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KsiÈĝka profesor Elĝbiety Trafiaïek zostaïa poĂwiÚcona niezwykle istotnemu zagadnieniu,
jakim jest polityka senioralna i jej realizacja na potrzeby wyzwañ XXI w. Temat jest waĝny
z uwagi na fakt starzenia siÚ spoïeczeñstwa w wiÚkszoĂci pañstw europejskich, wb tym
wbPolsce, i koniecznoĂÊ poszukiwania najlepszych rozwiÈzañ prawnych, finansowych i usïugowych, zarówno w kontekĂcie stricte polityki na rzecz seniorów, jak i polityki rodzinnej,
zdrowotnej, aktywizujÈcej czy teĝ antydyskryminacyjnej. Juĝ sam tytuï opracowania wskazuje, ĝe gïówny punkt ciÚĝkoĂci zostaï poïoĝony na poszukiwanie innowacyjnych rozwiÈzañ
w kontekĂcie przeciwdziaïania dyskryminacji ze wzglÚdu na wiek, zapewnienia seniorom
odpowiedniego bezpieczeñstwa socjalnego i aktywnego starzenia siÚ. Takie ukierunkowanie wpisane w tytuï opracowania narzuciïo autorce przyjÚcie takiej, a nie innej struktury
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ksiÈĝki. Opracowanie skïada siÚ ze WstÚpu, piÚciu rozdziaïów merytorycznych i zakoñczenia z rekomendacjami zadaniowymi.
We wstÚpie do ksiÈĝki Autorka ukazuje kontekst problematyki i cele opracowania,
wskazujÈc, ĝe polityka senioralna wymaga szeroko rozumianej innowacyjnoĂci polegajÈcej na realizacji zintegrowanych, interdyscyplinarnych i miÚdzyresortowych przedsiÚwziÚÊ
oraz sukcesywnego modyfikowania niemal wszystkich struktur spoïecznych: instytucjonalnych, pozarzÈdowych, samopomocowych, Ărodowiskowych, rodzinnych, a nawet usïug
rynku pracy i innych usïug spoïecznych. PodkreĂla, ĝe w dobie zmian demograficznych
ibzmian wbstrukturach spoïecznych w polityce spoïecznej naleĝy zaczÈÊ bardzo racjonalnie
gospodarowaÊ kapitaïem ludzkim i spoïecznym, jakim sÈ seniorzy. To od odpowiedniego
zagospodarowania kapitaïu senioralnego oraz od wspóïpracy miÚdzypokoleniowej i obustronnego solidaryzmu bÚdzie zaleĝeÊ w przyszïoĂci sytuacja na rynku pracy, stan gospodarki i finansów pañstwa oraz model i kondycja spoïeczeñstwa obywatelskiego. Starzenie siÚ spoïeczeñstwa wymusza takĝe inne myĂlenie o programowaniu usïug spoïecznych
w kontekĂcie rozwoju silver economy. Trudno nie zgodziÊ siÚ z tÈ trafnÈ ocenÈ sytuacji
przez AutorkÚ, gdy weěmie siÚ pod uwagÚ przewidywania demografów i statystyków co
do znacznego zwiÚkszenia siÚ populacji 60+ w perspektywie najbliĝszych 20 lat. Autorka
opracowania traktuje swojÈ ksiÈĝkÚ jako swoiste podsumowanie wïasnych wieloletnich
zainteresowañ problematykÈ gerontologii spoïecznej, ale jak podkreĂla, celowo w ksiÈĝce
zrezygnowano z powielania treĂci dotyczÈcych historii, genezy badañ czy teĝ teorii na
temat starzenia siÚ. UwagÚ skupiono na tych problemach i wskaěnikach, które dotyczÈ
kreowania przyszïoĂciowej, holistycznej polityki senioralnej.
