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Wizytowana organizacja 
 
Dom Seniora Nedstrandtunet 
 
Zaobserwowany problem społeczny 
 
Funkcjonowanie placówek świadczących pomoc, wsparcie, opiekę osobom starszym jest zjawiskiem powszechnym nie 
tylko na kontynencie europejskim. W zależności od rozwiązań systemu społecznego, opieki zdrowotnej usługi te 
świadczone są przez publiczne lub prywatne placówki. 
Norwegia to kraj o bogatej tradycji pracy socjalnej, dbania o obywateli i nieszablonowych metod zapewnienia wsparcia i 
zabezpieczenia społecznego. Jedną z placówek działających na rzecz seniorów mieliśmy okazję wizytować w gminie 
Tysvaer w zachodniej Norwegii. 
Obiekt przeznaczony jest dla osób stale przebywających (mieszkających) w nim oraz dla okolicznych mieszkańców.  
Położony w przepięknej scenerii norweskich gór, lasów i strumieni wodnych wygląda jak luksusowy dom wczasowy.  
Oferta działań przygotowana przez gospodarzy dla pensjonariuszy jest podobna jak w bliźniaczych placówkach w naszym 
kraju. Zajęcia plastyczne, rehabilitacja, grupy muzyczne, rękodzielnicze i wiele innych znanych z naszego rodzimego 
podwórka. No może różnica polega na tym, że udostępnili mieszkańcom mini fermę indycza dla tych, którzy chcieliby 
mieć namiastkę gospodarstwa domowego. To co jednak wyróżnia placówkę od polskich ośrodków to BAAAARDZO 
szeroko otwarte drzwi dla wolontariuszy. 
W zasadzie nie ma miejsca w ośrodku,  w którym nie mogą funkcjonować ochotnicy. Pomagają seniorom w codziennych 
czynnościach, wspierają personel prowadzących zajęcia, świadczą pomoc wokół placówki. 
 
Działania podejmowane przez organizację 
 
Ciekawym przykładem jednego z wolontariuszy (w Polsce takiego rozwiązania nie spotkaliśmy) jest senior, który 
codziennie przywozi i odwozi z placówki osoby mieszkające poza nią ale uczestniczące w ciągu dnia w zajęciach. 
Osoba ta od lat związana z placówką - jego żona korzystała z oferty świadczonej przez ośrodek przez kilka lat do 
momentu śmierci. Po jej odejściu mąż postanowił aktywnie włączyć się  pracę na rzecz placówki i jako szofer swoja 
furgonetką przywozi i odwozi seniorów mieszkających w okolicy. Przemierzając kręte górskie okoliczne drogi od domu do 
domu, zabiera seniorów na przejażdżkę do ośrodka. Po całodziennym pobycie odwozi ich wieczorem do domów.  
Innym działaniem realizowanym przez placówkę jest bardzo ścisła współpraca z przedszkolem i szkołą, które funkcjonują 
po sąsiedzku, a przedszkole wprost ma swoją siedzibę na terenie na którym znajduje się dom seniora. 
Raz w tygodniu dzieci i młodzież uczestniczą na terenie placówki w zajęciach, których celem jest  z jednej strony 
wpuszczenie do ośrodka trochę dziecięcego entuzjazmu, radości i frywolności , z drugiej obcowanie z osobami starszymi, 
poznawanie ich zwyczajów, słuchanie opowieści z dawnych zwyczajach, obrzędach i po prostu życiu mieszkańców 
okolicznych miejscowości. Dla dzieci jest to ważne gdyż wiele z nich ma ograniczony kontakt ze swoimi dziadkami, którzy 
mieszkają w odległych miejscowościach i widują się z wnuczętami okazjonalnie.  
 
Porównanie z praktykami Polskimi 
 
Doświadczenia we współpracy z wolontariuszami podobnych placówek działających w Polsce są zgoła odmienne.  
Owszem ośrodki uchylają drzwi dla wolontariuszy i zaczynają na poważnie myśleć o współpracy z ochotnikami. To co 
dominuje we współpracy to jaskrawo widoczny fakt udziału w wolontariacie osób młodych uczących się – często 
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odbywających wolontariat w ramach praktyk co samo w sobie jest zjawiskiem niewłaściwym. Albo praktyka – wynikająca z 
obowiązku albo wolontariat powodowany indywidualnymi motywacjami. 
Brak jest natomiast seniorów, którzy wspierali by innych seniorów. Rzadko podejmuje się współpracę z przedszkolami czy 
szkołami i nie tyko po to aby dzieci w domu seniora wystawiły jasełka lub w Dzień Babci wyrecytowały wiersze. Jest jakaś 
nieuzasadniona obawa lub niechęć do stałego regularnego kontaktu dzieci z pensjonariuszami domów seniora.  
Inna różnica rzucająca się w oczy między polskimi, a norweskimi praktykami w  omawianym zakresie to zupełnie inne 
podejście formalnoprawne do wolontariatu. W Polsce opiera się ono na „ustawie o wolontariacie” w Norwegii na …… 
zaufaniu. 
 
Pytani przez nas organizatorzy działań wolontariackich w domu seniora  o podpisywanie umów z wolontariuszami, 
ubezpieczanie, egzekwowanie kart czasu pracy itp. otwierali szeroko oczy i cicho pytali: A po co? Przecież ci ludzi chcą to 
robić z własnej woli, to oni nas znaleźli i zaoferowali pomoc. Dlaczego mielibyśmy nasze relacje sprowadzać do 
formalnego kontraktu. Bazujemy na zaufaniu, odpowiedzialności, uczciwości no i tradycji  działań społecznych w 
Norwegii. To fakt surowy klimat tego kraju, niewielkie zaludnienie, duże odległości miedzy osadami i miastami sprawiają, 
że Norwegowie od wieków musieli budować wspólnotę opartą na wzajemnej pomocy niezbędnej do codziennego życia i 
przeżycia. I chyba to leży u podstaw tak licznego zaangażowania Norwegów w wolontariat i prace społeczną, szacowaną 
na ponad 50% mieszkańców i plasujących ten kraj w ścisłej czołówce światowej.   
 
 
 
 


