparcia dla tej grupy klientów. Przeszkoliliśmy już grupę doradców ds. 

utrzymania aktywności zawodowej. Cieszymy się, że w kolejnych miastach funkcjonują 

specjalne placówki, działy instytucji publicznych lub indywidulani doradcy, którzy 

specjalizują się we współpracy z dojrzałymi klientami. Jeżeli chcą Państwo dołączyć do tej 

grupy, zapraszamy do skorzystania z naszej propozycji szkoleniowej. Prosimy o kontakt! 

 

Jak może utrzymać aktywność zawodową 

Fundacja Promocji Inicjatyw Społecznych POLPROM już od kilkunastu lat w różny sposób 

wspiera aktywność zawodową osób dojrzałych. W poprzednich latach, gdy wskaźnik 

bezrobocia utrzymywał się na wysokim poziomie, osoby w wieku 55+ znajdowały się 

w szczególnie trudnej sytuacji. Te, które utrzymały zatrudnienie, przeżyły zapewne wiele 

ciężkich chwil. Z dużym zdenerwowaniem przyjmowały informacje o kolejnych 

planowanych w firmie zwolnieniach. W niektórych przypadkach musiały zgodzić się na mniej 

korzystne warunki zatrudnienia przedstawione przez pracodawcę. Lęk przed zwolnieniem 

wynikał z wcześniejszych doświadczeń, gdy już nawet osoby czterdziestoletnie nie miały 

dużych szans podczas rekrutacji. Niekiedy wiązał się też z niską samooceną i całkowitym 

brakiem umiejętności poruszania się po współczesnym rynku pracy. 

To wszystko prawdopodobnie spowodowało, że zdecydowana większość osób, które osiągają 

wiek emerytalny, wycofuje się z rynku pracy. Są zmęczone fizycznie, ale również 

i psychicznie. I to wszystko dzieje się akurat teraz, gdy pracodawcy mają coraz większe 

problemy z pozyskaniem chętnych do zatrudnienia. 
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Co można zrobić, by uwzględnić potrzeby i oczekiwania osób dojrzałych, ale jednocześnie 

zwiększyć wskaźnik aktywności zawodowej w tej grupie wiekowej?  

W 2018 roku nasza Fundacja podjęła próbę opracowania jednego z wielu możliwych 

rozwiązań. Tak powstało innowacyjne rozwiązanie „Kurs na utrzymanie aktywności 

zawodowej”. 

Vademecum rynku pracy 

Informacje, które przedstawiliśmy Państwu powyżej, w tym dotyczące charakterystyki 

pokolenia X i zasad skutecznego wspierania osób dojrzałych, są częścią opracowanego przez 

Fundację Promocji Inicjatyw Społecznych POLPROM „Kursu na utrzymanie aktywności 

zawodowej”. Przygotowaliśmy je w formie drukowanego „Poradnika doradcy ds. utrzymania 

aktywności zawodowej” oraz jako materiały wykorzystywane podczas szkoleń takich 

doradców. 

Założyliśmy, że skuteczna aktywizacja osób dojrzałych wymaga zarówno dotarcia do nich 

z informacją  i zbudowania motywacji do podjęcia (lub utrzymania) aktywności zawodowej, 

jak i przygotowania doradców oraz trenerów do udzielania wsparcia dostosowanego do 

oczekiwań i potrzeb tej grupy docelowej. 

Teraz nadszedł czas na zaprezentowanie Państwu tej części naszego „Kursu na utrzymanie 

aktywności zawodowej”, która pozwala osobom dojrzałym wziąć ster we własne ręce. 



   

   

20 

 

„Vademecum rynku pracy” przygotowaliśmy w wersji elektronicznej i zamieściliśmy na 

stronie www.vademecumrynkupracy.pl oraz w wersji drukowanej. Mamy świadomość, że 

pokolenie X jeszcze często szuka informacji drukowanej.  

