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Zastosowanie perspektywy cyklu ĝycia
w polityce spoïecznej i pracy socjalnej

Streszczenie
Wspóïczesne zmiany demograficzne oraz starzenie siÚ spoïeczeñstw skïaniajÈ do poszukiwania odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób staroĂÊ jako faza ĝycia jest ksztaïtowana
przez wczeĂniejsze wydarzenia, doĂwiadczenia i zachowania. Artykuï stanowi propozycjÚ zastosowania perspektywy cyklu ĝycia (ang. life course perspective) w badaniach nad
politykÈ spoïecznÈ i pracÈ socjalnÈ, ze szczególnym uwzglÚdnieniem polityki spoïecznej
wobec starzenia siÚ ludnoĂci. Autorka dokonuje przeglÈdu potencjalnych obszarów polityki spoïecznej (takich jak polityka rynku pracy, polityka rodzinna, polityka zdrowotna,
opieka dïugoterminowa), w których zastosowanie perspektywy cyklu ĝycia moĝe przynieĂÊ
korzystne rezultaty w postaci wyodrÚbnienia instrumentów proaktywnych i prewencyjnych.
DominujÈcÈ perspektywÈ teoretycznÈ jest nowy instytucjonalizm. Autorka dokonuje oceny
zjawiska instytucjonalizacji i deinstytucjonalizacji cyklu ĝycia oraz podkreĂla korzyĂci wynikajÈce z integracji perspektyw ïÈczÈcych politykÚ spoïecznÈ i nowoczesne rozwiÈzania
instytucjonalne z gerontologiÈ, psychologiÈ, pedagogikÈ i medycynÈ wieku dojrzaïego.
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WstÚp
Perspektywa cyklu ĝycia jest nowym modelem teoretycznym umoĝliwiajÈcym badanie
wspóïzaleĝnoĂci i wspóïrelacji pomiÚdzy ludzkimi zachowaniami a zmiennymi takimi jak
czas, wiek (biologiczny, psychologiczny, spoïeczny), okres historyczny, przynaleĝnoĂÊ do
pokolenia/kohorty, zmiany spoïeczne, warunki socjoekonomiczne, kontekst kulturowy
oraz innymi. ZapoczÈtkowana w latach 90. XX w. przez amerykañskiego socjologa Glena
H. Eldera, dziĂ perspektywa cyklu ĝycia rozwija siÚ jako multidyscyplinarny model teoretyczny i znajduje szerokie zastosowanie w gerontologii spoïecznej, demografii, antropologii i psychologii. Gïównym zaïoĝeniem badañ naukowych uwzglÚdniajÈcych paradygmat
cyklu ĝycia jest ich longitudinalny charakter, niezaleĝnie od tego, czy prowadzone sÈ nad
jednostkÈ, spoïecznoĂciÈ czy caïÈ kohortÈ. Podïuĝny charakter badañ umoĝliwia uchwycenie wielu niuansów kluczowych z punktu widzenia perspektywy cyklu ĝycia, takich jak
(a) wpïyw wczeĂniejszych doĂwiadczeñ i wydarzeñ na póěniejszÈ jakoĂÊ ĝycia czïowieka,
(b) znaczenie okresów transformacji, przemian oraz momentów zwrotnych dla dalszej
trajektorii cyklu ĝycia, (c) wpïyw czynników historycznych, politycznych, ekonomicznych,
spoïecznych i kulturowych na ĝyciowe usytuowanie, (d) kwestia wspóïpowiÈzania losów
(linked lives) (Hutchison 2011) i ich zaleĝnoĂci od czïonków rodziny i ich wyborów, abtakĝe
(e) istotne znaczenie szerszego kontekstu instytucjonalnego i jego pozorna transparentnoĂÊ strukturalno-ideologiczna. Artykuï ten analizuje potencjalne korzyĂci zastosowania perspektywy cyklu ĝycia w wybranych obszarach polityki spoïecznej, pracy socjalnej
ibgerontologii spoïecznej oraz argumentuje za potrzebÈ deinstytucjonalizacji lub reinstytucjonalizacji cykli ĝycia wspóïczesnych pokoleñ.

(De)instytucjonalizacja cyklu ĝycia
Punktem wyjĂcia w dyskusji nad zastosowaniem perspektywy cyklu ĝycia w polityce spoïecznej jest pojÚcie instytucjonalizacji cyklu ĝycia, interpretowane przez pryzmat gïównych
zaïoĝeñ teoretycznych nowego instytucjonalizmu. Zdaniem Heikki Ervasti (2008) to instytucje ksztaïtujÈ zachowania i postawy. WyznaczajÈ Ăcieĝki i tworzÈ pewne utarte struktury,
w których ramach funkcjonuje spoïeczeñstwo. Bieg ĝycia czïowieka — od narodzin aĝ do
Ămierci — jest regulowany i porzÈdkowany przez instytucje. W rozumieniu nowych instytucjonalistów instytucjÈ jest zarówno system edukacji, rynek pracy, system emerytalny,
jak i nieformalne zespoïy reguï i konwencji, jak na przykïad podziaï ról pomiÚdzy kobietÈ
a mÚĝczyznÈ. Martin Kohli (2007) zauwaĝa, ĝe instytucje sÈ spoïecznymi konstruktami,
które z biegiem czasu stajÈ siÚ czÚĂciÈ szerszego, spoïecznego systemu przekonañ, a ich
istnienie i normatywny charakter sÈ traktowane jako oczywistoĂÊ. Instytucjonalizacja cyklu
ĝycia to zbiór metod i rozwiÈzañ, jakimi pañstwo (przez polityki i regulacje prawne) oraz
instytucje (takie jak szkoïy, zakïady pracy) definiujÈ i strukturyzujÈ bieg ludzkiego ĝycia.
