
Nowa kultura wspólnot



Obecnie panuje kultura wyścigu szczurów i prawa silniejszego.

Każdy myśli tylko o sobie, a to znaczy, że nie myśli o wszystkich.

Każdy jest sobie najbliższy, i każdy ma sobie sam radzić.



Jakość życia do późnego wieku.

Wspólnie osiągać cele, 

których nie da się osiągnąć w pojedynkę. 



 Jest stowarzyszeniem, którego członkowie obiecują pomagać sobie, 

by móc zachować i tworzyć wysoką jakość życia do późnych lat.

BANK CZASU 55+

BAZĄ JEST

 Zorganizowana pomoc sąsiedzka i miłość do bliźniego.



30 stowarzyszeń w Austrii

20 stowarzyszeń w Niemczech

13 regionów w Republice Czeskiej



Niewiele jest rzeczy i spraw, których nie możemy zrobić, 
jeśli działamy razem.

CELEM JEST JAKOŚĆ ŻYCIA



JAKOŚĆ ŻYCIA

„Dom jest tam, gdzie ktoś się cieszy, że jestem”.

Sens

Cel



.

Równowaga zapewnia stabilność i jakość życia.

Sens
Cel

Kontakty

komunikacja

Sprawy
Struktura



 Stowarzyszenie ponadpartyjne 

i ponadreligijne.

 Jego członkowie są mieszkańcami jednego 

regionu, dzielnicy, domu…

 Udzielana wzajemnie pomoc „wyceniana” jest 

w godzinach, księgowana i administrowana.

 Podstawą działań jest zaufanie. 

 Cel: żyć tak długo, jak to możliwe 

samodzielnie, w dobrej jakości życia 

i w zaufaniu do ludzi.

CO TO JEST BANK CZASU?

Wzajemna pomoc przy codziennych czynnościach.



Musimy najpierw się nauczyć pozwalać innym nam pomagać.
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BO POMAGANIE 

MA SENS

My pomagamy 

sobie

On 

pomaga 

mnie

Ty pomagasz 

jemu

Ja pomagam 

Tobie



CORAZ CZĘSTSZE PROBLEMY

 Prace fizyczne;

 Nowe technologie;

 Nadmierne wymagania odnośnie pracy w domu, biurze, ogrodzie;

 Coraz słabszy wzrok, słuch, refleks;

 Zdrowie, mobilność, sprawność ruchowa;

 Samotność, depresja, troski i obawy np. co się stanie; jeśli…

 Odchodzenie przyjaciół, kurczenie się kręgu znajomych;

 Brak partnerów do rozmów i ochoty do spotkań;

 Mniejsza aktywność; ograniczenie działań;

 Brak partnerów do pogłębionych dyskusji na ważne tematy;

 Pytania o sens i ustalenia na przyszłość.

System przeszłości

Nie być zależnym od kogokolwiek i nikogo nie potrzebować. 



 Coraz słabiej działa pomoc w sytuacjach 

wyjątkowych.

 Pomoc sąsiedzka nie jest pewna.

 Dzieci rozjechały się po świecie.

 Dalsza rodzina jest zajęta własnymi 

obowiązkami, a opieka społeczna 

przeciążona.

 Bank czasu umożliwia przedłużenie 

samodzielności i zmniejsza zależność od 

prywatnej, drogiej pomocy.

 Budżet pomocy socjalnej jest odciążony.

DLACZEGO POTRZEBUJEMY BANKU CZASU?

Cel: nie być ciężarem dla „młodych”…



 Dawanie i korzystanie z pomocy bez 

poczucia winy.

 Odciążenie młodszego pokolenia.

 Wzajemna pomoc seniorów.

 Wsparcie dla bliskich opiekujących się 

potrzebującymi pomocy.

 Wsparcie dla tych, którzy muszą 

pogodzić życie zawodowe z 

obowiązkami rodzinnymi.

 Poczucie bezpieczeństwa w każdej 

sytuacji.

Jakość życia dzięki pomocy sąsiedzkiej…



 Pomaganie innym i poczucie bycia 

potrzebnym podnosi samoocenę i jakość 

życia.

 Aby uniknąć uzależnienia i poczucia winy 

rezygnujemy z wielu rzeczy.

 Z pomocą Banku Czasu nie ma poczucia, 

że jest się komuś coś winnym…
Ten kto mi pomógł, może poprosić inną osobę o 

pomoc, która jest mu potrzebna.

Jakość życia poprzez miłość do bliźniego…



BANK CZASU UZUPEŁNIA SYSTEM POMOCY DLA 

SENIORÓW

Państwowa 

emerytura/ 

renta

Emerytura 

zawodowa

prywatne 

ubezpiecz

enie 

przyjaźnie, znajomości



 Członkowie pomagają sobie w życiu 

codziennym.

 Mogą rozwijać talent i umiejętności….