Autorka w pierwszym rozdziale koncentruje siÚ na ukazaniu staroĂci demograficznej, prezentujÈc w syntetyczny sposób przeglÈd ěródeï, zakresu i wielostronnych skutków
przeksztaïceñ demograficznych. Zwraca uwagÚ na tendencje wynikajÈce z najnowszych
prognoz demograficznych w Polsce i w Europie. Z rozdziaïu tego Czytelnik moĝe dowiedzieÊ siÚ wiÚcej o tzw. przejĂciach demograficznych, jakie obserwowaliĂmy w XIX i XXbw.
wbEuropie, poznaÊ dokïadne dane statystyczne dotyczÈce sytuacji demograficznej na kontynencie europejskim, dowiedzieÊ siÚ, jak wyglÈda sytuacja demograficzna Polski na tle
innych pañstw UE. Na uwagÚ zasïuguje ten fragment rozdziaïu, który ukazuje róĝnorodne
miary i wskaěniki pomiaru staroĂci demograficznej. Autorka prezentuje trzy klasyfikacje,
które sÈ najczÚĂciej spotykane w literaturze przedmiotu: gerontologicznÈ — ukazujÈcÈ
podziaï na piÚtnastoletnie przedziaïy i trzy fazy staroĂci (wczesna 60–74; póěna 75–89; dïugowiecznoĂÊ 90+); demograficznÈ — stosowanÈ na potrzeby GUS, ukazujÈcÈ populacjÚ
60+ w rosnÈcych piÚcioletnich przedziaïach wiekowych; aktywizacyjnÈ — gdzie kryterium
stanowi aktywnoĂÊ zawodowa i mobilnoĂÊ rynkowa z podziaïem na wiek mïodszy (60–69),
starszy, poprodukcyjny wiek (70–79) i staroĂÊ sÚdziwÈ. Autorka prezentuje gïówne formy
pomiaru starzenia siÚ populacji uĝywane wspóïczeĂnie: wspóïczynnik staroĂci (old age rate),
indeks staroĂci (ageing index), wspóïczynnik podwójnego starzenia siÚ (double ageing), konkludujÈc, ĝe wymiar dynamicznego starzenia siÚ ludnoĂci wymusza poszukiwanie nowych
form pomiaru tego zjawiska. StÈd teĝ dodatkowo zostaïy omówione tzw. alternatywne
miary, które prawdopodobnie moĝna zaliczyÊ do innowacyjnych rozwiÈzañ dotyczÈcych
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pomiaru: wspóïczynnik obciÈĝeñ demograficznych (total dependency ratio), wspóïczynnik
obciÈĝeñ osobami starszymi (old-age dependency ratio), wspóïczynnik wsparcia dla osób
najstarszych (parent suport ratio).
Niezwykle ciekawÈ czÚĂciÈ pierwszego rozdziaïu sÈ takĝe prognozy demograficzne dla
pañstw Unii Europejskiej. Estymacja dla UE-28 jest bardzo niepokojÈca. Jak twierdzi
Autorka opracowania, do roku 2050 odsetek wspólnotowej populacji w wieku 65+ wzroĂnie do 28,1%, a tzw. populacja w wieku produkcyjnym obniĝy siÚ do poziomu 56,9%
(zb66,2% w roku 2013). Populacja seniorów ma wzrosnÈÊ o 58 mln, a liczba osób w wieku
produkcyjnym zmaleje o 48 mln. Udziaï ludnoĂci Europy w populacji globalnej obniĝy siÚ
z 10,6% (2012) do 7,5% (2050). Przyczyny tego zjawiska sÈ znane — w UE od lat spada
liczba urodzeñ, wydïuĝa siÚ czas trwania ĝycia i roĂnie „wspóïczynnik staroĂci demograficznej”. Prezentowane prognozy dla Polski wskazujÈ, ĝe w roku 2050 bÚdziemy mieli 9,9bmln
osób w wieku 65+ przy liczbie 5,1 mln w roku 2011. Udziaï populacji 65+ wb ogólnej
strukturze spoïecznej wyniesie w 2015 r. w naszym kraju 29%. W 2060 r. liczba mieszkañców Polski ma zmaleÊ do 31 mln. Pierwszy rozdziaï koñczy siÚ wnioskami na temat
spoïecznych i ekonomicznych skutków zmian demograficznych. Autorka sïusznie zauwaĝa,
ĝe konsekwencje demograficzne bÚdÈ miaïy w najbliĝszych dekadach ogromny wpïyw na
procesy makro i mikro — ekonomiczne i spoïeczne. Do najwaĝniejszych z nich zalicza:
wzrost masowych migracji, zmiana moĝliwoĂci finansowych pañstwa i systemów zabezpieczenia spoïecznego, zmiana rynku usïug spoïecznych i produktów, zmiany na rynkach
pracy, zmiana kondycji wielu gospodarstw domowych emerytów i rencistów, konieczne
przeobraĝenia w systemie ochrony zdrowia, opieki dïugoterminowej czy pomocy spoïecznej. Nie wiadomo jeszcze, jak te przeobraĝenia wpïynÈ negatywnie na kondycjÚ globalnej
gospodarki i jakie bÚdÈ miaïy daleko idÈce skutki dla ujawniajÈcych siÚ kryzysów ekonomicznych i spoïecznych.