Rozwój perspektywy cyklu ĝycia, zarówno jako modelu teoretycznego, jak i jego metodologii badañ, doprowadziï do rozwoju argumentacji przemawiajÈcej za potrzebÈ deinstytucjonalizacji cyklu ĝycia. Dyskusja nad deinstytucjonalizacjÈ cyklu ĝycia czerpie z dorobku
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dekonstruktywizmu spoïecznego, w myĂl przekonania, ĝe instytucjonalny ïad spoïeczny
nie zawsze koresponduje z ludzkÈ naturÈ.
Z punktu widzenia nowego instytucjonalizmu sam „cykl ĝycia” jest instytucjÈ spoïecznÈ (life course as a social institution) (Kohli 2007, s. 254), a jego instytucjonalizacja
przejawia siÚ tradycyjnym trójpodziaïem na czas nauki, czas aktywnoĂci zawodowej i czas
emerytury. WĂród argumentów przemawiajÈcych za deinstytucjonalizacjÈ cyklu ĝycia najistotniejsza wydaje siÚ rosnÈca dïugoĂÊ trwania ĝycia, która powoduje, ĝe ów trójpodziaï
staje siÚ nieadekwatny. RozumiejÈc kwestiÚ koniecznoĂci uelastycznienia kolejnych faz
ĝycia, którÈ omawiam szerzej w czÚĂci poĂwiÚconej polityce spoïecznej i polityce rynku
pracy, za dodatkowy argument przemawiajÈcy za deinstytucjonalizacjÈ cyklu ĝycia naleĝy
uznaÊ troskÚ o indywidualny dobrostan (well-being) i osobistÈ wolnoĂÊ w podejmowaniu decyzji, szczególnie w kontekĂcie obowiÈzujÈcych w danej kulturze norm wiekowych
ibprzekonania o tym, co w danym wieku „wypada” lub nie. Martin Kohli zwraca uwagÚ na
negatywne konsekwencje instytucjonalizacji cyklu ĝycia, które przejawiajÈ siÚ przez normatywnÈ wbswej naturze biografizacjÚ ludzkiego ĝycia postrzeganego jako projekt do zrealizowania. Nawet postmodernistyczna indywidualizacja ĝycia spoïecznego nie prowadzi
do osïabienia porzÈdku spoïecznego, lecz odbywa siÚ w ramach istniejÈcych, quasi-transparentnych instytucjonalnych wzorców (patterns) (tamĝe). Z pojÚciem instytucjonalizacji
cyklu ĝycia wiÈĝÈ siÚ dodatkowo takie pojÚcia jak chronologizacja, czyli uczynienie z wieku
podstawowego kryterium w „chronologicznie standaryzowanym normatywnym cyklu ĝycia”
(tamĝe, s. 255), oraz temporalizacja, czyli zjawisko, w którym czas, a konkretnie „czas
ĝycia” (ang. life-time) i jego fazy, stajÈ siÚ kluczowÈ cechÈ strukturalnÈ reĝimu, w którym
ĝyjemy (tamĝe). PostÚpujÈca przez kilka dekad instytucjonalizacja cyklu ĝycia doprowadziïa do swoistej homogenizacji poszczególnych faz ĝycia (homogenization of life stages)
(Dannefer, Settersten Jr. 2010), która przejawia siÚ m.in. uniwersalnym rozumieniem
pojÚÊ, takich jak „dzieciñstwo”, „mïodoĂÊ”, „wiek dojrzaïy” i „staroĂÊ”, choÊ subiektywna
percepcja tych okresów i autoidentyfikacja zwiÈzana z wiekiem zaczyna odzwierciedlaÊ
przesuwanie siÚ granic tych okresów do przodu2. Obserwowana w XXI w. stopniowa
dechronologizacja cyklu ĝycia manifestuje siÚ m.in. coraz póěniejszym przechodzeniem
w „dorosïoĂÊ” (tamĝe), czego przykïadem jest wydïuĝony okres nauki i zamieszkiwanie
zbrodzicami dorosïych dzieci w wieku 20+ i 30+.

Perspektywa cyklu ĝycia w polityce spoïecznej
Zmiany demograficzne, procesy globalizacyjne, kryzysy ekonomiczne, narastajÈce nierównoĂci spoïeczne oraz inne zjawiska charakterystyczne dla Ăwiata ponowoczesnego skïaniajÈ
do poszukiwania nowych rozwiÈzañ w obszarze polityki spoïecznej. DominujÈcym wÈtkiem
2

Wedïug danych CBOS z 2007 r. ankietowani reprezentujÈcy róĝne grupy wiekowe uznali 35blat
i 3 miesiÈce za poczÈtek tak zwanego wieku dojrzaïego, a 61 lat i 8 miesiÚcy za poczÈtek staroĂci.
Ankietowani ludzie starsi obie granice zawyĝajÈ — ich zdaniem 37 lat i 8 miesiÚcy to symboliczny
poczÈtek wieku dojrzaïego, a 65 lat i 2 miesiÈce to poczÈtek staroĂci. ¥wiadczy to o umownym
charakterze norm wiekowych i ich zsubiektywizowanym odbiorze.