Dla tych instytucji i organizacji, które chciałyby wykorzystać to rozwiązanie w swojej pracy, 

mamy gotowy do druku plik, który można zamienić na atrakcyjną dla osób dojrzałych 

broszurę.  

Punktem wyjścia dla przygotowania informacji było nasze przeświadczenie, że osiągnięcie 

wieku emerytalnego nie musi oznaczać konieczności dokonania wyboru między dalszym 

zatrudnieniem u dotychczasowego pracodawcy a zakończeniem aktywności zawodowej. 

Prawdziwy wybór polega bowiem na podjęciu zadań, które są zgodne z potrzebami 

i marzeniami każdej osoby. Zatem nie stawiamy pytania „Czy dalej pracować?”, ale 

wskazujemy, że nadszedł doskonały moment, by się zastanowić „Co chcę i lubię robić?” 

Ze względu na różnorodność współczesnego rynku pracy zebraliśmy w jednym miejscu (na 

stronie internetowej przygotowanej w sposób zapewniający łatwe dotarcie do całej treści) 

informacje, które pomogą znaleźć odpowiedzi na powyższe pytanie. 

Warto zauważyć, że w zdecydowanej większości nie są to informacje odkrywcze i wcześniej 

były dostępne na różnych portalach. Jednak dla osób dojrzałych dotarcie do nich nie było 

łatwe i – zwykle – nie wiązało się z uzyskaniem przydatnych podpowiedzi i wskazówek. 

Informacje rozproszone, zapisane fachowym językiem specjalistów od rekrutacji 

i przygotowane w sposób ogólny nie są przyjazne dla osób dojrzałych. Przygotowana przez 

nas strona internetowa odnosi się do pracy, która jest związana z pasją, daje satysfakcję 

z udziału w ważnych projektach lub realizacji ważnych społecznie celów. Jednym słowem – 

na pracy przyjaznej osobom dojrzałym. 

http://www.vademecumrynkupracy.pl/
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„Vademecum rynku pracy” składa się z siedmiu rozdziałów. Zapraszamy do lektury! 

 

Informator o pracy osób dojrzałych 

Informator pomaga w uzyskaniu odpowiedzi na podstawowe pytania, które zadają sobie 

osoby osiągające wiek emerytalny.  

Czy mogę jeszcze pracować? Na podstawie jakich umów? Czy dorabianie oznacza 

ograniczenie lub zawieszenie emerytury? 

Dołożyliśmy starań, by treść była podana w sposób interesujący i zachęcała do dalszej 

lektury. W przypadku takich tematów, jak powszechny wiek emerytalny i regulacje prawne, 

nie było to łatwe zadanie. 

Zanim zajrzą Państwo na stronę Vademecum, prezentujemy próbkę naszej pracy.     

Przez wiele lat kariery zawodowej wydawało się Państwu, że emerytura to pojęcie 

z kategorii abstrakcyjnych. Podobno kiedyś nadejdzie, ale stanie się to prawdopodobnie 

dopiero po końcu świata. Aż tu nagle, któregoś dnia, gdy teczka z planami zawodowymi jest 

jeszcze pełna, okazuje się, że nadszedł okres ochronny. A zaraz za nim w kalendarzu pojawił 

się dzień, w którym osiągamy wiek emerytalny. 

Vademecum rynku pracy zostało przygotowane z myślą o osobach dojrzałych przez zespół 

ekspertów, w którym duża część osób zbliża się do wieku emerytalnego lub nawet ten wiek 

osiągnęła. 

Chcemy podpowiedzieć Państwu rozwiązania, które rozszerzą możliwości wyboru 

dokonywanego w związku z osiągnięciem wieku emerytalnego. Wybór nie ogranicza się do 

decydowania, czy nadal pracujemy, czy stajemy się klientami ZUS. Prawdziwy wybór, 

jakiego powinni Państwo dokonać w tym szczególnym momencie życia, polega na 

znalezieniu zajęcia zgodnego z Państwa marzeniami, potrzebami i oczekiwaniami. Z takiej 

pracy będą Państwo czerpać radość, siłę i energię na kolejne lata. Dlatego zapraszamy do 

lektury Vademecum i do obrania razem z nami kursu na utrzymanie aktywności zawodowej. 

