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Rozważania dotyczące pozytywnego starzenia się związane są z ideą „aby dodać życia do lat, a nie 
tylko więcej lat do życia” [1]. Tak prężnie rozwijająca się dzisiaj psychologia pozytywna [2] zwraca uwagę na 
konieczność koncentrowania się na tendencjach proaktywnych i konstruktywnych organizmu, a nie, jak dotąd, 
jedynie czy głównie na tendencjach reaktywnych, na „dawaniu sobie rady” i strategiach naprawczych. Dzisiaj 
psychologia staje się nauką o szczęściu, zdrowiu i pozytywnych stronach funkcjonowania człowieka oraz o 
strategiach i metodach prowadzących do ich wykorzystania i wzmocnienia.  

Kluczowym, z tego punktu widzenia, czynnikiem już nie tylko rozwoju, ale i codziennego funkcjonowania 
człowieka jest jego własna, wewnętrznie determinowana aktywność, a podstawowy problem dotyczy tego, w 
jakich warunkach i jak można ją ukierunkować na:  

1. dążenie do poczucia zadowolenia, a więc przeżywania pozytywnych stanów emocjonalnych, 

2. podejmowanie zadań dalekich, nie nastawionych jedynie na bezpośrednie zaspokajanie swoich 
potrzeb i szybką gratyfikację,  

3. angażowanie się w przedsięwzięcia na rzecz dobra wspólnego czyli wychodzące poza perspektywę 
egocentryczną.  

Własna aktywność staje się więc „pozytywnym” czynnikiem rozwoju człowieka, o ile daje mu podstawę do 
poczucia własnej skuteczności, co z kolei wpływa na odczuwany dobrostan.  

Zasoby i deficyty w okresie późnej dorosłości 

Zmiany charakterystyczne są dla każdego okresu życia, a przejście z jednego do drugiego etapu 
rozwoju człowieka charakteryzują zmiany uniwersalne, wspólne i indywidualne [3]. Jakość środowiska 
zewnętrznego - społecznego i fizycznego - może te zmiany opóźniać, a nawet blokować lub przyspieszać bądź 
facylitować. Za zmiany uniwersalne w okresie późnej dorosłości odpowiedzialne są naciski biologiczne, związane 
ze starzeniem się organizmu i naciski społeczne, związane z wypadaniem z dotychczas pełnionych ról 
społecznych, w tym z przechodzeniem na emeryturę i z kształtującym się „odpowiednim do wieku” stylem 
zachowania. Sprawia to, że ludzie w podobnym wieku doświadczają podobnych problemów i przeżyć. Zmiany 
wspólne, z kolei, charakteryzują osoby starsze, które tworzą określone pokolenie w związku z podobnymi 
społecznymi doświadczeniami, nierzadko o charakterze krytycznym czy traumatycznym, jak np.: wojna, 
konieczność przesiedlenia się czy katastrofa. Zmiany indywidualne, natomiast, wywoływane są czynnikami 
specyficznymi, a więc dotyczą pojedynczych osób. I to one w największym stopniu różnicują ścieżki rozwoju w 
kolejnych etapach życia w okresie późnej dorosłości. 

Ten okres życia, jak żaden z poprzednich, wymaga elastycznego dostosowywania się do kolejnych 
ograniczeń w funkcjonowaniu we wszystkich jego wymiarach – fizycznym, poznawczym i emocjonalnym oraz 
społecznym, ale jednocześnie dostosowywania się do nowych wyzwań: 

- pogarszające się zdrowie, a często także pojawiające się ograniczenia sprawności wymagają 
tego, aby najbliższa przestrzeń życiowa była odpowiednio do zmienionych potrzeb zaaranżowana, a zatem by 
była bezpieczna i dostępna,  

- sieć kontaktów społecznych ulega zmianie, bo odchodzą bliscy, przyjaciele i znajomi, zmienia się 
struktura rodziny, grupy sąsiedzkiej, zanikają lub ograniczeniu, a na pewno modyfikacji ulegają kontakty ze 
środowiskiem zawodowym, 

- pojawiają się nowe potrzeby, często związane z koniecznością kontaktu ze specjalistami - 
lekarzem, rehabilitantem, agentem ubezpieczeniowym, prawnikiem, architektem wnętrz, 

- w wielu przypadkach pojawia się konieczność korzystania z pomocy opiekuna, co stawia przed 
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kolejnym wyzwaniem, jakim jest dostrojenie się do siebie stylów działania różnych osób, a co nierzadko, 
szczególnie w okresie początkowym wzajemnej adaptacji, jest źródłem licznych konfliktów i napięć po obu 
stronach interakcji. 