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dyskusji, szczególnie w kontekĂcie polityki spoïecznej wobec starzenia siÚ ludnoĂci, jest
debata nad wyĝszoĂciÈ jednego typu instrumentów polityki spoïecznej nad innymi oraz
ich podziaï na instrumenty adaptacyjne i prewencyjne (Szatur-Jaworska 2016). Barbara
Szatur-Jaworska dokonuje podziaïu na adaptacyjnÈ politykÚ spoïecznÈ wobec starzenia
siÚ ludnoĂci, której gïównym celem jest dostosowanie warunków spoïecznych i ekonomicznych do zmieniajÈcej siÚ struktury demograficznej kraju, oraz prewencyjnÈ politykÚ
spoïecznÈ wobec starzenia siÚ ludnoĂci, która jest nakierowana na zapobieganie negatywnym skutkom zmian demograficznych, jeszcze zanim one wystÈpiÈ (tamĝe). Omawiana
wbtym artykule propozycja wïÈczenia paradygmatu cyklu ĝycia do teoretycznych podwalin
polityki spoïecznej skïania ku podkreĂleniu istotnego znaczenia instrumentów prewencyjnych. Szatur-Jaworska okreĂla dziaïania prewencyjne jako sïuĝÈce przyszïym interesom
caïego spoïeczeñstwa, adaptacyjne natomiast jako nakierowane na potrzeby i interesy
jednostek (tamĝe). Moim zdaniem paradygmat cyklu ĝycia w polityce spoïecznej i rozwój
instrumentów prewencyjnych ma zastosowanie zarówno na poziomie ogólnospoïecznym,
jak ibjednostkowym. Poniewaĝ scenariusze (cykle) ĝycia stajÈ siÚ coraz bardziej zindywidualizowane i zdywersyfikowane, towarzyszÈ im coraz to nowe zagroĝenia i nowe rodzaje
ryzyka socjalnego, którym tradycyjny system zabezpieczenia socjalnego nie jest w stanie
sprostaÊ.
Ryszard Szarfenberg zwraca uwagÚ na to, ĝe tradycyjnie rozumiana polityka spoïeczna
„obejmuje sytuacje i potrzeby ludzi w róĝnych fazach ĝycia, np. opiekÚ i edukacjÚ dla dzieci
i mïodzieĝy, ochronÚ pracowników przed wyzyskiem i zabezpieczenie w razie niezdolnoĂci
i niemoĝnoĂci pracy oraz politykÚ rodzinnÈ w tym kontekĂcie, osoby starsze mogÈ zaĂ
liczyÊ na Ăwiadczenia emerytalne i opiekÚ” (Szarfenberg 2008, s. 81). Nowe spojrzenie na
politykÚ spoïecznÈ, wzbogacone o perspektywÚ cyklu ĝycia, zwraca uwagÚ na róĝnorodnoĂÊ przypadków oraz elastycznoĂÊ scenariuszy ĝycia, które powodujÈ, ĝe w dzisiejszych
czasach trudno o przejrzystÈ cezurÚ czasowÈ ludzkiej aktywnoĂci spoïecznej i zawodowej.
Perspektywa cyklu ĝycia podkreĂla znaczenie kapitaïu ludzkiego, elastycznoĂci ibumiejÚtnoĂci adaptacji do zmieniajÈcych siÚ warunków spoïeczno-ekonomicznych, a jej zaïoĝenia sprzyjajÈ formuïowaniu proaktywnych polityk spoïecznych (Bovenberg 2007).
Wb kontekĂcie rozwaĝañ nad przyszïoĂciÈ i rozwojem polityki spoïecznej, na pierwszy
plan wysuwajÈ siÚ takie zagadnienia jak aktywnoĂÊ starzejÈcych siÚ spoïeczeñstw na rynkach pracy, uczenie siÚ przez caïe ĝycie oraz godzenie obowiÈzków zawodowych z ĝyciem
rodzinnym, rozumiane duĝo szerzej niĝ standardowa opieka mïodych rodziców nad swoimi dzieÊmi. Znaczenia nabiera unijna koncepcja ksztaïcenia ustawicznego. Powszechna
ibskuteczna realizacja projektu life-long learning jest warunkiem niezbÚdnym do utrzymania
przydatnoĂci i aktywnoĂci zawodowej coraz liczniejszego pokolenia osób w wieku 50+.
Rynek pracy podlega nieustannym i dynamicznym zmianom na skutek wzrostu konkurencyjnoĂci, internacjonalizacji, rozwoju nowych technologii, migracji, zmian miÚdzypokoleniowych i innych. Zastosowanie perspektywy cyklu ĝycia w polityce rynku pracy
polega przede wszystkim na zerwaniu ze sztucznie narzuconym trójpodziaïem na relatywnie dïugi czas nauki, relatywnie krótki czas aktywnoĂci zawodowej (zbiegajÈcy siÚ
zwykle w czasie zbwychowywaniem potomstwa) i z reguïy bardzo dïugi czas odpoczynku
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i wycofania siÚ z peïnionych ról zawodowych i spoïecznych. W tym obszarze perspektywa cyklu ĝycia dopuszcza róĝnorodnoĂÊ scenariuszy ïÈczÈcych w sposób elastyczny pracÚ
zawodowÈ (wb tym rozmaite formy zatrudnienia wystÚpujÈce pod wspólnym parasolem
definicji pojÚcia flexicurity), naukÚ pojmowanÈ jako ustawiczny, nieustajÈcy samorozwój
i podnoszenie kwalifikacji, z naciskiem na kompetencje miÚkkie, takie jak umiejÚtnoĂÊ
pracy w zespole, oraz ĝycie prywatne i rodzinne, które nie ogranicza siÚ do posiadania
potomstwa w trzeciej lub czwartej dekadzie ĝycia, lecz uwzglÚdnia szerokie spektrum niuansów zwiÈzanych ze Ăwiadczeniem opieki nieformalnej w ramach zwiÈzków partnerskich,
opiekÈ nad starzejÈcym siÚ pokoleniem rodziców i dziadków (wyzwania stojÈce przed tzw.
sandwich generation) oraz innymi.
