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Zakres tematyczny i zagadnienia szczegółowe
1.

❑ Procesy demograficzne w Polsce i Europie – zarys zjawiska
oraz trendy
❑ Specyfika turystyki senioralnej w kontekście wieloaspektowego
zróżnicowania wewnątrz kategorii odbiorców 60+
❑ Zasady przygotowania oferty turystycznej na wsi, skierowanej
do seniorów – propozycje i przykłady usług wyspecjalizowanych
w Polsce i za granicą.
❑ Przygotowanie kadr dla turystyki wiejskiej w kontekście wymiany
pokoleniowej na wsi – próba zdiagnozowania procesu w perspektywie
„zarządzania wiekiem i zmianami” (age and change management)

2.

Kompleksowość
procesów demograficznych
•
•
•
•

Procesy długofalowe
Konieczność wieloletniej perspektywy
Specyfika starzenia się demograficznego - perspektywa wsi
Wielowymiarowe konsekwencje – wyzwania i zadania

Polska Wieś 2020 – Raport o Stanie Wsi
Publikacja Fundacji na Rzecz
Rozwoju Polskiego Rolnictwa
Uwzględniając cały okres transformacji systemowej, na wsi przybyło 4,9% mieszkańców.
Według danych bieżącej statystyki ludności w latach 1989–2018 liczba ludności wiejskiej
wzrosła z 14 623 tys. do 15 344 tys. przy jednoczesnym wzroście liczby ludności w kraju
z 38 038 tys. do 38 411 tys. Przyrost liczby mieszkańców wsi ogółem był proporcjonalnie
wyższy niż populacji ogółem i udział mieszkańców obszarów wiejskich w ogólnej liczbie
ludności Polski zwiększył się z 38,4% do 39,9%.
Wskazana tendencja zmian liczby ludności wiejskiej przebiega jednak z odmienną
dynamiką w poszczególnych regionach kraju.
Zwiększanie liczby mieszkańców obszarów wiejskich następuje nie tylko w zasięgu
oddziaływania czynników atrakcyjności miast wojewódzkich, ale także wokół miast
o znaczeniu ponadlokalnym w danym regionie. Jest to jednak tendencja charakteryzująca
częściej miasta Polski zachodniej niż wschodniej, uwarunkowana czynnikami o charakterze
historycznym.

Polska Wieś 2020 – Raport o Stanie Wsi
Publikacja Fundacji na Rzecz
Rozwoju Polskiego Rolnictwa – c.d.
Nadchodzący proces ubytku naturalnego ludności na wsi pogłębi starzenie się
populacji Polski. Liczba urodzeń w 2018 r. wobec analogicznej z 1989 r. jest o 60%
mniejsza dla miast i 40% dla wsi. W latach 2016–2018 rodziło się w Polsce
odpowiednio 226,3 tys., 236,1 tys. i 228,7 tys. dzieci, z tego na wsi 156 tys., 166
tys. i 159 tys.
Starzenie się ludności przeciętnie w większym stopniu dotyka wieś niż miasto,
mimo że ludności żyjącej na terenach wiejskich przybyło, a w miastach ubyło.
Dane z lat 2016–2018 dowodzą, że wzrost udziału osób starszych pozostaje
dynamiczniejszy na wsi niż w mieście. Pokazują to też wskaźniki obciążenia
demograficznego osobami starszymi. Na wsi liczba osób w wieku poprodukcyjnym
przypadająca na 100 osób w wieku produkcyjnym wzrosła tylko w ciągu trzech lat
z 36 do 39 (w porównaniu ze wzrostem z 28 do 29 osób w miastach).

Polska Wieś 2020 – Raport o Stanie Wsi
Publikacja Fundacji na Rzecz
Rozwoju Polskiego Rolnictwa – c.d.

Polska Wieś 2020 – Raport o Stanie Wsi
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Publikacja Fundacji na Rzecz
Rozwoju Polskiego Rolnictwa – c.d.

Prognoza GUS

.

Z publikacji „Agroturystyka w teorii i praktyce”, 2017, Poznań
Rolnicy prowadzących działalność agroturystyczną.
· kobiety stanowiły - 65,2%,
· mężczyźni – 34,8%.