 Zmiany zachodzące w okresie późnej dorosłości warto rozpatrywać, i tu widać spełnienie podstawowego 
założenia psychologii pozytywnej, mówiącego o nastawieniu proaktywnym i konstruktywnym, poprzez zasoby 
osobiste i społeczne jednostki ukształtowane we wszystkich poprzednich okresach jej życia, od wczesnego 
dzieciństwa do pełnię dojrzałej dorosłości. Zasoby osobiste to zgromadzona wiedza i opanowane umiejętności, w 
tym poziom kompetencji w zakresie różnych technologii informacyjnych, tendencja do spostrzegania świata w 
kategoriach wyzwań, a nie tylko czy głównie zagrożeń, przekonanie o wpływie na zdarzenia, poczucie własnej 
skuteczności w realizowaniu zadań życiowych, adekwatny do sytuacji stosunek do własnych sukcesów i 
niepowodzeń. Z kolei zasoby społeczno-kulturowe to formalny poziom wykształcenia, osiągnięty status 
materialny, pozycja społeczna w ważnych grupach odniesienia, relacje z bliższą i dalszą rodziną, relacje 
sąsiedzkie, liczba znajomych i przyjaciół, zdolność społeczności lokalnej czy lokalnej wspólnoty do 
samoorganizowania się i samopomocy.  

Oba te rodzaje zasobów to swoisty „kapitał początkowy” w momencie wkraczania w ostatni okres życia i 
to tym ważniejszy, im większych - obiektywnych i we własnym poczuciu - strat osoba doświadcza. Zatem 
przyjmując punkt widzenia psychologii pozytywnej w analizach procesu radzenia sobie ze zmianami, jakie niesie 
ze sobą proces starzenia się i powiązana z nim zmiana dotychczasowego stylu życia musimy brać pod uwagę: 

1. jakość i dynamikę zmian fizycznych, psychicznych i społecznych,   

2. obciążenia, jakich doświadcza osoba starsza,   

3. „kapitał początkowy” osobisty i społeczno-kulturowy, jaki wnosi z poprzednich okresów życia, 

4. „kapitał aktualny” w postaci wspierającego środowiska fizycznego i społecznego, szczególnie w 
postaci wspierającej roli opiekunów. 

Dwa środowiska funkcjonowania osoby starszej: fizyczne i społeczne 

Interakcje społeczne, w jakie wchodzi osoba starsza w swym najbliższym otoczeniu oraz via internet 
oraz posiadana przez nią sieć wsparcia tak nieprofesjonalnego (rodzina, przyjaciele, znajomi), jak i 
profesjonalnego (różni specjaliści w zakresie opieki medycznej, psychologicznej i pomocy społecznej) są 
niewątpliwie jednym z najistotniejszych czynników wpływających na jakość życia w okresie późnej dorosłości. 
Jednak to, czy osoba starsza będzie miała okazję do samodzielnego nawiązywania i podtrzymywania kontaktów 
społecznych w dużym stopniu zależy od tego, na ile będzie temu sprzyjało jej otoczenie fizyczne, a także to, na 
ile ona sama będzie w stanie skompensować rozmaite deficyty fizyczne (poruszanie się) czy społeczne 
(porozumiewanie się z innymi).  