Co ważne, już na wstępie Vademecum rozwiewamy wszystkie wątpliwości dotyczące 

korzyści finansowych płynących z podjęcia aktywności zawodowej na emeryturze. 

Precyzyjnie i przystępnie dowodzimy, że można je wskazać zarówno w okresie wykonywania 

pracy, jak i długo po jej zakończeniu. Warto przeczytać! 
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Przewodnik po dostępnej pomocy 

Nasze wieloletnie doświadczenia pokazują, że wiedza o różnych formach wsparcia 

dostępnych na rynku pracy jest bardzo mała. Pokolenie osób dojrzałych nie jest pod tym 

względem wyjątkowe. Tymczasem różnorodność form pomocy jest tak duża, że coraz łatwiej 

każdemu wybrać coś dla siebie. Trzeba jednak wiedzieć, kto może nam pomóc. 

Zdecydowana większość przedstawicieli pokolenia 55+ przeżyła swoje życie zawodowe bez 

kontaktu z urzędami pracy. Nie zna tych instytucji i  – prawdopodobnie – nie chce poznać (bo 

nadal w obiegowej opinii nie mają one dobrej marki). Tymczasem urzędy pracy mają 

w swojej ofercie sporo instrumentów wspierania osób poszukujących pracy. Każdy, kto ma 

status osoby poszukującej pracy (nawet osoba z ustalonym prawem do emerytury), może 

skorzystać z usług pośrednictwa pracy oraz poradnictwa zawodowego. Osoby zarejestrowane 

jako bezrobotne mogą skorzystać jeszcze z wielu innych form pomocy.  

W ostatnim czasie oferta dla osób dojrzałych jest w niektórych miastach coraz bardziej 

atrakcyjna. Powstają specjalne centra aktywizacji seniorów (np. w Gdańsku) lub są 

wyznaczeni odpowiednio przygotowani doradcy, którzy w określonych godzinach 

koncentrują się na potrzebach tej grupy klientów (np. w Zabrzu). Niektóre urzędy realizują 

specjalne projekty (np. w Tychach i Malborku). Dlatego warto dać sobie szansę i sprawdzić, 

co lokalny urząd pracy ma nam do zaoferowania. Już za kilka lat co czwarty Polak będzie 

miał ponad 60 lat. Oferta skierowana do tego pokolenia będzie stale rozwijana. Wynika to nie 

tylko z potrzeb seniorów, ale również pracodawców i całej gospodarki. 

Lektura Przewodnika zawartego w „Vademecum rynku pracy” i wizyta w urzędzie pracy to 

również doskonałe okazje do poznania rozwiązań, które są przygotowane dla pracodawców 

i łączą się z zatrudnianiem osób dojrzałych. Warto mieć świadomość, jakie korzyści 

finansowe może dać pracodawcy zatrudnienie pracownika w wieku 50+. Może to być 

bowiem ważny argument podczas rozmowy rekrutacyjnej. 

Przedstawione w Vademecum formy pomocy obejmują również możliwość aktualizacji 

wiedzy i zdobywania nowych umiejętności poprzez udział w bezpłatnych szkoleniach, 

kursach i warsztatach. Warto przeczytać! 
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Własna firma 

Vademecum zawiera trzy rozbudowane podpowiedzi dotyczące tego, jak możemy być 

aktywni zawodowo, gdy już nie chcemy (lub nie możemy) wykonywać dotychczasowej 

pracy. Jedna z naszych propozycji dotyczy podjęcia działalności gospodarczej. Jest to 

rozwiązanie coraz bardziej atrakcyjne dla osób dojrzałych, które prawdopodobnie nie będą 

budować dużej firmy, lecz osobiście świadczyć usługi lub produkować towary w stosunkowo 

ograniczonej skali. W ostatnim czasie wprowadzono kilka rozwiązań prawnych, które właśnie 

takim firmom znacznie ułatwiają życie.  