Potencjaï znajduje siÚ w grupie spoïecznej wkraczajÈcej w tzw. trzeci wiek (poprzedzajÈcy „czwarty wiek”, utoĝsamiany ze staroĂciÈ), czyli okres przedemerytalny lub okoïoemerytalny, który czÚsto zbiega siÚ z opuszczeniem gniazda rodzinnego przez dorastajÈce
lub dorosïe dzieci. W Polsce wskaěnik zatrudnienia w grupie wiekowej 55–64blata wynosi
niespeïna 40%. To mniej niĝ Ărednia unijna UE28, która ksztaïtuje siÚ na poziomie 51%,
i nieporównywalnie mniej niĝ aktywnoĂÊ zawodowa osób dojrzaïych w krajach nordyckich (80% na Islandii, 74% w Szwecji, 73% w Norwegii, 62% w Danii, 60% wbFinlandii)
(Eurostat 2014). Ze statystyk wynika, ĝe Polska, podobnie jak WÚgry, Sïowenia, Chorwacja czy Grecja, reprezentuje kulturÚ „wczesnego wyjĂcia” (early exit culture) z rynku
pracy. Emerytura postrzegana jest jako okres „zasïuĝonego wypoczynku” (Wóycicka 2004,
s.b5–6). Wprowadzenie elementów perspektywy cyklu ĝycia do polityki zatrudnienia moĝe
pomóc przedefiniowaÊ pojÚcie okresu aktywnoĂci zawodowej i okresu emerytury. Martin
Kohli zwraca uwagÚ na zjawisko postÚpujÈcej chronologicznej standaryzacji cyklu ĝycia
czïowieka, które rozpoczÚïo siÚ w okresie modernizacji i przechodzenia do modelu spoïeczeñstwa nowoczesnego i informacyjnego, a swój punkt kulminacyjny osiÈgnÚïo wblatach
60. XX w., w okresie fordyzmu. KonsekwencjÈ owej standaryzacji byïo wytworzenie
normatywnego wzorca biografii, którego wspólnym mianownikiem byïo — w przypadku
mÚĝczyzn — posiadanie peïnoetatowego, „monogamicznego” zatrudnienia, tj. przepracowanie wielu lat, nierzadko caïego ĝycia, u tego samego pracodawcy, a takĝe pozostawanie
wbmonogamicznym zwiÈzku maïĝeñskim i posiadanie dzieci. Nietrudno zauwaĝyÊ, ĝe we
wspóïczesnych realiach socjoekonomicznych ten wzorzec jest przestarzaïy, w szczególnoĂci,
gdy weěmie siÚ pod uwagÚ uwarunkowania zmian zachodzÈcych na rynkach pracy. PrzestarzaïoĂÊ i nieadekwatnoĂÊ chronologicznej standaryzacji ludzkiego ĝycia jest kolejnym
argumentem przemawiajÈcym za koniecznoĂciÈ deinstytucjonalizacji, albo przynajmniej
reinstytucjonalizacji, cyklu ĝycia, rozumianej jako weryfikacja i dostosowanie rozwiÈzañ
instytucjonalnych do rosnÈcej dywersyfikacji scenariuszy ĝycia czïowieka.
Zastosowanie perspektywy cyklu ĝycia skïania do poszukiwania nowych rozwiÈzañ
zb zakresu organizacji i finansowania opieki dïugoterminowej. Zmiana struktury demograficznej wspóïczesnych spoïeczeñstw stanowi wyzwanie dla sektora opieki, który wskutek gwaïtownego wzrostu liczby potencjalnych usïugobiorców moĝe staÊ siÚ niewydolny.
Wbostatnich latach nawet w krajach naleĝÈcych do socjaldemokratycznego modelu polityki spoïecznej (np. w Szwecji), sïynÈcych z wysokiego poziomu instytucjonalizacji opieki
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dïugoterminowej, obserwuje siÚ zwrot w kierunku opieki nieformalnej, Ăwiadczonej przez
czïonków rodzin, z uwagi na rosnÈce koszty dla budĝetu pañstwa oraz niewystarczajÈcÈ
podaĝ usïug opiekuñczych przez samorzÈd. W Ăwietle perspektywy cyklu ĝycia rozsÈdnym i Ăwiadomym rozwiÈzaniem wydaje siÚ wprowadzenie powszechnego ubezpieczenia
opiekuñczego — ubezpieczenia od ryzyka niesamodzielnoĂci, które stanowiïoby klasyczny
przykïad prewencyjnego instrumentu polityki spoïecznej, nastawionego na zapobieganie
negatywnym skutkom zmian demograficznych3.
Kolejnym celem, na który zwraca uwagÚ Bovenberg, jest podtrzymanie miÚdzypokoleniowego kontraktu, szczególnie w realiach aktualnych wyzwañ stojÈcych przed
repartycyjnym komponentem systemu emerytalnego (Bovenberg 2007). Zastosowanie
perspektywy cyklu ĝycia w obszarze ubezpieczeñ spoïecznych kïadzie nacisk na zapobiegliwoĂÊ i Ăwiadome oszczÚdzanie na staroĂÊ w ciÈgu caïego okresu trwania ĝycia. MajÈc
to na uwadze, naleĝaïoby zaczÈÊ od wprowadzenia elementów edukacji emerytalnej do
programów nauczania na poziomie szkóï Ărednich (na przykïad w ramach przedmiotu
„przedsiÚbiorczoĂÊ” lub „wiedza o spoïeczeñstwie”). Kolejnym priorytetem powinna byÊ
popularyzacja III filara systemu emerytalnego, który obecnie w Polsce peïni funkcjÚ „opcji
dla zamoĝnych”.