Gospodarstwa agroturystyczne prowadziły głównie osoby posiadające doświadczenie zawodowe,
a mianowicie
·
·
·
·

46-55 lat – 34,8%
powyżej 55 lat – 29,9%.
36-45 lat – 19,2%.
do 35 roku życia – 16,1%

Rolnicy świadczący usługi agroturystyczne byli bardzo dobrze wykształceni, gdyż 92,1%
legitymowało się wykształceniem średnim lub wyższym,
· 37,8% wykształceniem średnim
· 54,3% wykształceniem wyższym
· wykształcenie zasadnicze zawodowe posiadało tylko 7,9% badanych

Z Raportu Komisji Europejskiej (2020)
Wpływ zmian demograficznych
• Konieczność zrozumienia znaczenia i reagowanie na wpływ, jaki zmiany demograficzne
mają na nasze społeczeństwo.
• Wyciągnięcie wniosków - czy to w wymiarze społecznym, czy gospodarczym
• Wpływ na opiekę zdrowotną i długoterminową i wiele innych dziedzin
• Zarządzanie skutkami długoterminowych zmian demograficznych ma wiele różnych
aspektów: jak zarządzamy naszym zdrowiem publicznym, budżety publiczne czy życie
publiczne, ale także, jak sobie z tym radzimy w kwestiach takich, jak samotność, troska
w społeczności lokalne i dostęp do niezbędne usługi
• Problemy często najlepiej jest rozwiązać na miejscu, regionalnie. Demograficzne
zmiany często różnią się znacznie między różnymi częściami tego samego
kraju. Niektóre regiony stoją przed podwójnym wyzwaniem: niskie dochody i szybko
zmniejszająca się populacja oraz demograficzne starzenie się. Z perspektywy UE
dotyczy to ok. 31 milionów ludzi, żyjących głównie w wiejskich regionach.
• Europa będzie dążyć do poprawy standardów życia i zmniejszania
dysproporcji. Chodzi o to, aby zaspokoić potrzeby ludzi i możliwości pracy tam,
gdzie oni żyją.

Na wszystkich poziomach należy uwzględnić wyzwania
wynikające ze zmian demograficznych, w tym
w szczególności związane ze zmniejszającą się liczbą
ludności czynnej zawodowo, rosnącym udziałem
emerytów w całej populacji oraz wyludnieniem.

Żródło: Raport wstępny projektu badawczego
„Kurczące się europejskie obszary wiejskie:
Wyzwania, działania i perspektywy zarządzania terytorialnego”, 2020
https://preview.espon.eu/escape
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Różnice perspektyw i ujęć
Demografia w perspektywie indywidualnej i społecznej
❖
❖
❖
❖
❖

Rola usługodawcy
Rola klienta-odbiorcy usług
Rynek pracy – ujęcie makro
Przedsiębiorstwa rodzinne oraz ich specyfika, w tym turystyka wiejska
Zarządzanie wiekiem i zmianami – wprowadzenie do tematyki, kontekst turystyki
wiejskiej (szerokie ujęcie)

Różnice perspektyw i ujęć
Demografia w perspektywie indywidualnej i społecznej c.d.
Dla turystyki wiejskiej obie perspektywy mają duże znaczenie. W kontekście
zarządzania wiekiem i zmianami warto zwrócić uwagę i poznać pewne prawidłowości,
związane z procesem starzenia się oraz strukturą demograficzną:
- otoczenia, w jakim prowadzimy działalność
- odbiorców naszych usług
- pracowników i współpracowników
- osobistych doświadczeń, obserwacji indywidualnych
oraz poznać mechanizmy, wpływające na zmiany potrzeb, oczekiwań
i zachowań wraz z powyższymi zmianami (w tym projektowanie własnej starości)

4.

Starzenie się oraz kluczowe pytanie:
Kto to jest „SENIOR” ?
• Definicje i dylematy z tym związane
• Trudności z identyfikacją grupy docelowej
• Propozycja podziału – kategorie odbiorców w oparciu
o założenia gerontologiczne (sprawność, samodzielność,
niezależność)
• Dlaczego warto myśleć o każdej kategorii odbiorców ?

Kto to jest „SENIOR” ?

Kto to jest „SENIOR” ?

5.

Łączenie funkcji i celów w turystyce
• Przykład rolnictwa społecznego w kontekście odbiorcy 60+
w tym oferta międzypokoleniowa – propozycje i inspiracje
• Łączenie programowe w ramach realizacji działań z obszaru
polityki społecznej wobec osób starszych
• Perspektywa międzysektorowa w szerszym ujęciu – jak
wykorzystać istniejące, dostępne instrumenty

Łączenie funkcji i celów w turystyce

c.d.