Życie człowieka toczy się zawsze w dwóch środowiskach – fizycznym i społecznym, przy czym 
środowisko fizyczne w coraz mniejszej części jest dziś środowiskiem naturalnym, a w coraz większym 
stworzonym przez człowieka, a więc w pewnym sensie „sztucznym”, czy mówiąc inaczej „zapośredniczonym” 
przez człowieka.  Na otoczenie fizyczne składają się różnorodne obiekty – obiekty powstałe naturalnie, wytwory 
ludzi, ale i sami ludzie, jako źródła specyficznej stymulacji fizycznej (zapach, kształt, źródło dźwięków). Wszystkie 
te obiekty, tj. ludzie i przedmioty oraz relacje między nimi są przez jednostkę spostrzegane za pomocą 
receptorów jako obiekty fizyczne. Zatem to, w jakich kategoriach fizycznych, percepcyjnych osoba starsza będzie 
odbierała swe najbliższe otoczenie będzie w dużym stopniu determinowało jej zachowania. Z drugiej strony, to 
nie sama percepcja determinuje zachowanie, ale to, jakie znaczenie umysł osoby nadaje temu, co spostrzega. I 
tu po raz kolejny pojawia się miejsce na uwzględnianie dotychczasowego doświadczenia osoby starszej, jej 
specyficznego kapitału początkowego z jednej strony i wspierającej roli opiekunów z drugiej.  

Otoczenie fizyczne a jakość interakcji społecznych 

Jakość otoczenia fizycznego wpływa na wszystkie aspekty funkcjonowania w okresie późnej dorosłości, 
a to, czy osoba starsza jest w stanie samodzielnie funkcjonować ma bezpośredni wpływ na jej codzienną 
aktywność i samopoczucie. Ma jednak także bezpośrednie przełożenie na jej interakcje z opiekunem i 
otoczeniem społecznym. Jeśli, na przykład, ktoś słabo słyszy, w znaczącym stopniu utrudnia mu to komunikację, 
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a także w efekcie samodzielną realizację wielu codziennych zadań – robienie zakupów, załatwianie spraw w 
urzędzie czy banku. Ktoś inny może mieć dużą potrzebę aktywności i szerokie zainteresowania, ale z powodu 
braku windy nie może samodzielnie wyjść z domu i będzie stopniowo doświadczał dystrofii kolejnych swoich 
umiejętności. Zatem brak odpowiednio dobranych protez, a także dostosowania przestrzeni do indywidualnych 
potrzeb w znaczącym stopniu ogranicza podejmowanie wielu interakcji społecznych oraz realizację zadań 
rozwojowych. Dlatego też, nawet jeśli oferta zajęć dla osób w okresie późnej dorosłości będzie bardzo 
różnorodna i będą miały one ochotę z niej korzystać, może się to okazać niemożliwe z przyczyn całkowicie 
podstawowych.  

Opiekun może jednak w tej sytuacji pełnić rolę swoistego pośrednika (mediatora) – dostarczać wiedzy, 
uświadamiać, że istnieją przedmioty wspomagające funkcjonowanie, przekonywać o potrzebie i możliwości ich 
stosowania, ułatwiać ich zdobycie, pomagać w dostosowaniu przestrzeni do indywidualnych potrzeb. Wszystko to 
stwarza dodatkowe szanse podejmowania aktywności i nawiązywania relacji społecznych, a zatem 
rozbudowywania już istniejących lub budowania nowych sieci wsparcia dla siebie. Te dwa aspekty 
funkcjonowania są istotne zarówno dla jakości życia [4], jak i stanowią ważną treść procesu kształtowania się czy 
redefiniowania tożsamości w okresie późnej dorosłości [5].  

Podejmowanie różnych rodzajów aktywności może być w dużym stopniu ułatwione przez odpowiednie 
otoczenie fizyczne, tj.  adekwatnie dostosowane do potrzeb osoby starszej i optymalnie ją stymulujące. Zawsze 
są bowiem czynności, które taka osoba może wykonać sama lub z pomocą opiekuna – niewielką lub znaczną. 
Oczywiście, ich zakres zależy od stopnia sprawności czy niepełnosprawności osoby. W przypadku osób prawie 
całkowicie sprawnych, właściwie każde działanie jest możliwe, także podejmowanie aktywności poza domem, na 
przykład  w ramach uniwersytetów trzeciego wieku. Jeśli jednak mamy do czynienia z osobą o znacznym stopniu 
niepełnosprawności, kluczowe staje się odejście od myślenia: „skoro jest w stanie zrobić tak niewiele, to lepiej 
niech nic nie robi”. Aktywność, choćby minimalna, jest podstawą dobrego aktualnego funkcjonowania i 
podstawowym czynnikiem dalszego rozwoju, dlatego tak ważne jest jej właściwe stymulowanie, wzmacnianie i 
podtrzymywanie oraz ukierunkowywanie.  