Drugi rozdziaï, zatytuïowany „Problemy starzenia siÚ i staroĂci w badaniach i inicjatywach spoïecznych”, stanowi o miejscu podejmowanej problematyki w kontekĂcie innych
nauk — socjologii, pedagogiki i polityki spoïecznej. Autorka wskazuje, ĝe pomimo waĝnoĂci i interdyscyplinarnoĂci zagadnienia, tematyka ta przez wiele lat byïa i jest marginalizowana w Ăwiecie nauki, czego dowodem jest brak statusu samodzielnej dyscypliny. Rozdziaï
ten zaczyna siÚ jednak od prezentacji najwaĝniejszych dokumentów UE, w których opisuje
siÚ kwestiÚ starzenia siÚ Europy jako jednego z najwaĝniejszych wyzwañ dla wszystkich
pañstw czïonkowskich UE. Autorka przywoïuje tu m.in. StrategiÚ Europa 2020, ale takĝe
fakt ogïoszenia przez KomisjÚ EuropejskÈ roku 2012 „Rokiem Europejskiej AktywnoĂci
Osób Starszych i SolidarnoĂci MiÚdzypokoleniowej”. NastÚpnie pokrótce scharakteryzowano polskie dokonania z ostatnich lat na rzecz tworzenia siÚ podwalin polityki senioralnej. Autorka wymienia tu m.in. ogïoszenie RzÈdowego Programu na rzecz AktywnoĂci
Spoïecznej Osób Starszych czy powoïanie nowego Departamentu Polityki Senioralnej
wbMinisterstwie Pracy i Polityki Spoïecznej2. Kolejne dwa podrozdziaïy dotyczÈ wyzwañ
zwiÈzanych z ksztaïtowaniem bezpieczeñstwa demograficznego i socjalnego. Autorka
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przywoïuje wiele dowodów na to, ĝe instytucje Unii Europejskiej bardzo powaĝnie zajÚïy
siÚ zagadnieniem starzenia siÚ spoïeczeñstw europejskich i w wielu swoich dokumentach
i dziaïaniach zachÚcajÈ pañstwa czïonkowskie w ramach prowadzonej polityki otwartej
koordynacji do przyjmowania strategii i programów demograficznych. Tym niemniej sytuacja z wprowadzaniem strategii demograficznych wyglÈda w poszczególnych pañstwach
europejskich bardzo róĝnie. Jak twierdzi Autorka opracowania, w Polsce oprócz niskiej
dzietnoĂci bardzo niepokojÈcym zjawiskiem jest emigracja najcenniejszego kapitaïu
ludzkiego, jakim sÈ mïodzi ludzie. Staïy odpïyw mïodzieĝy, dobrze wyksztaïconej, czÚsto
przedsiÚbiorczej i kreatywnej, jest wielkÈ stratÈ dla spoïeczeñstwa, pañstwa i rynku pracy.
Osobnym problemem jest to, jak w sytuacji starzenia siÚ spoïeczeñstwa zapewniÊ bezpieczeñstwo socjalne — z jednej strony populacji osób starszych (przy coraz mniej wydolnych
systemach zabezpieczenia spoïecznego), z drugiej bezpieczeñstwo rodzin decydujÈcych
siÚ na dzieci i mïodych pracowników, którzy nie majÈ perspektyw staïej i stabilnej pracy.