Proponujemy rozważenie prowadzenia własnej firmy, bo wiemy, że osoby dojrzałe bardzo 

motywuje nawet niewielki sukces osobisty i finansowy. Dla niektórych osób może to być 

okazja do wykorzystania doświadczenia i umiejętności zdobytych w trakcie pracy 

zawodowej, a dla innych do biznesowego sprawdzenia się w dziedzinach, które wcześniej 

stanowiły jedynie ich hobby.  

Vademecum zawiera informacje o specyficznych cechach tej aktywności zawodowej, takich 

jak:  

 duża elastyczność czasu pracy,   

 możliwość realizacji pasji, 

 pełna samodzielność. 

Trzeba jednak pamiętać, że prowadzenie działalności gospodarczej może prowadzić do 

sukcesu tylko te osoby, które mają duży zapał. To oznacza, że decyzja o założeniu firmy nie 

może wynikać z negatywnego wyboru. Jest to szczególnie ważne w powiązaniu ze 

wskazanym przez nas dużym lękiem osób dojrzałych przed niepowodzeniem. 
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Dlatego w Vademecum czytelnik znajdzie opis kompetencji przedsiębiorcy i uzasadnienie 

konieczności uświadomienia sobie swoich słabych stron oraz minimalizacji ryzyka. 

Ważną częścią przygotowanych przez nas informacji jest przedstawienie form pomocy 

dostępnych dla początkujących przedsiębiorców. Warto przeczytać! 

Organizacje pozarządowe 

Trzeci sektor istnieje „od zawsze”, ale jeszcze na początku XXI wieku nie był często 

kojarzony z aktywnością zawodową. Prace społecznie pożyteczne wykonywano najczęściej 

bez wynagrodzenia. Wynikało to w dużym stopniu z braku dostępności dużych programów 

dla organizacji pozarządowych. Skoro organizacje nie miały dostatecznych środków, to 

pozyskane fundusze przeznaczały na rozwiązywanie określonych problemów społecznych, 

a nie na pensje. 

Nic więc dziwnego, że zdecydowana większość osób dojrzałych nigdy nie myślała o  trzecim 

sektorze jako o pracodawcy czy zleceniodawcy. Dlatego z informacją o zasadach działania 

współczesnych organizacji pozarządowych warto zapoznać się szczególnie starannie. 

Współczesne sukcesy trzeciego sektora są bowiem zarówno wynikiem dostępności 

finansowania, jak i zaangażowania ludzi.  

To, co cechuje aktywność prowadzoną przez organizacje pozarządowe, to przede wszystkim: 

 elastyczne godziny pracy;  

 zaangażowanie w indywidualnie dobranym wymiarze czasu;  

 krótkie umowy (np. współpraca dotycząca organizacji konkretnego wydarzenia lub 

realizacji projektu);  

 płaska struktura organizacyjna; 

 satysfakcjonujący dochód – praca etatowa w organizacji pozarządowej najczęściej 

oznacza stosunkowo niskie stawki, ale zaangażowanie eksperckie osoby dojrzałej, np. 
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jako doradca lub wykonawca dzieła, może być satysfakcjonującym źródłem 

dodatkowego dochodu. 

Są to informacje, które dla wielu osób dojrzałych powinny być bardzo interesujące, bo 

odpowiadają na ich potrzeby i oczekiwania. Jednak współpraca z organizacjami 

pozarządowymi jest atrakcyjną propozycją tylko dla tych osób, które: 

 akceptują misję realizowaną przez daną organizację, np. w fundacji prowadzącej 

schronisko dla psów nie znajdzie swojego miejsca osoba, która nie lubi zwierząt lub 

nie jest wrażliwa na ich los; 

 są wielozadaniowe, to znaczy gotowe do zaangażowania się w różne prace (np. 

niemal jednocześnie prowadzone kontakty z partnerami zewnętrznymi, pisane 

informacje, dopilnowane sprawy organizacyjne i zapewniona poprawność 

formalno-księgowa wszystkich działań).  