Za E. Subocz (2019): Zarówno wśród praktyków, jak i teoretyków, panuje zgoda, iż rolnictwo społeczne dotyczy
wszelkich działań wykorzystujących zasoby rolnicze w celu generowania lub promowania usług społecznych
na obszarach wiejskich.
Usługi w ramach rolnictwa społecznego mogą obejmować np. rehabilitację osób niepełnosprawnych fizycznie
lub intelektualnie, aktywizację zawodową osób długotrwale bezrobotnych, resocjalizację więźniów lub byłych
osadzonych, terapię osób uzależnionych, usługi opiekuńcze dla osób starszych, chorych i samotnych, pomoc
dla dzieci i młodzieży nieprzystosowanej społecznie. Formy wsparcia są różnorodne: od terapii wspomaganej
przez zwierzęta do pomocy edukacyjnej na bazie ogrodów lub gospodarstw dydaktycznych
Obecne uwarunkowania prawne w Polsce ograniczają możliwości łączenia działalności rolniczej
ze świadczeniem usług opiekuńczych. Gospodarstwo opiekuńcze może być prowadzone zatem na bazie
działalności gospodarczej w formie spółdzielni socjalnej, stowarzyszenia bądź fundacji. Stwarza to możliwość
pozyskiwania środków finansowych z różnych źródeł, np. funduszy wsparcia ekonomii społecznej, źródeł
rządowych i samorządowych, przeznaczonych na powstawanie i rozwój placówek opiekuńczych
Rolnictwo społeczne rozwija się od wielu lat w Europie Zachodniej, lecz w poszczególnych krajach znajduje się w
różnych fazach rozwoju. Kraje europejskie różnią się także sposobem organizacji, finansowania oraz
ukierunkowania działalności w zakresie rolnictwa społecznego. Przykładem dobrych praktyk może być Holandia,
gdzie gospodarstwa opiekuńcze rozwinęły się najszybciej i jest ich tam najwięcej.

Łączenie funkcji i celów w turystyce
•
•
•
•
•
•
•
•

Różne źródła finansowania i korzystania z dostępnych programów
Przykłady
Centra Usług Społecznych – współpraca
Profilaktyka zdrowotna – usługi zdrowotne
Ekonomia społeczna
Program Dostępność Plus
Innowacje społeczne
Program Aktywizacja Społeczna Osób Starszych
EFS+
Inne

c.d.

6.

Potencjał rozwojowy
a „srebrny rynek” w turystyce
Srebrna turystyka w perspektywie demograficznej
•
•
•
•

Cechy
Atuty
Bariery
10 pytań ważnych dla kształtowania wysokiej jakości srebrnej turystyki

Potencjał rozwojowy
a „srebrny rynek” w turystyce c.d.

Potencjał rozwojowy
a „srebrny rynek” w turystyce c.d.
Turystyka seniorów jest uważana za główną siłę w kreowaniu popytu
Najważniejsze atuty:
siła nabywcza i wolny czas
Nowy trend: Od turystyki zrównoważonej do turystyki odpowiedzialnej…
Szacuje się, że srebrna gospodarka jest trzecim co do wielkości sektorem
gospodarki na świecie.
Dziś wart jest 7 bilionów dolarów rocznie. Do 2020 roku wzrośnie nawet
do 15 bilionów rocznie. Prywatna siła nabywcza osób starszych wyniesie
15 bilionów dolarów na całym świecie. (publikacja z roku 2010)

POZOSTAWIAMY WOLNE MIEJSCE NA SLAJDACH DLA WPISANIA
INDYWIDUALNYCH ODPOWIEDZI I PRZEMYŚLEŃ
UCZESTNIKÓW

1. Co wiem o seniorach, jako o klientach branży turystycznej
i wypoczynkowej?
Seniorzy to, jako klienci, grupa pod każdym względem
„NAJ”:
- najmocniej zróżnicowani pokoleniowo
- najbardziej dynamicznie się zmieniający
- najsłabiej rozpoznani i przewidywalni

2. Czy znam rzeczywiste potrzeby seniora jako klienta
branży turystycznej i wypoczynkowej?

Potrzeby dotyczące m.in.: istotnych funkcji życiowych
(dieta, zdrowie, odpoczynek, bezpieczeństwo); niwelowania
barier funkcjonalnych; oferty dodatkowej (kulturalnej,
społecznej, edukacyjnej, rekreacji ruchowej)

3. Czy wiem jak ww. potrzeby seniora, turysty
i wczasowicza zaspokajać?
Czy znam też jego potrzeby nieuświadamiane, których
zaspokojenie znacząco wpływa na jakościową ocenę
oferowanej usługi?

4. Czy wiem, jak bezpiecznie i z obopólną korzyścią
kształtować nowe, pożądane przez branżę turystyczną,
zachowania konsumenckie seniorów?
Jak rozbudzać ich aktywność
jakości usług?

pamiętając o wysokiej

5. Czy wiem jak do swoich działań włączać lokalne grupy
seniorów?
Czy widzę i szanuję ich potencjał uwzględniając
ograniczenia wynikające ze specyfiki wieku? Jestem gotowy
na tworzenie wspólnej inkluzywnej przestrzeni dla turystów
i mieszkańców?