Wbdalszej czÚĂci rozdziaïu podjÚto siÚ charakterystyki europejskich systemów emerytalnych w kontekĂcie analogii i róĝnic w zastosowanych rozwiÈzaniach systemowych. Autorka
prezentuje model niemiecki, brytyjski i szwedzki, wskazujÈc, ĝe najbardziej innowacyjny
jest ten ostatni, z uwagi na jego stabilnoĂÊ finansowÈ i transparentnoĂÊ oraz liczne funkcje
motywacyjne zwiÈzane z moĝliwym wydïuĝaniem czasu aktywnoĂci zawodowej i pozostawania na rynku pracy. W treĂci tego rozdziaïu znajdujemy ponadto odniesienie siÚ do
poszukiwania optymalnych rozwiÈzañ dla Polski w kontekĂcie debaty na temat systemu
emerytalnego. Rozdziaï koñczy siÚ analizÈ inicjatyw i programów pomocowych w ramach
dziaïalnoĂci spoïecznoĂci miÚdzynarodowej, takĝe w kontekĂcie prowadzonych polityk
migracyjnych.
W rozdziale trzecim podjÚto rozwaĝania dotyczÈce stereotypów i obszarów ryzyka dyskryminacji osób starszych. Jak twierdzi bowiem Autorka ksiÈĝki, ĝadna z faz ĝycia nie jest
w kulturze wspóïczesnego Ăwiata obciÈĝona tyloma negatywnymi skojarzeniami co staroĂÊ.
Przypisywanie osobom w starszym wieku okreĂlonych cech czy zachowañ lub skïonnoĂci
z reguïy ma charakter pejoratywny. IstniejÈce stereotypy bardzo czÚsto przenikajÈ siÚ
w sferach ekonomicznych czy politycznych, tworzÈc takÈ wïaĂnie atmosferÚ wokóï ludzi
starszych. Jak pisze Autorka opracowania, do najczÚĂciej spotykanych stereotypów dotyczÈcych seniorów zalicza siÚ postrzeganie ich jako osób chorych, samotnych, niedoïÚĝnych,
nieszczÚĂliwych, nieaktywnych, niepeïnosprawnych lub niesamodzielnych, wymagajÈcych
staïej opieki z zewnÈtrz. Rodzi to okreĂlone skutki dotyczÈce pojawiania siÚ zjawiska
ageizmu — czyli okazywania róĝnych form niechÚci w stosunku do osób starszych, takĝe
wbkontekĂcie moĝliwych konfliktów miÚdzygeneracyjnych i braku wzajemnego zrozumienia
odmiennych potrzeb seniorów i ludzi mïodych. Negatywne skojarzenia dotyczÈ zresztÈ nie
tylko postaw czy zachowañ seniorów, ale takĝe wyglÈdu zewnÚtrznego czy estetyki. Aby
przeciwdziaïaÊ takiemu zjawisku, naleĝy przede wszystkim podnosiÊ ĂwiadomoĂÊ na temat
staroĂci przez edukacjÚ gerontologicznÈ oraz dÈĝyÊ do upowszechniania w szkoïach programów adresowanych do mïodych ludzi na temat potrzeb osób starszych, ich problemów,
ale i potencjaïu. Konieczna jest teĝ wspóïpraca z mediami, które kreujÈ taki a nie inny
wizerunek osób starszych w swoich programach i filmach.
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Brak odpowiedniej polityki uĂwiadamiajÈcej kwestie dotyczÈce osób starszych moĝe
powodowaÊ nie tylko dyskryminacjÚ, ale nawet trwaïe wykluczenie spoïeczne i marginalizacjÚ seniorów. Temu zagadnieniu Autorka ksiÈĝki takĝe poĂwiÚca sporo miejsca. Ukazuje
m.in. klasyfikacje ěródeï ryzyka marginalizacji spoïecznej seniorów, podkreĂlajÈc, ĝe na
populacjÚ osób starszych na ogóï patrzy siÚ przez pryzmat problemów i trudnoĂci, a nie
potencjaïu i zasobu, który stoi za seniorami. Ciekawym fragmentem rozdziaïu sÈ refleksje
Autorki na temat dylematów pokoleniowego solidaryzmu. O ile ludzi starszych dopada
najczÚĂciej ageizm, to z kolei ludzie mïodzi borykajÈ siÚ czasami z problemem adultyzmu.