W naszym „Vademecum rynku pracy” zawarliśmy sporo informacji o współpracy 

z organizacjami pozarządowymi oraz o tym, jak je tworzyć i prowadzić. Wydaje się celowe 

szersze zainteresowanie osób dojrzałych tym tematem i pokazanie im możliwości 

finansowania różnorodnych działań społecznych. Warto przeczytać! 

Ekonomia społeczna 

Dla wielu środowisk to ciągle nowy temat lub bardzo mało znany.  Nic więc dziwnego, że 

osoby dojrzałe nie wiedzą praktycznie nic o możliwości współpracy. Dlatego na naszym 

portalu kierowanym do tej grupy czytelników nie mogło zabraknąć rozdziału dotyczącego 

ekonomii społecznej.  

Praca w podmiotach ekonomii społecznej to przede wszystkim: 

 działalność gospodarcza podporządkowana celom społecznym – to rozwiązanie 

łączące w sobie elementy biznesowe i zaangażowanie społeczne, ale w ściśle 

określonej kolejności: najpierw określenie misji, potem zdobywanie środków 

finansowych na jej realizację; 

 często zaangażowanie na część etatu – ze względu na potrzebę wykorzystania 

różnorodnej wiedzy i doświadczenia (i jednocześnie stosunkowo małą skalę 

działalności) w  wielu firmach społecznych zadania jednego przedsiębiorcy dzieli się 

pomiędzy kilka osób;  

 wykorzystanie zapału, doświadczenia i wiedzy. 

„Vademecum rynku pracy” zawiera obszerne informacje na temat działalności podmiotów 

ekonomii społecznej oraz prezentuje różne formy tych podmiotów.  Dobrze je poznać 



   

   

26 

i połączyć pomysły biznesowe z aktywnością społeczną. Takie zaangażowanie wiedzy 

i doświadczenia osób dojrzałych może być źródłem ogromnej satysfakcji. Warto przeczytać! 

Poradnik poruszania się po rynku pracy 

„Vademecum rynku pracy” to zbiór różnorodnych informacji o rynku pracy. Czytelnicy 

znajdą m.in. przegląd najważniejszych zagadnień dotyczących poszukiwania pracy, opinie 

pracodawców o dojrzałych pracownikach oraz podpowiedzi dotyczące radzenia sobie 

z obalaniem stereotypów. Rynek pracy, jak każdy inny rynek, wymaga od sprzedającego 

odpowiednich umiejętności i orientacji na potrzeby klienta. Dlatego konieczne jest poznanie 

tych potrzeb i przygotowanie komunikatów sformułowanych językiem korzyści. 

Podpowiadamy, jak to zrobić w kontaktach z przyszłym pracodawcą. Warto przeczytać!  

Dobre praktyki utrzymania aktywności zawodowej 

Dojrzały wiek nie powinien być powodem do rezygnacji z czerpania zadowolenia 

z aktywności zawodowej. Wierzymy, że po lekturze opisanych powyżej rozdziałów 

„Vademecum rynku pracy” są już Państwo zmotywowani do poszukania najlepszego dla 

siebie miejsca na rynku pracy. Jeżeli jednak nadal mają Państwo obawy i wątpliwości, to 

końcowa część naszego portalu zawiera opis kilku dobrych praktyk. Skoro bohaterom 

prezentowanych przez nas inicjatyw udało się, to może jednak trzeba dać sobie szansę? 

W każdym razie: warto przeczytać! 

 

Przedstawiliśmy Państwu najważniejsze informacje, które w formie uszczegółowionej 

czekają na Państwa na stronie internetowej www.vademecumrynkupracy.pl. Zapraszamy do 

lektury i podejmowania kolejnych decyzji zawodowych.  

Wiek dojrzały to doskonały moment na czerpanie zadowolenia z wykonywanej pracy, 

realizację pasji i odkrywanie nowych talentów. To moment, gdy tak wiele się zaczyna 

w życiu każdego z nas.  