Można więc postawić tezę, że bez odpowiednio dostosowanego otoczenia, a także bez różnych 
przedmiotów ułatwiających funkcjonowanie, szanse na podejmowanie urozmaiconych interakcji społecznych 
mogą być bardzo ograniczone. Przedmioty ułatwiające funkcjonowanie mogą być jednak rozumiane bardzo 
szeroko – od bezpośrednio związanych z ciałem (aparat słuchowy, proteza kończyny, proteza dentystyczna) do 
zewnętrznych wobec ciała (laska, wózek na zakupy, specjalnie dostosowany kubek czy talerz). Wszystkie one 
powinny być w sposób oczywisty funkcjonalne. Niemniej ważna staje się jednak z psychologicznego punktu 
widzenia ich estetyka. 

To, że proteza zdobi, a nie szpeci (lekka, ale elegancka walizka na kółkach może przecież ładnie 
uzupełniać strój; podobnie parasol z ergonomiczną, ale i elegancką rączką czy aparat słuchowy i odpowiednio do 
niego dobrana fryzura) zmniejsza ryzyko stygmatyzacji i autostereotypizacji („jestem stara, niedołężna i 
nieatrakcyjna”), a także ułatwia akceptację swojego Ja cielesnego, co ma szczególne znaczenie w okresie, gdy 
własne ciało starzeje się w sposób widoczny i dla osoby i dla jej otoczenia. Proteza, zwłaszcza ta bezpośrednio 
związana z ciałem, staje się ważnym aspektem, a z czasem także częścią własnej cielesności, może mieć zatem 
bezpośredni wpływ na gotowość do samoakceptacji „takim, jakim się jest”.  Jest to też ważny aspekt 
podstawowego zadania rozwojowego, jakim jest akceptacja zmian zachodzących we własnym ciele i wyglądzie 
na skutek starzenia się, choroby czy niepełnosprawności. Wszystkie te czynniki, choć wtórne wobec utraty 
sprawności, związanej z biologicznymi procesami starzenia się, są istotne dla częstości i jakości interakcji 
społecznych podejmowanych przez osobę starszą.  

Otoczenie społeczne i sieć wsparcia  

Na środowisko społeczne osoby starszej składa się przede wszystkim jej rodzina, przyjaciele, znajomi i 
sąsiedzi, także osoby poznane w internecie. Wszyscy oni razem tworzą społeczną sieć wsparcia (Ryc. 1.), tak 
istotną z perspektywy psychologii pozytywnej, wg której obecność innych ludzi traktowana jest jako jeden z 
podstawowych warunków dobrego funkcjonowania i dobrostanu  

. 
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Wszystkie elementy sieci wsparcia wzajemnie na siebie wpływają, co oznacza, iż deficyty w jednym z 
nich (na przykład brak stałego opiekuna) mogą być kompensowane przez bogactwo innego kręgu (duża, 
mieszkająca w pobliżu rodzina; wielu znajomych w różnym wieku; dobre relacje z sąsiadami). Jest tak jednak 
jedynie w pewnym zakresie, bo - na przykład - złe funkcjonowanie opieki medycznej trudno jest czymś całkowicie 
zrekompensować. Dlatego też kluczowe staje się posiadanie jak najbardziej bogatej i urozmaiconej sieci 
wsparcia, tak, aby poszczególne jej ogniwa wzajemnie się zazębiały, wspierały i mogły się w razie czego 
zastępować. Wtedy bowiem ryzyko, że osoba starsza zostanie pozostawiona sama sobie staje się mniejsze.  