Zdaniem Autorki ksiÈĝki konieczny jest rozwój dziaïañ na rzecz popularyzacji idei solidarnoĂci miÚdzypokoleniowej na wzór polskiego, rzÈdowego programu z 2008 r. pn. „Program
SolidarnoĂci Pokoleñ”. Z uwagi na fakt, ĝe jednÈ z cech charakterystycznych polskiej
kwestii staroĂci jest singularyzacja gospodarstw domowych, czyli samotnego zamieszkania
seniorów, pojawia siÚ problem samotnoĂci i osamotnienia. Temu zagadnieniu poĂwiÚcono
osobny podrozdziaï, wskazujÈc, ĝe brak jest w Polsce m.in. usïug towarzyszÈcych czy teĝ
dziennych klubów seniora, które mogïyby byÊ uĝyteczne w kontekĂcie samotnoĂci osób
starszych. DostÚp do usïug i dóbr jest zresztÈ bardzo nierównomierny w naszym kraju
— wbwielu gminach mamy do czynienia z barierami ekonomicznymi, spoïecznymi, kulturowymi czy mentalnymi, aby tworzyÊ dogodne warunki sprzyjajÈce aktywnoĂci i integracji
osób starszych. Nie wszyscy seniorzy majÈ ïatwy dostÚp do usïug zdrowotnych, zwïaszcza
do lekarzy geriatrów, których w Polsce brakuje, podobnie jak brakuje usïug Ărodowiskowych i opiekunów osób starszych. Szczególnie trudna sytuacja panuje w wielu mniejszych
miejscowoĂciach i na wsiach, gdzie opiekÚ nad osobÈ starszÈ przerzuca siÚ na rodzinÚ.
KonkluzjÈ tego rozdziaïu jest stwierdzenie, ĝe potrzebna jest profilaktyka i prewencja dyskryminacji i marginalizacji osób starszych. Jak dotÈd mamy w naszym kraju do czynienia
z politykÈ interwencji, a nie zapobiegania.
Kolejny rozdziaï wydaje siÚ niezwykle istotny w kontekĂcie tytuïu caïego opracowania,
dotyczy bowiem innowacji w polityce senioralnej. Rozpoczyna siÚ on od charakterystyki
ludzi starych jako kapitaïu spoïecznego i ludzkiego. Zdaniem Autorki ksiÈĝki znaczenie potencjaïu trzeciego pokolenia bÚdzie wzrastaÊ w przyszïoĂci, nie tylko ze wzglÚdu
na wzrost liczby osób w wieku 60+, ale takĝe ze wzglÚdu na konsekwencje tego stanu
rzeczy w kontekĂcie przeobraĝeñ rynku pracy, struktury spoïecznej czy potrzeb rozwoju
gospodarczego. Autorka sïusznie zauwaĝa, ĝe kolejne roczniki pokolenia seniorów bÚdÈ
coraz lepiej wyksztaïcone, mobilne, sprawne, kreatywne i Ăwiadome swoich moĝliwoĂci
ibpraw. Potencjaï trzeciego pokolenia dotyczy wielu sfer: ekonomicznej — seniorzy jako
pïatnicy podatków i konsumenci dóbr i usïug; opiekuñczej i samopomocowej — rozwój
nowych usïug spoïecznych, gdzie seniorzy sÈ nie tylko przedmiotem, ale i podmiotem
ich produkcji; integracyjnej i emocjonalnej — wspóïuczestniczenie w wielu róĝnych formach aktywnoĂci lokalnej; kulturowej — przekazywanie tradycji i uniwersalnych wartoĂci, których rozumienie przychodzi z wiekiem; edukacyjnej — zainteresowanie ofertÈ
ksztaïcenia ustawicznego, np. uniwersytetami trzeciego wieku; politycznej — jako liczny
ibzdyscyplinowany elektorat. Do innowacyjnych rozwiÈzañ w obszarze polityki senioralnej
Autorka ksiÈĝki zalicza przede wszystkim active ageing w profilaktyce gerontologicznej.
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Komponentami tego podejĂcia sÈ: dïuĝsza aktywnoĂÊ zawodowa i spoïeczna, zaspokajanie
aspiracji edukacyjnych i rozwojowych, promocja aktywnego udziaïu w ĝyciu spoïecznym,
w tym wolontariatu senioralnego, zapewnienie bezpieczeñstwa zdrowotnego, socjalnego
i mieszkaniowego, uĂwiadamianie potencjaïu osób starszych wĂród ogóïu spoïeczeñstwa.