Zastosowanie perspektywy cyklu ĝycia w polityce spoïecznej jest wyzwaniem wymagajÈcym przedefiniowania roli pañstwa jako gïównego podmiotu polityki spoïecznej. JednÈ
z klasycznych funkcji pañstwa w zakresie realizacji polityki spoïecznej jest redystrybucja
dochodów, która dokonuje siÚ za poĂrednictwem rozmaitych instrumentów, takich jak
polityka fiskalna, wykorzystanie funduszy spoïecznych, podejmowanie decyzji dotyczÈcych
kierunków i strumieni wydatków publicznych oraz innych. Ryszard Szarfenberg tymczasem
sïusznie zauwaĝa, ĝe „w perspektywie cyklu ĝycia bardziej istotna jest redystrybucja miÚdzy
róĝnymi okresami ĝycia jednostki, np. ograniczanie konsumpcji we wczeĂniejszych fazach
ĝycia, aby wiÚcej konsumowaÊ na staroĂÊ, w porównaniu z redystrybucjÈ miÚdzy róĝnymi
luděmi, np. od bogatych do biednych” (Szarfenberg 2008). Spostrzeĝenie to skïania do
refleksji nad rolÈ pañstwa, które w myĂl nowego instytucjonalizmu, za pomocÈ wielu rozwiÈzañ politycznych, prawnych, finansowych i innych, ksztaïtuje postawy i zachowania
jednostek i caïych grup spoïecznych.

Perspektywa cyklu ĝycia w gerontologii spoïecznej
W rzeczywistoĂci postindustrialnej, wskutek instytucjonalizacji cyklu ĝycia, wiek staï siÚ
podstawÈ organizacji spoïecznej. Zdaniem Martina Kohli to wïaĂnie wiek stanowi gïówny
wymiar nierównoĂci spoïecznych we wspóïczesnych czasach (Kohli 2007). Klasyczny konflikt klas jest stopniowo zastÚpowany przez konflikt miÚdzypokoleniowy. PodstawÈ zastosowania perspektywy cyklu ĝycia w gerontologii spoïecznej — nauce o zïoĝonej istocie
Warto zauwaĝyÊ, ĝe raport na temat opieki dïugoterminowej w Polsce opracowany wb2009br.
przez GrupÚ RoboczÈ ds. Przygotowania Ustawy o Ubezpieczeniu od Ryzyka NiesamodzielnoĂci
przy Klubie Senatorów PO zawiera rekomendacjÚ wprowadzenia modelu budĝetowo-ubezpieczeniowego finansowania opieki dïugoterminowej w Polsce.
3
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starzenia siÚ i staroĂci w wymiarze spoïecznym — jest przekonanie, ĝe wiek oraz staroĂÊ sÈ
spoïeczno-kulturowymi konstruktami, a zachodzÈce zmiany — spoïeczne, demograficzne,
kulturowe — powodujÈ, ĝe pojÚcia te naleĝy przedefiniowaÊ. W szczególnoĂci normy wiekowe, stanowiÈce nierzadko element pañstwowego porzÈdku prawnego, wymagajÈ uelastycznienia. Coraz wiÚcej krajów (m.in. Stany Zjednoczone, Szwecja) decydujÈ siÚ na
likwidacjÚ sztywno okreĂlonego wieku emerytalnego, pozostawiajÈc w zamian przedziaï
wiekowy, w trakcie którego moĝna (dobrowolnie) przejĂÊ na emeryturÚ. Podobnie zapisy
ustaw zapobiegajÈcych dyskryminacji na rynku pracy z biegiem lat podnoszÈ granicÚ wieku,
w jakim pracownicy sÈ prawnie chronieni przed zwolnieniem z pracy.
Zastosowanie perspektywy cyklu ĝycia w gerontologii pozwala poszukiwaÊ odpowiedzi
na pytanie, jakie czynniki wpïywajÈ na jakoĂÊ starzenia siÚ i jakoĂÊ staroĂci rozumianej jako
istotna i coraz dïuĝsza faza ĝycia. DominujÈcÈ perspektywÈ teoretycznÈ, wiÈĝÈcÈ doĂwiadczenia z wczeĂniejszych faz ĝycia z jakoĂciÈ ĝycia na staroĂÊ, jest teoria skumulowanych
przewag oraz teoria skumulowanych niekorzyĂci (ang. cumulative advantage/disadvantage
theory) (Ferrero, Shippee, Schafer 2009). W ich Ăwietle o jakoĂci starzenia siÚ decyduje
kapitaï spoïeczny zgromadzony w ciÈgu caïego ĝycia, wïÈczajÈc w to kapitaï spoïeczny,
wbjaki rodzice wyposaĝajÈ swoje dzieci. Teoria skumulowanych przewag zakïada dziedziczenie pozycji spoïecznej. W perspektywie gerontologicznej teoria skumulowanych przewag
oraz teoria skumulowanych niekorzyĂci sÈ stosowane do badania wpïywu wczeĂniejszych
doĂwiadczeñ (takich jak pochodzenie, posiadany status spoïeczny, poziom wyksztaïcenia,
miejsce zamieszkania, przynaleĝnoĂÊ do krÚgu kulturowego) na jakoĂÊ doĂwiadczania procesu starzenia siÚ. Zdaniem Dale’a Dannefera „wiek i teoria skumulowanych niekorzyĂci
i przewag majÈ oczywiste logiczne, teoretyczne i empiryczne powiÈzania, gdyĝ oba te [zjawiska] sÈ nierozerwalnie zwiÈzane z upïywem czasu” [tïum. aut.] (Dannefer 2003). Pierwsze doniesienia naukowe wiÈĝÈce teoriÚ skumulowanych niekorzyĂci i przewag z jakoĂciÈ
doĂwiadczania procesu starzenia siÚ zostaïy opublikowane pod koniec lat 80. XX w. Klasyk
socjologii, Robert K. Merton, zdefiniowaï teoriÚ skumulowanych przewag jako zgïÚbiajÈcÈ
„sposoby, w jakie poczÈtkowa relatywna przewaga wyuczonej umiejÚtnoĂci, strukturalnej
pozycji i dostÚpnych zasobów sïuĝy skutecznemu przyrostowi korzyĂci na tyle, ĝe nierównoĂci pomiÚdzy bogatymi a biednymi poszerzajÈ siÚ” (Merton 1988, cyt. za Dannefer 2003,
s.b327). Teoria skumulowanych przewag sprzyja indywidualistycznemu podejĂciu do procesu
starzenia siÚ i stoi w opozycji do generalizacji formuïowanych na podstawie kryterium wieku
(Dannefer 2003, s. 327). Analizuje trajektorie ludzkiego ĝycia oraz zmienne, które je ksztaïtujÈ, zarówno z perspektywy jednostki, jak i caïych kohort. PodkreĂla znaczenie realiów
strukturalnych (spoïecznych, ekonomicznych, politycznych), w których ramach manifestujÈ
siÚ ludzkie dziaïania (tamĝe). W obszarze gerontologii spoïecznej teoria ta przyczyniïa siÚ
do zerwania z popularnym niegdyĂ nurtem „wieko-normatywnym” (age-normative), ĂciĂle
zwiÈzanym z postÚpujÈcÈ instytucjonalizacjÈ cyklu ĝycia, który skïaniaï do postrzegania osób
starszych jako zbiorowoĂci relatywnie homogenicznej.