Opiekun seniora może pełnić rolę pośredniczącą pomiędzy poszczególnymi „kręgami” sieci wsparcia. 
Posiadanie rozbudowanej sieci kontaktów społecznych jest istotne nie tylko w starszym wieku, lub w sytuacji 
niepełnosprawności, choć wtedy nabiera szczególnego znaczenia. Kontakty interpersonalne są jednym z 
podstawowych wyznaczników poczucia jakości życia każdego człowieka Szczególnie istotne staje się 
utrzymywanie optymalnej równowagi między obciążeniami (zadaniami) osoby starszej, a jej zasobami osobistymi 
oraz oferowanym jej wsparciem społecznym. W sytuacji, gdy zasoby są znaczne i/lub znaczne jest wsparcie 
społeczne opiekun powinien dbać o sformułowanie takich zadań, przy realizacji których będzie ona musiała 
korzystać z tych zasobów. Powinny zatem stanowić one wyzwanie, z którym osoba starsza może sobie poradzić 
aktualizując i wykorzystując posiadane zasoby własne i najbliższego otoczenia.   

W badaniach prowadzonych w nurcie psychologii pozytywnej stwierdzono, że utrzymywanie bliskich 
przyjaźni i znajomości zwiększa poczucie szczęścia i subiektywny dobrostan. Jak pisze A. Carr [6], pozytywne 
relacje z innymi powodują zwiększanie poczucia szczęścia na kilka sposobów. Jednym z nich jest to, że zarówno 
szczęśliwy opiekun, jak i szczęśliwa osoba starsza są częściej wybierani przez inne osoby jako przyjaciele, 
ponieważ są bardziej atrakcyjni, niż osoby nieszczęśliwe. Po drugie, poprzez związki z innymi ludźmi i zwierzanie 
się im, zarówno osoba starsza, jak i jej opiekun, zaspokajają swoją potrzebę przynależności i bycia potrzebnym. 
Po trzecie, bliskie relacje z innymi osobami są źródłem wsparcia społecznego [6]. Zadowalająca sieć wsparcia 
sprzyja także lepszemu zdrowiu i lepszemu funkcjonowaniu systemu immunologicznego [7]. Subsystemy 
składające się na sieć wsparcia seniora pełnią różnorodne funkcje, które bardziej szczegółowo opisane zostały w 
Tab. 1. 

 

 

 

Osoba 
starsza 

Sąsiedzi Znajomi 

Rodzina Przyjaciele 

ŚRODOWISKO SPOŁECZNE: 
naturalna sieć wsparcia 

ŚRODOWISKO FIZYCZNE: 
organizacja przestrzeni i dostępność przedmiotów 

(ułatwienia – facilities) 

Rys. 1. Środowiska funkcjonowania osoby starszej: fizyczne i społeczne 
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Tab. 1. Źródła i obszary wsparcia osoby starszej 

Źródło 
wsparcia 

Obszar 
wsparcia 

Zadania  

architekci 
przestrzeń 
fizyczna 

• organizacja przestrzeni, dużej i małej architektury oraz wnętrz zgodnie z 
zasadami dostępności i bezpieczeństwa 

• dostosowane przestrzeni do specyficznych potrzeb osób starszych, z 
zachowaniem jej walorów estetycznych 

• organizacja przestrzeni stwarzającej urozmaicone okazje do spędzania w niej 
czasu w sposób mniej i bardziej aktywny 

• organizacja przestrzeni stymulującej aktywność 

projektanci 
obiekty  
fizyczne 

• projektowanie / modyfikowanie przedmiotów codziennego użytku zgodnie z 
zasadami dostępności i bezpieczeństwa 

• dostosowanie formy przedmiotów do ich funkcji, z uwzględnieniem 
specyficznych potrzeb osób starszych  

• unikanie projektowania przedmiotów,  których forma przeważa nad funkcją,  
jednoczesne zachowanie  ich walorów estetycznych 