WiÚkszoĂÊ z tych komponentów wpisane sÈ w Zaïoĝenia Dïugofalowej Polityki Senioralnej
w Polsce na lata 2014–2020, co naleĝy uznaÊ za pozytywne dziaïania polskiego rzÈdu w tym
zakresie w ostatnich latach. Tym niemniej innowacyjna polityka senioralna powinna mieÊ
charakter wielosektorowy, a zaangaĝowane w niÈ powinny byÊ pañstwo i samorzÈd, ale
takĝe rodzina i sami zainteresowani. Usïugi na rzecz seniorów powinny takĝe mieÊ coraz
bardziej Ărodowiskowy charakter, co uzupeïniaïoby wsparcie instytucjonalne.
Rozdziaï piÈty zatytuïowano „Nowy model ĝycia w staroĂci”. Autorka wskazuje na kilka
róĝnych modeli realizowanej polityki spoïecznej w Europie, w których elementem wspólnym staje siÚ, pomimo róĝnic szczegóïowych, podejĂcie active ageing. Ponadto w nowym
modelu ĝycia w staroĂci coraz istotniejsze znaczenie bÚdzie miaïa tzw. srebrna gospodarka,
czyli silver economy, definiowana jako „tworzenie i ustalanie warunków ramowych dla
nowych produktów i usïug sïuĝÈcych poprawie jakoĂci ĝycia osób starszych, a przez to
zapewnienie miejsc pracy i zatrudnienia oraz wzmocnienie siïy gospodarek regionalnych
i ich konkurencyjnoĂci”3. Potencjaï srebrnej gospodarki bÚdzie niewÈtpliwie rósï i warto
uĂwiadamiaÊ dzisiaj przedsiÚbiorców na temat nowych potrzeb seniorów (takĝe w zakresie
koniecznoĂci rozwoju nowych usïug spoïecznych) i ich oczekiwañ dotyczÈcych produktów
i dóbr niezbÚdnych im do zaspakajania tychĝe potrzeb. Niezwykle istotne staje siÚ takĝe
wyzwanie zwiÈzane z przeobraĝeniami w rodzinie i coraz wiÚkszym zapotrzebowaniem
na wyspecjalizowane usïugi opiekuñcze i towarzyszenia przy coraz czÚstszym deficycie
opieki Ăwiadczonej w ramach najbliĝszej rodziny i krewnych. Z uwagi na fakt, ĝe w ciÈgu
najbliĝszych dwóch dekad populacja sÚdziwych seniorów (80+) wzroĂnie z 520 tysiÚcy do
800btysiÚcy, przy jednoczesnej redukcji potencjalnych opiekunów rodzinnych o 1/3, warto
juĝ dzisiaj zastanowiÊ siÚ, jakie usïugi naleĝaïoby rozwijaÊ na szczeblu lokalnym, aby seniorzy mieli na staroĂÊ (czÚsto spÚdzanÈ w samotnoĂci) zapewnionÈ odpowiedniÈ opiekÚ.
Autorka zwraca uwagÚ na fakt, ĝe w Polsce powstaje coraz wiÚcej prywatnych domów
spokojnej staroĂci, ale nie wszystkich seniorów bÚdzie staÊ na opïacenie wysokich kosztów
pobytu w takim miejscu, a ponadto z przyczyn kulturowych i mentalnych wielu seniorów
nie bÚdzie chciaïo zamieszkiwaÊ w tego typu placówkach. Jako przykïad udanej aktywizacji
seniorów i imperatyw na przyszïoĂÊ Autorka ksiÈĝki wskazuje w dalszej czÚĂci rozdziaïu
na ksztaïcenie ustawiczne starszego pokolenia, które bardzo chÚtnie uczestniczy w zajÚciach uniwersytetów trzeciego wieku czy innych formach popularyzacji wiedzy i nauki.