Zmiana myĂlenia w obszarze gerontologii spoïecznej powinna zmierzaÊ do konkluzji,
ĝe proces starzenia siÚ de facto trwa przez caïe ĝycie, a ĂwiadomoĂÊ zmian — w obszarze
zdrowia, cielesnoĂci, ról spoïecznych — pomaga siÚ do nich przygotowaÊ i pozytywnie

70

.DMD=DSÚGRZVND.OLQJ

LFKGRĂZLDGF]DÊ$QJLHOVNDIXQGDFMD%HWK-RKQVRQ 7KH%HWK-RKQVRQ)RXQGDWLRQ QD
SRGVWDZLHEDGDñRSDUW\FKQDGRZRGDFKQDXNRZ\FK evidence based research RSUDFRZDïD
UDSRUWQDWHPDW]DVWRVRZDQLDSHUVSHNW\Z\F\NOXĝ\FLDZSURPRFMLSR]\W\ZQHJRVWDU]HQLD
VLÚ :HDOOHDQV )XQGDFMDGHILQLXMHSURPRFMÚSR]\W\ZQHJRVWDU]HQLDVLÚMDNRķZVSLHUDQLHRVöEVWDUV]\FKZRVLÈJDQLXVLOQLHMV]HJRSRF]XFLDNRQWUROLQDGVZRLPĝ\FLHPRUD]
]ZLÚNV]DQLHLFKGRVWÚSXGRPRĝOLZRĂFL opportunities G]LÚNLNWöU\PVÈZVWDQLHSRSUDZLÊ
MDNRĂÊVZRMHJRĝ\FLDĵ>WïXPDXW@ WDPĝHV =DVDGQRĂÊ]DVWRVRZDQLDSHUVSHNW\Z\F\NOX
ĝ\FLDZ\MDĂQLDSU]H]]HUZDQLH]WUDG\FMÈSRVWU]HJDQLDXSï\ZXF]DVXZbVSRVöEOLQHDUQ\
SURZDG]ÈF\RGMHGQHJRZ\GDU]HQLDGRGUXJLHJR7HJRW\SXSRGHMĂFLHQLHRG]ZLHUFLHGOD
ERJDFWZDLJïÚELĝ\FLRZ\FKGRĂZLDGF]HñOXG]LZUöĝQ\PZLHNX]QDMGXMÈF\FKVLÚQDUöĝQ\FKHWDSDFKUR]ZRMXGRĂZLDGF]DMÈF\FKRNUHVöZ]PLDQDGDSWDFMLVWDELOL]DFMLLLQQ\FK
WDPĝH )XQGDFMD%HWK-RKQVRQ]ZUDFDXZDJÚQDSU]\MPRZDQÈF]ÚVWRSU]H]RVRE\GRMU]DïHSRVWDZÚVFHSW\F\]PXZREHFVQXFLDSODQöZQDSU]\V]ïRĂÊNWöUDZ\QLND]bSRF]XFLD
QLHSU]HZLG\ZDOQRĂFLORVöZMDNLHLFKF]HNDMÈ3XQNWHPZ\MĂFLDZ]DVWRVRZDQLXSHUVSHNW\Z\F\NOXĝ\FLDGRSURPRFMLSR]\W\ZQHJRVWDU]HQLDVLÚMHVW]DïRĝHQLHĝHNDĝGHJR]QDV
EH]Z]JOÚGXQDZLHNF]HNDMDNDĂSU]\V]ïRĂÊNWöUÈPRĝQD]DSODQRZDÊLGRNWöUHMPRĝQD
VLÚRGSRZLHGQLRSU]\JRWRZDÊ)XQGDFMDSRGNUHĂODĝHWRĝVDPRĂÊF]ïRZLHNDMHVWSï\QQD
fluid identity LSRGOHJD]PLDQRPZVNXWHNGRĂZLDGF]DQ\FKSU]HMĂÊ transitions DbZbV]F]HJöOQRĂFLPRPHQWSU]HMĂFLDQDHPHU\WXUÚRGELMDVLÚQDOXG]NLHMWRĝVDPRĂFLJG\ĝZLÈĝHVLÚ
]NRQLHF]QRĂFLÈSU]HGHILQLRZDQLDRGJU\ZDQ\FKSU]H]VLHELHUöOĽVSRïHF]Q\FK]DZRGRZ\FKURG]LQQ\FKWRZDU]\VNLFKLLQQ\FK WDPĝH 6WÈGWDNLVWRWQHZQXUFLHSDUDG\JPDWX
F\NOXĝ\FLDMHVW]LQWHJURZDQLHSHUVSHNW\ZïÈF]ÈF\FKSROLW\NÚVSRïHF]QÈLUR]ZLÈ]DQLDLQVW\WXFMRQDOQH]JHURQWRORJLÈSV\FKRORJLÈSHGDJRJLNÈLPHG\F\QÈZLHNXGRMU]DïHJR

3HUVSHNW\ZDF\NOXĝ\FLDZSUDF\VRFMDOQHM
-HGQ\P]NOXF]RZ\FK]DïRĝHñNRQFHSFMLF\NOXĝ\FLDMHVWUöĝQRURGQRĂÊ diversity ĝ\FLRZ\FK
WUDMHNWRULL]XZ]JOÚGQLHQLHPIXQGDPHQWDOQHJRZSï\ZXLQG\ZLGXDOQ\FKGHF\]MLLbRVRELVWHMPRF\VSUDZF]HMQDG\ZHUV\ILNDFMÚVFHQDULXV]\ĝ\FLD=DJUDQLF]QHSRGUÚF]QLNLXF]È
]UR]XPLHQLD SHUVSHNW\Z\ F\NOX ĝ\FLD ]D SRPRFÈ VWXGLöZ SU]\SDGNX L RSLVöZ ELRJUDILL