• projektowanie przedmiotów przeznaczonych dla osób starszych o 
urozmaiconej formie i różnorodnym stylu, aby stwarzać możliwość wyboru 

służby 
społeczne 

środowisko 
społeczne 

• organizacja sprawnego systemu opieki społecznej (wspierającego a nie 
wyręczającego i nadmiernie kontrolującego)  

• zapewnienie poczucia wsparcia  

• dostarczanie wiedzy i kształtowanie przekonania, iż istnieją odpowiednie 
służby oferujące skuteczną pomoc 

lekarze osoba starsza 

• zapewnienie podstawowej opieki medycznej 

• zapewnienie opieki medycznej uwzględniającej wiek pacjenta (specjaliści z 
zakresu geriatrii) 

• rzetelne informowanie pacjenta, z użyciem zrozumiałego dla niego języka 

opiekun 
naturalny 

osoba starsza 
• zaspokajanie podstawowych codziennych potrzeb osoby starszej 

• umożliwianie w jak największym stopniu realizowania dotychczasowego stylu 
życia 

opiekun 
profesjo-nalny 

osoba starsza  
i jej relacje  

z otoczeniem 
fizycznym oraz 
społecznym 

• pomoc w radzeniu sobie ze zmianami rozwojowymi 

• umożliwianie realizacji podstawowych dla wieku zadań rozwojowych 

• stwarzanie okazji do nabywania nowych kompetencji 

• pośredniczenie między osobą starszą a jej szerszym otoczeniem społecznym  

• specjalistyczna pomoc w sytuacjach krytycznych 

 

Opiekun osoby starszej jako pośrednik w kontaktach z otoczeniem  

Rolą dobrego opiekuna jest przede wszystkim pośredniczenie – w poszerzaniu aktywności, intensyfikacji 
kontaktów społecznych, dostosowywaniu otoczenia do potrzeb osoby starszej, nabywaniu umiejętności 
wykorzystywania własnych zasobów i kompensowania deficytów. Na jakość relacji między opiekunem a osobą 
starszą ma wpływ jego styl funkcjonowania w tej roli. Klasyfikacji działań wspierających dokonali m.in. R. 
Feuerstein i S. Feuerstein [8] i podzielili je na dwie grupy: 

1. działania niezbędne, kluczowe, warunki sine qua non procesu wspierania: intencjonalność działania i 
wzajemność wymiany, upośrednianie znaczenia i transcendecja czyli wykraczanie poza bezpośrednio 
dostępne informacje, 
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2. działania dodatkowe: upośrednianie poczucia kompetencji, regulacji i kontroli zachowania, 
wykonywanie tego samego działania razem z osobą starszą, wspieranie samodzielnych prób 
działania, upośrednianie zachowań poszukujących celu działania, ustalających ten cel i dążących do 
jego realizacji, stawianie osoby w sytuacji dużych wyzwań i wspieranie jej ciekawości oraz 
zainteresowania nowością, budowanie i wspieranie świadomości osoby, że jest istotą zmieniającą się, 
poszukującą, umożliwianie poszukiwania optymistycznych, pozytywnych, konstruktywnych alternatyw 
działania oraz wzmacnianie poczucia przynależności (afiliacji) do kogoś – osób, grup, społeczności, 
także internetowych. 

 W procesie wspierania, gdy opiekun występuje w roli mediatora między osobą a jej otoczeniem 
fizycznym i społecznym ważne jest przede wszystkim poszerzanie świadomości poznawczej osoby starszej, 
inicjowanie i oferowanie wyzwań intelektualnych, które są prorozwojowe zarówno dla seniora, jak i dla opiekuna. 
Kontynuowanie nauki w okresie późnej dorosłości jest jednym z ważniejszych czynników umożliwiających 
zachowanie sprawności umysłowej, fizycznej i społecznej [4]. Zaspokajanie różnorodnych potrzeb edukacyjnych 
wymusza i inspiruje  kontakty z różnymi osobami, ale także może przyczynić się do poznawania nowych 
technologii. Odpowiednio dobrane czynności aktywizujące inicjowane przez opiekuna mają duży wpływ na 
poczucie kompetencji u osoby starszej. Nawet bowiem, gdy jej sprawność jest znacznie ograniczona, zawsze 
może istnieć obszar, w którym jej kompetencja może być rozwijana i doceniana oraz wykorzystywana przez inne 
osoby, a to wzmacnia poczucie bycia użytecznym i zwrotnie buduje poczucie kompetencji.  