6. Czy wiem jak tworzyć uniwersalną i międzygeneracyjną ofertę
wysokiej jakości usług turystycznych?
Jak naturalnie łączyć działania adresowane do różnych grup
pokoleniowych? Jak unikać stygmatyzacji i dyskryminacji
ze względu na wiek?

7. Czy wiem jak przystosować oferowaną przestrzeń turystyczną
do potrzeb i oczekiwań seniorów, optymalizując koszty takiego
działania, ale nie obniżając standardów?
Czy znam proste, bezkosztowe sposoby na zwiększenie obszaru
„przyjaznej przestrzeni” dla osób starszych?

8. Czy wiem jak dotrzeć z informacją o swojej ofercie
turystyczno - wypoczynkowej do grupy odbiorców 60+
w całym kraju?

Czy znam skuteczne kanały informacji?
Jak mogę włączyć w działania promocyjne samych seniorów,
wykorzystać ich jako ambasadorów marki (regionu) dla swojej
generacji?

9. Czy wiem jak podnosić kompetencje z zakresu gerontologii
i gerotechnolgii - swoje i swojego personelu oraz dlaczego to
takie ważne?

10. Czy jestem gotów na wypracowanie strategii rozwoju
swojego przedsiębiorstwa, uwzględniającej wyzwania
demografii, indywidualną specyfikę (mocne i słabe strony)
oraz spójnej ze strategią rozwoju regionu i kraju?

7.

Kadry w turystyce wiejskiej
w kontekście demograficznym
• ZMIANA oraz znaczenie przeobrażeń społeczno-technologicznych
z perspektywy usługodawcy w turystyce wiejskiej
• Zagadnienia związane z zarządzaniem wiekiem i zmianami –
indywidualne przygotowanie się do zmian; rola wiedzy, świadomości
i odpowiedzialności
• Planowanie rozwoju i przyszłości wobec powyższych wyzwań –
wielowarstwowe uwarunkowania i złożoność zagadnienia
DO ANALIZY I DYSKUSJI NA PODSTAWIE
WCZEŚNIEJSZYCH DANYCH

System
rodzinny
SYSTEM SENTYMENTALNY

POTENCJALNY
KONFLIKT

System
biznesowy
SYSTEM ZADANIOWY

Źródło: https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/20109; tłumaczenie własne

PROBLEM WEWNĘTRZNEJ SUKCESJI W BIZNESIE RODZINNYM
Jednym z najważniejszych problemów firm rodzinnych jest umiejętność zapewnienia
kompetentnego ZARZĄDZANIA rodzinnego przez pokolenia, jeśli chodzi o sukcesję biznesową
(Le Breton-Miller, 2004). „Sukcesja jest ostatecznym sprawdzianem firmy rodzinnej”
(Berkel 2007, s. 21). Zasadniczo można wyróżnić dwie formy sukcesji - rodzinną sukcesję
wewnętrzną i rodzinną sukcesję zewnętrzną z włączoną lub oddzielną własnością i zarządzaniem
Sukcesja może być zarządzana, jeśli zostanie rozpoczęta na wczesnym etapie życia firmy i jeśli
jest odpowiednio zaplanowana.
Sukcesja w rodzinnych biznesach turystycznych uległa w ostatnich latach znacznym zmianom.
Sukcesja odchodzi od tradycji i coraz bardziej decyzję o sukcesji pozostawia założycielowi,
który decyduje o wykupie menedżerskim, zakupie menedżerskim, powołaniu profesjonalnego
menadżera, a nawet likwidacji.
Z badań empirycznych wynika, że wiedza o turystyce jest jedną z najważniejszych kwalifikacji
sukcesorów, a solidne planowanie sukcesji jest jedną z najważniejszych kwestii, jeśli chodzi
o sukcesję pokoleniową firm rodzinnych.
Electronic Journal of Family Business Studies (EJFBS) Issue 2, Volume 4, 2010 ISSN: 1796-9360

https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/20109; tłumaczenie własne

8.

Wprowadzenie do dyskusji
Cel:
Wypracowanie rekomendacji dla rozwoju turystyki wiejskiej,
z uwzględnieniem wyzwań, związanych z uwarunkowaniami
demograficznymi w dwóch perspektywach procesu starzenia się:
- Odbiorcy
- Usługodawcy
na tle całej populacji i sytuacji społecznej