 Przykłady:

oPrace w gospodarstwie domowym i pomoc w 

sprawach codziennych;

oOrganizacja aktywności w czasie wolnym;

oOdwiedzanie się, spędzanie wspólnie czasu;

oOpieka nad zwierzętami domowymi;

oPomoc przy zakupach;

oTransport i wycieczki;

oPomoc w formułowaniu pism do urzędów 

i w sprawach administracyjnych

o I wiele, wiele innych…

CO DAJE BANK CZASU?



Regularnych prac i usług np.

 Sprzątania w domach;

 Remontów i większych prac w domach i  ogródkach;

 Profesjonalnych usług np. reperowania sprzętów;

 Usług opieki zdrowotnej i pogotowia;

 Usług świadczonych przez system pomocy społecznej.

CZEGO NIE MA W BANKU CZASU?



 Być zaproszonym do „okrągłego stołu”; 

 Wymieniać między sobą możliwości i 

działania;

 Umiejętności, wiedza i talenty są 

skatalogowane;

 Godziny udzielonej pomocy są regularnie 

rejestrowane i administrowane. 

BYĆ CZŁONKIEM BANKU CZASU

Być członkiem oznacza

„mieć poczucie bezpieczeństwa w życiu i w stowarzyszeniu”.



 Indywidualne: € 3,00/miesiąc

 Małżeństwa : € 5,00/miesiąc

Wszyscy członkowie mają ubezpieczenie. 

SKŁADKI 



 Wypracowane godziny pomocy można zużyć 

od razu lub zapisać na swoim koncie na 

przyszłe potrzeby.

 Za wykonaną pomoc otrzymuje się 

odpowiedni czek godzinowy. 

 Stowarzyszenie ma specjalny program 

komputerowy, który pozwala na zarządzanie 

godzinami pomocy.

ROZLICZANIE W BANKU CZASU



ZAŁOŻENIE BANKU CZASU

 Organizacja parasolowa pomaga zorganizować spotkanie informacyjne.

 Wybranie osób, które zajmą się organizacją banku czasu.

 Formalne zgłoszenie organizacji. 

 Otrzymanie pakietu. 

 Rozpoczęcie działań.

Organizacja parasolowa „Bank Czasu” wspiera nowe stowarzyszenia. 



PAKIET STARTOWY ZAWIERA

 Program zarządzania, adres mailowy, stronę internetową.

 Szkolenie dla grupy administrującej. 

 Dokumenty: statut i inne pomocne formularze – ankiety, karty członkostwa.

 ZEITBANK55+ pieczątkę organizacji. 

 Ulotki „Co to jest Bank Czasu”.

 Broszurę „Wszystko o Banku Czasu”.

 Czeki czerwone.

 Czeki żółte.

 Czeki zielone. 

 Gadżety.



REGIONY I KRAJOWA SIEĆ
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Przedstawiciele sieci krajowych spotykają się 

w Europejskiej Sieci Banku Czasu.



Mitglieder

LOKALNE STOWARZYSZENIA

1- 2 przedstawicieli spotka 

się przy „okrągłym stole”.

Zadania

• Wymiana godzin;

• Ubezpieczenie;

• Pozyskiwanie członków;

• Informacja i promocja;

• Spotkania; 

• Itp.

STOWARZYSZENIE

BANK CZASU 55+

10 -100 członków 

spotkania 1 raz w miesiącu



Przedstawiciele 

stowarzyszeń 

BANK CZASU 55+ REGIONY

1- 2 przedstawicieli do 

krajowej sieci.

Zadania

• Wspólne cele;

• Wymiana doświadczeń; 

• Wzajemne wsparcie;

• Zakładanie nowych

stowarzyszeń;

• PR;

• Udział w regionalnych 

strategiach rozwoju; 

• Kontakty w regionie;

• Itd.

REGIONY 
10 - 50 lokalnych stowarzyszeń 

spotyka się 

2 - 4 razy w roku



Ważne jest tylko to, na co przeznaczamy swój czas!

Jak ważna jest dla nas jakość życia?

Jak ważna jest dla nas możliwość wpływania na własną 
przyszłość?



Weitere Infos

Dachverband ZEITBANK55+

+43(0) 7582 82123 87

dachverband@zeitbank.at

www.zeitbank.at



Interesuje mnie w pierwszej kolejności 

przyszłość, bo to jest czas, 

w którym będę żył.
Albert Schweitzer



Sens naszemu społecznemu współistnieniu nadają ludzie, 

którzy są gotowi zrobić więcej, 

niż wynika to z ich obowiązków!



 Jestem wolny wtedy, gdy nie potrzebuję niczyjej pomocy – w dłuższej 

perspektywie jest to iluzja.

 Wolność oznacza mieć możliwość wyboru, od kogo chcę przyjąć pomoc. 

 Zaufanie jest niezbędne przy przyjmowaniu pomocy

 Ufanie innym wymaga czasu i zawsze pozostaje ryzykiem. 

 Przyjmowanie pomocy oznacza pomaganie sobie; prowadzi do wolności, 

podnosi jakość życia. 