NRQNUHWQ\FKRVöE NïDGÈFQDFLVNQDLFK SRFKRG]HQLH SU]\QDOHĝQRĂÊ GR NUÚJX NXOWXURZHJRZDĝQHĝ\FLRZHZ\GDU]HQLDGHF\]MHSU]HMĂFLD transitions SXQNW\]ZURWQH turning
points MHGQRF]HĂQLHV\WXXMÈFMHZRNUHĂORQHMNRKRUFLHRNUHVLHKLVWRU\F]Q\PLbZDUXQNDFK
VRFMRHNRQRPLF]Q\FK +XWFKLVRQ   =DVWRVRZDQLHSHUVSHNW\Z\ F\NOX ĝ\FLD Z SUDF\
VRFMDOQHMPRĝHSROHJDÊQDVSHFMDOLVW\F]Q\PSU]HV]NROHQLXSUDFRZQLNöZVRFMDOQ\FKV]F]HJöOQLHSUDFXMÈF\FK]RVREDPLVWDUV]\PLSRGNÈWHPĂZLDGRPRĂFLLZUDĝOLZRĂFLQDOLF]QH
]PLHQQHZSï\ZDMÈFHQDĝ\FLRZHGHF\]MHLZ\ERU\LFKSRGRSLHF]Q\FK=WHJRSXQNWXZLG]HQLD]DVDGQDZ\GDMHVLÚSRSXODU\]DFMDG]LDïDñLQWHUSHUVRQDOQ\FKZSUDF\VRFMDOQHMDWDP
JG]LHMHVWWRPRĝOLZH QDSU]\NïDGZGRPDFKSRPRF\VSRïHF]QHM ZïÈF]HQLHHOHPHQWöZ
WHUDSLLSR]QDZF]REHKDZLRUDOQHMZ]ERJDFRQ\FKRZ\ZLDG\SRJïÚELRQHNWöUHXPRĝOLZLÈ
OHSV]H]UR]XPLHQLHLQG\ZLGXDOQ\FKPRW\ZöZMHGQRVWNLZ\QLNDMÈF\FK]MHMXQLNDWRZHJR
XV\WXRZDQLDZNRQWHNĂFLHVSRïHF]QRNXOWXURZ\P'RGDWNRZRZ]ELRURZ\FKLQVW\WXFMDFK

Zastosowanie perspektywy cyklu ĝycia w polityce spoïecznej i pracy socjalnej

71

opiekuñczych wartoĂciÈ moĝe byÊ terapia grupowa wzbogacona o wÈtki autobiograficzne,
podczas której podopieczni zachÚcani byliby do tworzenia wïasnej, niepowtarzalnej „historii ĝycia”, z uwzglÚdnieniem refleksji nad momentami zwrotnymi w ich biografii. DodatkowÈ wartoĂciÈ byïaby moĝliwoĂÊ graficznego rozrysowania indywidualnej „linii ĝycia”
skïadajÈcej siÚ ze splotu róĝnych decyzji i wydarzeñ. Tego typu zajÚcia wzbogaciïyby wiedzÚ pracowników socjalnych o tak istotne obszary tematyczne, jak koligacje rodzinne
podopiecznych, rodzaj doĂwiadczonych przez nich stresów i traum lub uwarunkowania
systemowe, które ich uksztaïtowaïy. IstotnÈ rolÈ pracownika socjalnego jest równieĝ przeprowadzenie odpowiedniej interwencji, której celem jest wytworzenie pozytywnie rozumianego „punktu zwrotnego” w scenariuszu ĝycia klienta, dziÚki któremu nastÚpuje powrót
na wïaĂciwÈ lub teĝ lepszÈ ĂcieĝkÚ indywidualnego rozwoju (tamĝe).

Perspektywa cyklu ĝycia a zdrowie publiczne i epidemiologia
Perspektywa cyklu ĝycia jest nowym podejĂciem do zdrowia publicznego promowanym
przez ¥wiatowÈ OrganizacjÚ Zdrowia. WHO podkreĂliïa znaczenie jej wïÈczenia do polityk
zdrowotnych i praktyk lekarskich juĝ w 1995 r., w przyjÚtym ówczeĂnie programie Starzenia siÚ w Zdrowiu (Ageing and Health Programme) (¥wiatowa Organizacja Zdrowia 2000).
