
PARTNERSTWO
(Polska) Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna
w Lodzi 
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi posiada 
status uczelni wyższej od 1993 roku. Obecnie oferuje studia: 
licencjackie, inżynierskie, magisterskie, podyplomowe oraz 
doktoranckie. Ponadto posiada zdywersyfikowaną ofertę 
kursów dla różnych grup wiekowych. AHE skupia swoją 
działalność na badaniach, innowacyjnych metodach nauczania, 
takich jak: metoda warsztatowa, projektowa czy studia on-line.

(Rumunia) Ordinul Asistentilor Medicali 
Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din 
Romania Filiala Iasi
Organizacja zrzesza ponad 12 000 pielęgniarek, położnych 
oraz asystentów medycznych, wśród których ponad 8000 jest 
czynnych zawodowo w Iasi. Zadaniem organizacji jest nadzór 
nad pracą pielęgniarek i położnych.  

(Włochy) Anziani e non solo Società Cooperativa 
Sociale
Jest organizacją non-profit działającą od 2004 roku w 
obszarze innowacji społecznych, ze szczególnym naciskiem 
na zarządzanie projektami oraz realizację usług i produktów w 
dziedzinie dobrobytu i integracji społecznej.

(Litwa) Klaipedos Valstybine Kolegija
Państwowy Uniwersytet Nauk Stosowanych w Kłajpedzie 
ma duże doświadczenie w tworzeniu programów nauczania, 
aktualizowaniu programów studiów, przygotowywaniu 
dokumentacji do akredytacji kursów, nauczaniu studentów oraz 
szkoleniu dorosłych.

(Szwecja)  Hoegskolan Kristianstad 
Uniwersytet Kristianstad został założony w 1977 roku i oferuje 
ponad 40 programów i 450 kursów dla około 14 000 studentów. 
Na czterech wydziałach (biznes, nauki o zdrowiu, nauki 
przyrodnicze i kształcenie nauczycieli) najbardziej aktywnymi 
dziedzinami badań są biosfera, zdrowie/zrównoważony rozwój, 
nauki o żywności i zdrowiu.

LONELINESS IS A COMPLEX CONCEPT THAT 
ALSO INVOLVES PHYSICAL AS EXISTENTIAL 

DIMENSIONS

Wsparcie Komisji Europejskiej dla opracowania niniejszej publikacji nie oznacza 
poparcia dla treści, które odzwierciedlają wyłącznie poglądy autorów, 

a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek
 wykorzystanie informacji w niej zawartych.

INNOWACYJNY PROGRAM SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW 
SŁUŻBY ZDROWIA W ZAKRESIE ZAPOBIEGANIA 

SAMOTNOŚCI EGZYSTENCJALNEJ 

WŚRÓD OSÓB STARSZYCH

2019-1-PL01-KA202-064933



PROJEKT
Projekt ALONE skierowany jest do pracowników służby 
zdrowia. Rezultatem będzie wysokiej jakości szkolenie 
zawodowe, które w skuteczny i ustrukturyzowany 
sposób ułatwi pracę z osobami starszymi dotkniętymi 
samotnością egzystencjalną. 
Projekt ALONE przyczyni się również do podniesienia 
świadomości społecznej i będzie początkiem dialogu na 
temat dyskryminacji i wykluczenia pacjentów dotkniętych 
samotnością w krajach konsorcjum.

GRUPY DOCELOWE

Grupami docelowymi projektu ALONE są: pielęgniarki, 
pracownicy służby zdrowia świadczący opiekę: domową, 
paliatywną, podstawową, szpitalną lub przedszpitalną.

GŁÓWNE CELE PROJEKTU ALONE:

  edukowanie pracowników służby zdrowia w zakresie 
różnych wymiarów samotności, tak aby byli w stanie 
rozpoznać samotność osób starszych we wszystkich jej 
formach;

 rozwijanie kompetencji pielęgniarek w zakresie 
rozpoznawania symptomów samotności we wszystkich 
jej wymiarach, ze szczególnym uwzględnieniem aspektu 
egzystencjalnego.

Oczekiwanymi rezultatami projektu są: opracowanie zbioru 
dobrych praktyk w zakresie radzenia sobie z samotnością 
u osób starszych, opracowanie pakietu szkoleniowego dla 
pielęgniarek i innych pracowników służby zdrowia wraz z 
wytycznymi, które uwzględnią europejską różnorodność 
społeczną i kulturową.

Mamy nadzieję, że poprzez zwiększenie wiedzy i 
świadomości na temat samotności egzystencjalnej 
wśród partnerów i ich sieci kontaktów projekt rozpocznie 
społeczną dyskusję na temat potrzeb grupy docelowej oraz 
przyczyni się do odpowiedniego przeszkolenia pracowników 
służby medycznej w zakresie radzenia sobie z pacjentem 
dotkniętym samotnością egzystencjalnej, a co za tym idzie, 
zapewnienia tej wrażliwej grupie docelowej jak najlepszej 
opieki.

Samotność w swej 
egzystencjalnej formie jest 

nieuniknionym stanem 
ludzkiej egzystencji

Samotność egzystencjalna wśród osób starszych staje 
się problemem globalnym, chociaż badacze nie są w 
stanie oszacować, jaka liczba osób jest nią dotknięta, 
w przeciwieństwie do samotności społecznej, która 
mierzona jest liczbą kontaktów międzyludzkich, 
intensywnością życia społecznego czy zagęszczeniem 
siatki kontaktów, etc.
Wymiar fizyczny rozumie się jako potrzebę bliskości 
oraz dotyku, natomiast wymiar duchowy jest zjawiskiem, 
którego można doświadczyć pomimo wsparcia ze 
strony innych osób. Literatura opisuje samotność 
egzystencjalną jako stan, w którym można się znaleźć 
w przypadku choroby nowotworowej, poczucia 
bliskości śmierci – czyli w momencie pojawienia się 
pytania o sens życia. Badania, w których udział brał 
personel medyczny (lekarze, pielęgniarki, pracownicy 
socjalni, fizjoterapeuci i terapeuci zajęciowi), pokazują, 
że spotkanie z osobami dotkniętymi samotnością 
egzystencjalną było doświadczeniem istotnym i 
stanowiącym wyzwanie.


