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Stracony kapitał? Kapitał społeczny osób starszych w województwie 
podkaprackim. 

Prezentowany referat jest próbą refleksji nad rolą kapitału społecznego w procesie 
funkcjonowania osób starszych w społeczności regionalnej na empirycznym przykładzie 
województwa podkarpackiego. W warstwie teoretycznej referat z jednej strony 
odwoływał się będzie roli kapitału społecznego. W referacie pojawią się nawiązania 
klasycznych tekstów Pierre’a Bourdieu, Roberta Putnama, Jamesa Colemana czy też 
Francisa Fukuyamy, podnoszących problem kapitału społecznego i kulturowego. Z 
drugiej zaś strony pojawią się także odwołania metod aktywizacji osób starszych. 
Pojęcia kapitału społecznego jest dziś jednym z częściej podnoszonych pojęć w naukach 
społecznych zajmujących się zmianami jakie zachodzą we współczesnym świecie. 
Termin ten i związane z nimi problemy badawcze i praktyczne na dobre zadomowiły się 
w dyskursie nauk społecznych. Kapitał społeczny należy do coraz częściej omawianych 
w polskiej literaturze oraz badanych empirycznie, czynników wpływających na rozwój 
regionu oraz tworzenie się i funkcjonowanie społeczeństwa obywatelskiego. W 
warstwie empirycznej zaprezentowane zostaną wyniki badań dotyczące poziomu 
zasobów kapitału społecznego osób starszych – mieszkańców województwa 
podkarpackiego oraz możliwości wykorzystania tych zasobów pod kątem aktywizacji tej 
grupy. Wyniki badań wykorzystanych w referacie pochodzą z projektu badawczego 
„Kapitał ludzki i kapitał społeczny a rozwój województwa podkarpackiego”. 

 

Lost capital? The social capital of older people in the Podkaprackie provinence. 

The present paper is an attempt to reflect on the role of social capital in the process of 
aging at the regional community on empirical example of Podkaprackie provinence. In 
the theoretical paper on the one hand will be appealed to the role of social capital. The 
paper will be to establish the classic texts of Pierre Bourdieu , Robert Putnam , James 
Coleman or Francis Fukuyama, raising the problem of social capital. On the other hand, 
there is also the appeal of activation methods older people. The concepts of social capital 
is today one of the most frequently raised concepts in the social sciences dealing with 
the changes that are taking place in the modern world. This term and related research 
issues and practical for good established themselves in the discourse of the social 
sciences. Social capital is increasingly being discussed in Polish literature and tested 
empirically, the factors affecting the development of the region and the formation and 
functioning of civil society. The layer will present the results of an empirical study on the 
level of social capital resources of the older people – inhabitants Podkaprackie 
provinence and the possibility of using these resources for the activation of the group. 
The results used in this paper come from the research project „Human capital and social 
capital and development Podkaprackie provinence“. 

 

 

 

 


