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PER HALVORSEN 

Néhány szubjektív gondolat 

arról, hogy minként járulhatnak hozzá az önkéntes és civil 

szervezetek az időskorúak aktív életmódjáról szóló gondolkodáshoz  

Elöljáróban röviden arra térnék ki, hogy hogyan is gondolkozunk arról a csoportról, akiket 

gyakran „időskorúakként” azonosítunk, és hogy hogyan is viszonyulunk hozzájuk. Nem feled-

kezhetünk meg arról, hogy mennyire heterogén csoportról van szó! Például a feleségem édes-

anyja két évvel ezelőtt, kilencvenhárom éves korában hunyt el. A saját házában élt, mindennapi 

dolgainak nagy részét pedig önállóan, maga végezte el. 

Ugyanakkor találkozunk olyanokkal is, akik 65 évesen már krónikus betegségekkel vagy 

egyéb testi fogyatékossággal sújtva élnek, minek következtében hátralévő életükben kórházi 

gondozásra szorulnak. 

A várható élettartam egész Európában folyamatosan növekszik. 1876-os születésű nagy-

apám fiatalkorában egy velem egykorú férfi már jóformán „vénembernek” számított. Tavaly 

áprilisban múltam hetven, és még fiatalnak érzem magam! 

Folyamatosan növekszik azoknak a nyugdíjasoknak a száma, akiknek még a szülei is élnek. 

Tulajdonképpen ma már lassacskán négygenerációssá válik a társadalmunk! 

Manapság az idegenforgalom egyik legjövedelmezőbb piaci szegmensét azok a „fiatal” és 

élettel teli nyugdíjasok alkotják, akik többet költenek utazásra, új helyek megismerésére, a 

történelem és a kultúra megtapasztalására, mint sok fiatal, és még számos tekintetben kifeje-

zetten aktívak. 

Az internetet és minden egyéb elektronikai eszközt is aktívan használnak! 

Sokan ezeknek a nyugdíjasoknak a szülei közül is aktívabbak, mint valaha. Részesei akar-

nak lenni egy sor olyan tevékenységnek, amelyek néhány évtizeddel ezelőtt szóba sem jöttek, 

és egyáltalán nem is szervezték meg őket a számukra. 

Az önkéntes és civil szervezetek fontos szerepet játszhatnak abban, hogy számos időskorú 

számára elérhetővé tegyék az aktívabb mindennapi élet olyan formáit, melyeket általában nem 

kínálnak fel nekik. 

Ráadásul az ilyen szervezetek munkatársainak arra is kell gondolniuk, hogy ők maguk mi-

lyen módon profitálhatnak ebből, mikor megöregszenek! 

Gyakran rájövünk, hogy rengeteg értelmes tevékenységet nem is olyan bonyolult megszer-

vezni, mint azt korábban gondolták, és gyakran nem is igényelnek komoly anyagi ráfordítást. 

Régóta köztudott például, hogy a világot leginkább könyvek, televíziós műsorok, filmek, 

színvonalas beszámolók és előadások formájában utazzuk be. Mindez egyáltalán nem drága, 

és nem is nehéz megszervezni! 

Ugyanez elmondható bármilyen témájú érdekfeszítő előadásról, legyen szó politikáról, mű-

vészetről vagy kultúráról. Sok időskorú pedig kifejezetten érdeklődik az ilyen előadások iránt!  

Norvégiában rengeteg pozitív tapasztalatot szereztünk az ilyen témák köré szerveződő, 

időseknek szóló tanulócsoportokkal is, ahol gyakran maguk a csoport tagjai gondoskodnak az 

adminisztratív teendőkről és az előrehaladásról. 
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Gyakran olyan változatos témájú „kurzusok” iránt érdeklődnek, amire nem is számítottunk. 

Magunk is számos kurzust szerveztünk már a legkülönfélébb témákban, például a különböző 

festési technikákról, a kötésről, a saját eszközök készítéséről, a kések és egyéb vágóeszközök 

élezéséről vagy éppen régi kézműves mesterségek és technikák megőrzéséről!  

Szintén népszerűek az állatsimogatások, az állatokkal, macskákkal, kutyákkal, birkákkal 

stb. való találkozások. Különösen nagy népszerűségnek örvendenek ezek vidéken, ráadásul 

megszervezni is könnyű őket! 

Ugyanez a helyzet a gyerekek látogatásával. Biztos a siker, ha az ellátogató gyerekek éne-

kelnek vagy előadnak valamit, a kicsik pedig gyakran kifejezetten élvezik, hogy az idősek előtt 

szerepelhetnek. 

Ezek ismertetésével célom az volt, hogy ösztönözzem a kreatív gondolkodást a projekt 

során, legyen szó akár a lehetséges programokról, akár azok megszervezéséről. Ezért ezen a 

ponton be is fejezem mondandómat. Előtte azonban mindenképpen meg kell említenem még 

egy tevékenységet, amely mind közül talán a legegyszerűbb és egyben leghatékonyabb is: a 

mozgást. 

A mozgás gyakran nagyon népszerű, ráadásul társas tevékenység is, amely a legkülönfé-

lébb formákban valósulhat meg a szervezett gyalogtúráktól kezdve a zenés gyakorlatokig! 

Csak a „csillagos ég” szab határt. Minél kreatívabb, annál jobb! 

Emlékszem, mikor beléptem abba az intézménybe, ahol az édesapám élt közel 86 évesen. 

Majdnem felborítottak a társaival a folyosón szervezett járókeretes gyorsasági versenyen! Az 

első helyezettnek az intézmény felajánlott egy üveg jó bort, amit aztán megoszthattak egymás 

között az idősek. 

 

 

 