PodstawowÈ zaletÈ zastosowania paradygmatu cyklu ĝycia w obszarze zdrowia publicznego
jest integracja stanu wiedzy z zakresu biologii i nauk spoïecznych. Celem perspektywy
cyklu ĝycia jest zidentyfikowanie biologicznych, behawioralnych i psychospoïecznych procesów, których ludzie doĂwiadczajÈ w ciÈgu caïego okresu trwania ĝycia, a które majÈ
wpïyw na ich obecny i przyszïy stan zdrowia (tamĝe). ¥wiatowa Organizacja Zdrowia
zwraca uwagÚ na fakt, ĝe paradygmat cyklu ĝycia, rozumiany jako sposób patrzenia na
ludzkie zdrowie, wynika w gruncie rzeczy ze zdrowego rozsÈdku i nie powinien wymagaÊ
upowszechniania ani „promocji” (tamĝe). W praktyce jednak lekarzom brakuje wiedzy
z zakresu holistycznego podejĂcia do pacjenta z zastosowaniem perspektywy cyklu ĝycia,
czyli umiejÚtnoĂci interpretacji i przewidywania ciÈgów przyczynowo-skutkowych wystÚpujÈcych pomiÚdzy nawykami ĝywieniowymi, czynnikami Ărodowiskowymi, uwarunkowaniami genetycznymi, chorobami cywilizacyjnymi, stanem zdrowia w dzieciñstwie i wczesnej
mïodoĂci a kondycjÈ zdrowotnÈ w okresie starzenia siÚ.
PodejĂcie do zdrowia publicznego oparte na paradygmacie cyklu ĝycia jest okreĂlane
mianem „optymistycznego”, poniewaĝ zakïada moĝliwoĂÊ zapobiegania wystÈpieniu wybranych schorzeñ przez Ăwiadome decyzje prozdrowotne oraz profilaktykÚ chorób. Wzywa
jednoczeĂnie do tworzenia nowych polityk, które z jednej strony bÚdÈ lepiej dostosowane
do warunków starzejÈcego siÚ i coraz bardziej dïugowiecznego spoïeczeñstwa, a z drugiej
strony bÚdÈ czerpaÊ z dorobku nauk biologicznych i medycznych, które znajdujÈ powiÈzania pomiÚdzy warunkami rozwoju w okresie pïodowym, niemowlÚcym, dzieciÚcym i nastoletnim (tak zwane „wraĝliwe fazy rozwojowe” — sensitive developmental stages) a stanem
zdrowia w wieku póěnej dojrzaïoĂci (tamĝe). Koncepcje medyczne i biologiczne równieĝ
skïaniajÈ siÚ ku zasadnoĂci teorii akumulacji niekorzyĂci i przewag, zwracajÈc uwagÚ na
wpïyw czynników socjoekonomicznych na stan zdrowia wybranych grup spoïecznych.
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Podsumowanie
Karl Ulrich Mayer zauwaĝa, ĝe istota zastosowania perspektywy cyklu ĝycia w polityce
spoïecznej polega na fundamentalnym przejĂciu od paradygmatu „interwencji naprawczej”
(curative intervention) do paradygmatu „interwencji prewencyjnej” (preventive intervention) (Mayer 2009). PodejĂcie prewencyjne charakteryzuje siÚ harmonijnÈ wspóïodpowiedzialnoĂciÈ jednostek i pañstwa. To pañstwo przez edukacjÚ i dïugofalowo wdraĝane
rozwiÈzania instytucjonalne, takie jak ubezpieczenie od ryzyka niesamodzielnoĂci, badania
przesiewowe lub popularyzacjÚ III filara systemu emerytalnego, umoĝliwia jednostkom
przejÚcie odpowiedzialnoĂci za jakoĂÊ swojego funkcjonowania, zarówno w ciÈgu caïego
cyklu ĝycia, jak i na staroĂÊ. Ryszard Szarfenberg podsumowuje zastosowanie paradygmatu
cyklu ĝycia w polityce spoïecznej w sposób sceptyczny, konkludujÈc, ĝe „nowa polityka
spoïeczna ma mieÊ gïównie wymiar edukacyjny, [jej] celem jest przygotowanie ludzi do
zwiÚkszonej odpowiedzialnoĂci za wybory, których w ĝyciu dokonujÈ” (Szarfenberg 2008,
s. 82). Istotnie, wymiar informacyjno-edukacyjny ma fundamentalne znaczenie, lecz nie
jest jedynym priorytetem. W obliczu wydïuĝajÈcej siÚ dïugoĂci trwania ĝycia oraz innych
zmian socjologicznych i demograficznych, takich jak ewolucja modelu rodziny, gïównym
postulatem powinna byÊ deinstytucjonalizacja, a nastÚpnie reinstytucjonalizacja cyklu
ĝycia, przejawiajÈca siÚ poluzowaniem sztywnych reguï i konwencji zwiÈzanych z wiekiem
oraz dostosowaniem instrumentów polityki spoïecznej do róĝnorodnych trajektorii i scenariuszy ludzkiego ĝycia.
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Summary
Contemporary demographic changes and the ageing of populations pose the question on
how old age, as a stage of life, is shaped by preceding events, experiences and behaviors.
This article proposes to use the life course perspective in research on social policy and
social work, with a specific focus on ageing policies. It reviews selected areas of social
policy (such as labor market policy, social security policy, health policy, family policy, education policy, long-term care and others), in which the use of the life course perspective
may bring positive effects, such as establishing pro-active and preventive policy instruments. The dominant theoretical perspective used in the research is a new institutionalism
and, in particular, its sociological and normative streams. The article elaborates the process of life-course institutionalization and deinstitutionalization and emphasizes benefits
resulting from integrating the process of policy-making and new institutional solutions
with the input of gerontology, psychology, pedagogy and adult medicine.
Key words: life course, (de)institutionalization, social policy, social gerontology
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