Naleĝaïoby jednakĝe w przyszïoĂci dÈĝyÊ do wiÚkszej partycypacji seniorów wbĝyciu spoïecznym ibzintensyfikowaÊ ich udzielanie siÚ w ramach wolontariatu w róĝnych formach
dziaïañ organizacji pozarzÈdowych czy koĂcielnych. Na zakoñczenie rozdziaïu Autorka
charakteryzuje najistotniejsze wyzwania i kierunki zmian w kontekĂcie realizowanej poli3
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tyki senioralnej. Do najwaĝniejszych z nich zalicza uwzglÚdnienie w realizowanej nowej,
innowacyjnej polityce na rzecz seniorów przeksztaïceñ i przewartoĂciowañ, jakie systematycznie utrwalajÈ siÚ w zachowaniach, postawach i aspiracjach przedstawicieli trzeciego
pokolenia. Kolejne wyzwanie to zindywidualizowane strategie zdrowotne, materialne ibpsychospoïeczne osób starszych, wymuszajÈce interdyscyplinarne, zintegrowane podejĂcie do
realizowanej polityki. Wyborom strategii i priorytetów winno towarzyszyÊ peïne rozeznanie najlepszych, Ăwiatowych rozwiÈzañ w ramach dobrych praktyk; naleĝy teĝ dokïadnie
analizowaÊ koszty i sposoby finansowania polityki senioralnej z uwagi na coraz wiÚksze
potrzebny i ograniczone zasoby w tym zakresie. Wreszcie konieczne jest odpowiedzenie
na pytanie o model polityki spoïecznej, jaki ma byÊ realizowany w Polsce — czy ma to byÊ
model liberalizmu socjalnego, czy model neosolidarnoĂci spoïecznej?4
KsiÈĝkÚ zamyka zakoñczenie wraz z konkretnymi rekomendacjami dotyczÈcymi zadañ
dla realizowanej polityki senioralnej w Polsce. Autorka jest zdania, ĝe nowa, innowacyjna
strategia polityki senioralnej powinna opieraÊ siÚ na trzech filarach: promocji, partycypacji
i profilaktyce. Do priorytetów Badaczka problematyki zalicza m.in.: aktywizacjÚ zawodowÈ, spoïecznÈ i kulturalnÈ seniorów; zmianÚ akcentów w polityce ochrony zdrowia
— wiÚkszy wpïyw profilaktyki gerontologicznej; weryfikacjÚ systemów ubezpieczeñ spoïecznych; promocjÚ edukacji gerontologicznej; zapobieganie ageizmowi; profilaktykÚ zdrowotnÈ, edukacyjnÈ i ekonomicznÈ; profesjonalne wsparcie instytucjonalne i Ărodowiskowe.
KonkluzjÈ ksiÈĝki jest rekomendacja, ĝe zmianom w polityce senioralnej majÈ towarzyszyÊ
nie spektakularne decyzje polityczne, poïowiczne, pozorowane i doraěne rozwiÈzania, ale
kompleksowe, odpowiedzialne i interdyscyplinarne strategie polityki spoïecznej, które
bÚdÈ uwzglÚdniaÊ bliĝszÈ i dalszÈ perspektywÚ.
Lektura ksiÈĝki nie budzi wÈtpliwoĂci, ĝe mamy do czynienia z waĝnym i potrzebnym
opracowaniem naukowym, który wzbogaca naszÈ wiedzÚ o problematyce osób starszych
i ukazuje liczne propozycje rozwiÈzañ, w tym o charakterze innowacyjnym. Pozycja ta
ma liczne walory, zarówno jeĂli chodzi o treĂÊ naukowÈ, jak i aplikacyjnÈ — podsuwa
recepty do zastosowania w konkretnych strategiach polityki senioralnej. Uïoĝenie materiaïu i struktura pracy sÈ bardzo przejrzyste, czytelne i logiczne. KsiÈĝkÚ bardzo dobrze
siÚ czyta — jest pisana jÚzykiem naukowym, ale przystÚpnym dla szerszego grona czytelników — studentów, praktyków czy decydentów. Autorce udaïo siÚ, na podstawie bogatej
literatury przedmiotu, ale i licznych dokumentów unijnych i polskich, scharakteryzowaÊ
problematykÚ oraz wskazaÊ konkretne zalecenia i rekomendacje dotyczÈce tworzenia polityki czy strategii senioralnej.
Z uwagi na powyĝsze zachÚcam wszystkie osoby zainteresowane problematykÈ osób
starszych do lektury tej ciekawej i waĝnej pozycji ksiÈĝkowej.
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