Rola opiekuna polega na wypełnianiu zadań specyficznych i niespecyficznych. Zadania specyficzne 
nastawione są na potrzeby osoby starszej zależne od jej stanu emocjonalnego i poznawczego, także od 
okoliczności zewnętrznych. Zadania te są bardzo mocno związane ze stopniem sprawności seniora i z zakresem 
pomocy, jakiej on wymaga w konkretnych sytuacjach. Zadania niespecyficzne, z kolei, związane są z mediacją i 
dotyczą roli, jaką pełni opiekun względem relacji „osoba starsza ��otoczenie fizyczne i społeczne”.  

Wykorzystując swoje zasoby zewnętrzne i wewnętrzne, opiekun może zostać efektywnym lub 
nieefektywnym mediatorem [8]. Efektywny opiekun-mediator to taki, który jest wrażliwy na potrzeby osoby 
starszej, ale także na potrzeby swoje. Stara się zrozumieć intencje seniora i jest świadomy swoich intencji, wie, w 
jakim celu podejmuje dane działanie. Ma bogaty repertuar różnych technik i metod wspomagania i inicjowania 
aktywności, ma twórczy umysł i jest dobrym, cierpliwym obserwatorem. Wreszcie, sam również czerpie 
satysfakcję z kontaktów z osobą starszą i stara się, aby ten kontakt i dla niego był rozwijający. W kontekście 
psychologii pozytywnej rola opiekuna-mediatora jest niezmiernie ważna, ponieważ to od niego w dużej mierze 
zależy jakość interakcji osoby starszej z jej środowiskiem fizycznym i społecznym.  

Podsumowanie 

Koncentracja na zasobach, a nie na deficytach, na tym, jak można twórczo radzić sobie  
z przeciwnościami i pojawiającymi się problemami stanowi jeden z najważniejszych predyktorów poprawy 
funkcjonowania w okresie późnej dorosłości. Jak stwierdzają C. D. Ryff i B. Singer [4], przedstawiciele 
psychologii pozytywnej: „Nasze mocne strony często ujawniają się w pełni dopiero wówczas, gdy poddawani 
jesteśmy najtrudniejszym próbom”. Aktywne, skoncentrowane na zadaniach i pozytywne podejście do 
przeciwności sprawia bowiem, że jesteśmy w stanie lepiej sobie radzić, znajdować bardziej skuteczne 
rozwiązania i w efekcie kształtujemy w sobie większe poczucie kompetencji.  

Dotyczy to również osób w okresie późnej dorosłości, które stykają się na co dzień z wieloma różnymi 
mniejszymi i większymi problemami oraz utrudnieniami. Paradoksalnie jednak problemy te,  
a właściwie nie one same, tylko efektywne ich rozwiązywanie, mogą przyczyniać się do poprawy funkcjonowania. 
Psychologia pozytywna zwraca uwagę na fakt, iż nawet cierpienia, które spotykają osobę starszą mogą być 
źródłem motywacji i mogą prowadzić do nadawania sensu trudnym sytuacjom. Ważne jest zatem dostrzeganie 
pozytywnych stron negatywnych wydarzeń, spotykających osobę starszą  [9], bo także w interakcji z takimi 
trudnymi sytuacjami życiowymi, jak dowiodły tego badania [9], możliwy jest rozwój osoby starszej. 

Rozbudowana sieć wsparcia, właściwe relacje z opiekunem i przestrzeń fizyczna dostosowana do 
potrzeb osoby starszej w taki sposób, aby w maksymalnym stopniu wykorzystywać jej zasoby sprawiają, że ma 
ona różne i liczne okazje do podejmowania urozmaiconych form aktywności – zarówno fizycznej, jak i społecznej.  
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