Jeżeli zechcą Państwo skorzystać z naszych podpowiedzi, będzie nam bardzo miło. Prosimy 

o informacje i zapraszamy do kontaktu z nami oraz do udziału w naszych kolejnych 

projektach skierowanych do osób dojrzałych.  

 

 

http://www.vademecumrynkupracy.pl/
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Kilka dodatkowych słów skierowanych do trenerów, doradców 

i pracodawców 

Informator, który Państwu przekazujemy, zawiera opis oferty naszej Fundacji skierowanej do 

osób dojrzałych. Chcemy zainteresować tę grupę czytelników utrzymaniem aktywności 

zawodowej. Podpowiadamy, dlaczego to taki ważny temat. Wskazujemy, jak można tę 

aktywność realizować. Uchylamy drzwi do takich rozwiązań, jak własna firma, współpraca 

z organizacjami pozarządowymi i podmiotami ekonomii społecznej. Bardzo liczymy na to, że 

uda nam zbudować u osób dojrzałych wewnętrzne przekonanie, że warto nadal być aktywnym 

zawodowo i można z tego tytułu czerpać dużo satysfakcji. 

Mamy jednak świadomość, że nasze działania nie są odpowiedzią na wiele pytań stawianych 

przez czytelników i związanych z ich osobistą sytuacją oraz uwarunkowaniami lokalnego 

rynku pracy. Dlatego zdecydowaliśmy się ten Informator skierować również do doradców, 

trenerów i pracodawców (ze wszystkich sektorów).  

Nasze podpowiedzi nie będą przydatne, jeżeli w środowisku lokalnym (np. w urzędzie pracy, 

w organizacji pozarządowej, w firmie szkoleniowej) osoba dojrzała nie znajdzie wsparcia 

przyjaznego oraz dostosowanego do jej potrzeb i oczekiwań.  

Tylko w takim trójstronnym dialogu możemy skutecznie przygotować osoby dojrzałe do 

utrzymania aktywności zawodowej i wykonywania zadań będących źródłem satysfakcji. 

Zapraszamy zatem Państwa do zapoznania się z naszymi propozycjami.  

Co więcej, Państwa codzienna praca w urzędach, firmach szkoleniowych i organizacjach 

pozarządowych też wymaga konsekwentnego otwarcia na potrzeby i oczekiwania osób 

dojrzałych, których jest w naszym otoczeniu coraz więcej.  

Mamy w naszej ofercie warsztaty dla doradców ds. utrzymania aktywności zawodowej, 

pokazujemy dobre praktyki wdrażane przez inne urzędy i firmy, dzielimy się informacjami 

z tematycznych konferencji krajowych i zagranicznych oraz najnowszych raportów i analiz. 

Jeżeli są Państwo zainteresowani udziałem w takich spotkaniach, to prosimy o kontakt. 

 

Wspólnie zmieniajmy rynek pracy  

i wspierajmy osoby dojrzałe  

w utrzymaniu aktywności zawodowej!  
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Zakończenie 

 

Jeżeli treści przedstawione w Informatorze zaciekawiły Państwa, to zapraszamy do 

współpracy z naszą Fundacją i do podejmowania decyzji zawodowych, które będą 

odzwierciedleniem Państwa oczekiwań i źródłem dużej satysfakcji.  

Zespół Fundacji Promocji Inicjatyw Społecznych POLPROM  

pracuje w godz. 09.00-17.00 w biurze, które mieści się w Warszawie, 

Al. Stanów Zjednoczonych 51 lok. 106 B (I piętro) 

Zapraszamy na dobrą kawę!  

Mogą Państwo kontaktować się z nami również mailowo: 

biuro@polprom.org.pl 

lub telefonicznie 22 6732209 lub 697695679 

 

Zapraszamy do śledzenia informacji na naszej stronie internetowej www.polprom.org.pl 

oraz postów na Facebooku @fundacjapolprom 

mailto:biuro@polprom.org.pl
http://www.polprom.org.pl/

