
INKUBATOR INNOWACJI 
SPOŁECZNYCH WIELKICH JUTRA :                                        

Usługi opiekuńcze dla osób zależnych 

Mniej samotności 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (IV Oś Priorytetowa Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1: Innowacje społeczne),



Kim jesteśmy?

Magdalena Szpejcher  

• psycholog, coach; pracuje 
klinicznie z dziećmi, młodzieżą, 
dorosłymi i całymi rodzinami. 
Wspiera rodziny w procesie 
integracji rodzin patchworkowych.

Magda Szymaniuk 

• Psycholog, trener TUS. Pracuje 
terapeutycznie z dziećmi. 
Entuzjastka Porozumienia Bez 
Przemocy.



Komu służy nasze rozwiązanie?

 
 
 
 
 
 

Osoby starsze/seniorzy, którzy z różnych powodów 
zamieszkują samodzielnie i cierpią z powodu 

osamotnienia, poczucia odosobnienia.



Komu służy nasze rozwiązanie?

 
 
 
 
 
 
 
 

Studenci, którzy mają problem mieszkaniowy i są 
gotowi do niesienia pomocy w zamian za możliwość 

zamieszkania w miejscu podjęcia nauki.



Na czym polega nasze rozwiązanie?

Cel 
Niwelowanie zjawiska rosnącej samotności wśród osób 

starszych oraz poprawę ich samopoczucia w tym 
kontekście.  

Rozwiązanie 
Dzielenie przestrzeni mieszkalnej ze studentem - w 

zamian za wspólne spędzanie czasu, wymianę 
doświadczeń, rozmowę i obecność



Co składa się na model?

• podręczniki (procedury rekrutacji, dopasowania 
uczestników procesu, zasady budowania współpracy) 

• umowy 
• kwestionariusze do badań (ankiety ewaluacyjne, 

badanie poziomu  
zadowolenia z życia) 

• strona www



Korzyści

Senior 

➢ nawiązanie bliskiej relacji 
emocjonalnej 

➢ redukcja sztywności i oporu 

➢ rozwijanie elastyczności 
społecznej



Korzyści

Student 

➢ mieszkanie 

➢ rozwój empatii 

➢ kształtowanie  

postaw prospołecznych 



Kto może zastosować nasze 
rozwiązanie?

• Instytucje działające na rzecz osób starszych 

• Osoby prywatne (np. rodziny seniorów) 

• Opiekunowie 

• Organizacje wspierające studentów



Jak testowaliśmy nasze rozwiązanie?

• 13 testujących  
• odbiorcy: 8 seniorów, 3 studentów  
• użytkownicy: 2 przedstawicieli organizacji (dom opieki 

dziennej dla seniorów). 
• Seniorów poddano kilku badaniom:  

- Badanie mierzące poziom zadowolenia z życia w kontekście samotności 
osób starszych (przed i po zapoznaniu się z modelem oraz po interakcjach z 
młodymi osobami)  
- Badanie oceniające model i wszystkie jego produkty (ankieta 
ewaluacyjna)  

• ocena założeń modelu przez studentów i przedstawicieli 
instytucji. 



Jakie są efekty naszego testowania?

zakładano wzrost poczucia 
zadowolenia o min 30% 

uzyskano wzrost na 
poziomie 147% 



Jakie materiały udostępniamy w 
ramach licencji?

• Wizualizacja modelu wraz z instrukcją użytkowania 
• Strona WWW 
• Podręcznik „Procedura rekrutacji i weryfikacji studentów“ + pomoce 
• Podręcznik „Procedura rekrutacji i weryfikacji seniorów” + pomoce 
• Podręcznik „Zasady współpracy wg. modelu”, w tym kwestionariusze 

dotyczące pomiaru cech osobowości oraz stylu życia  
• Wzory umów 
• Wzory ankiet dla pracowników mops/mopr/ngo 
• Dodatkowo powstały: "Wzór ogłoszenia dla seniorów", "Wzór ogłoszenia dla 

studentów", "Plansza dla studenta: Dobre pierwsze wrażenie", "Scenariusz 
dla przedstawicieli instytucji". 



Gdzie możecie nas znaleźć i jak się     
z nami skontaktować?

www.mniejsamotnosci.absolwencinawalizkach.pl 

Kontakt: Magdalena Szpejcher 
mniejsamotnosci@absolwencinawalizkach.pl 

magdalena@szpejcher.pl 
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