
Tuổi già năng động có nghĩa là gì? 

Trên toàn cầu, việc giúp người ta khỏe 
mạnh khi lớn tuổi ngày càng trở nên 
một vấn đề ưu tiên. Một phần là do 
dân số cao niên của chúng ta càng 
ngày càng tăng và một phần là do lựa 
chọn cá nhân – người ta muốn sống 
tại nhà của họ càng lâu càng tốt khi họ 
lớn tuổi.

Một trong những cách tốt nhất để thỏa mãn 
nguyện vọng của các cá nhân và đáp ứng nhu 
cầu của cộng đồng là giúp những người cao 
niên duy trì sức khỏe.

Càng ngày càng có nhiều cuộc nghiên cứu 
cho chúng ta biết rằng sức khỏe tốt là do duy 
trì tính năng động, ăn uống có dinh dưỡng và 
giữ những thói quen tốt trong cách sinh sống 
– như biết khôn ngoan khi ra nắng.

Ngày nay, chúng ta cũng nghĩ đến năng động 
với ý nghĩa rộng lớn hơn – năng động trong 
cộng đồng địa phương, năng động khi quyết 
định những gì liên quan đến đời sống của 
mình và duy trì năng động tâm thần.

Tuổi già năng động nghĩa là gì đối với 
những người chúng ta làm việc với? 
Việc đặt trọng tâm vào tuổi già năng động này 
có nghĩa là chúng ta muốn hỗ trợ người cao 
niên hầu tiếp tục sống độc lập và năng động 
tại nhà riêng của họ, được càng lâu càng tốt. 
Trước đây không lâu, chúng ta đã nghĩ rằng 
‘làm các việc này cho’ họ là cách hay nhất. 
Lối suy nghĩ hiện nay là không xông vào làm 
hết mọi việc cho thân chủ của chúng ta. Ví dụ 
như, khi dọn dẹp nhà của thân chủ, đôi khi 
nhân viên chỉ ở kề cận và để thân chủ tự quét 
bụi. Mặc dầu nghe thật đơn giản, điều này có 
nghĩa là thân chủ giữ vai trò năng động trong 
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việc chăm sóc nhà cửa của họ, tự làm một số 
công việc nhà của họ. Họ sẽ cảm thấy phấn 
khởi hơn đồng thời họ duy trì tính năng động.

Không phải mọi thân chủ đều có thể làm được 
nhiều như họ mong muốn, nhưng điều này vẫn 
quan trọng là họ tự lựa chọn muốn làm theo 
khả năng của họ

Nhưng tôi làm việc thiện nguyện là để 
có thể giúp người khác … điều này 
không cần nữa hay sao?
Cần chứ - các thiện nguyện viên giữ vai trò 
trọng yếu trong việc cung ứng các dịch vụ 
HACC khắp Victoria. Thông điệp chủ yếu cho 
thiện nguyện viên là hỗ trợ người cao niên 
để họ năng động theo như khả năng của họ. 

Thiện nguyện viên giữ vai trò tuyệt vời bằng 
cách ‘kề cận’ thân chủ - đưa họ đi chơi trong 
cộng đồng, trò chuyện với họ, chở họ đến các 
nơi chốn mà nếu không có quý vị họ sẽ không 
đến được, bảo đảm rằng họ có các bữa ăn 
giao tận nhà sau khi họ được về từ bệnh viện. 
Không có hỗ trợ này của thiện nguyện viên, 
nhiều người sẽ không thể nào ở nhà riêng của 
họ được.

Vì vậy, rất cần có thiện nguyện viên, nhưng 
đôi khi điều tốt nhất mà thiện nguyện viên có 
thể làm là không làm gì cả! Ở kề cận và hỗ trợ 
thân chủ để họ tự chăm sóc bản thân là điều 
tốt đẹp cho mọi người.

Tôi đã làm thiện nguyện được 20 năm. 
Vậy là mọi nỗ lực đó chỉ phí thời giờ 
hay sao? 
Tuyệt đối là không! Chắc chắn là quý vị đã làm 
nhiều việc khác nhau trong suốt thời gian đó 
và cũng đã thấy nhiều thay đổi khi việc làm 
thiện nguyện tiến hóa.

Đóng góp của thiện nguyện viên hiện nay vẫn 
được xem là quan trọng như từ trước đến 
giờ, chỉ có trọng tâm thay đổi nhằm giảm bớt 
chủ trương làm cho thân chủ và chú trọng 
nhiều hơn đến việc giúp thân chủ tự làm các 
việc cho họ.

Tôi mới bắt đầu làm thiện nguyện …
Điều này có nghĩa gì đối với tôi?
Thông điệp thì cũng giống nhau đối với thiện 
nguyện viên mới và đang làm việc – đây là 
nói về việc ‘làm với’ người ta chứ không ‘làm 
công việc cho’ họ. Là thiện nguyện viên mới, 
quý vị có thể có ý kiến mới mẻ về các sinh 
hoạt mới mà chúng ta có thể tổ chức cho các 
thân chủ trong dịch vụ HACC của chúng ta 
hoặc những phương cách mới mà cơ quan 
của chúng ta có thể áp dụng.



Nhưng mọi người đều bận rộn …Dễ 
dàng hơn nếu tôi làm cho họ chứ? 
Chúng ta ai cũng bận rộn và bị áp lực của thời 
giờ, đây chính là lý do mà thiện nguyện viên có 
thể tạo sự thay đổi quan trọng về chất lượng 
của đời sống của các thân chủ. Trong khi nhân 
viên có thể không có đủ thời giờ, thiện nguyện 
viên có thể dành thêm vài giây phút với một 
hoặc hai thân chủ, giúp họ tự phục vụ hoặc 
bước lên các bậc thềm hay ra khỏi xe.

Đương nhiên, thông thường thì dễ dàng hơn 
để cho người khác làm việc đó – nhưng đó 
không phải là điểm mà chúng ta muốn bàn 
đến, có phải vậy không? Các dịch vụ HACC 
nhằm thực hiện những gì tốt nhất cho thân 
chủ, không cần biết phải cần đến bao lâu.

Tôi không muốn làm điều gì đó gây 
nguy hiểm cho thân chủ
Không – và cơ quan rất đồng ý với quý vị! Điều 
quan trọng là quý vị biết rằng cơ quan đã thẩm 
định thân chủ để xem họ có thể làm được gì 
và họ muốn làm gì. Những gì chúng tôi yêu 
cầu quý vị làm đều nằm trong kế họach chăm 
sóc thân chủ và phản ảnh những mục tiêu mà 
thân chủ muốn đạt được.

Chúng tôi cũng bảo đảm rằng chúng tôi theo 
dõi tình trạng của thân chủ, kiểm tra xem nếu 
các mục tiêu của họ thay đổi vì bất kỳ lý do gì.

Chúng tôi giữ các chi tiết này trong kế họach 
chăm sóc thân chủ. Là thiện nguyện viên, quý 
vị không phải làm những gì mà quý vị cảm thấy 
nguy hiểm cho thân chủ hoặc cho quý vị.

Chúng tôi cũng muốn quý vị cho chúng tôi biết 
những gì mà quý vị nhận thấy qua việc quan 
sát thân chủ. Nếu quý vị nghĩ rằng người nào 
đó đang gặp khó khăn để làm một việc gì, 
nhớ báo cho giám thị của quý vị biết. Có thể 
là người này cần được thẩm định lại hầu soạn 
thảo một kế hoạch chăm sóc mới.

Thân chủ của chúng ta muốn được 
chăm sóc, điều này có gì sai đâu?
Cơ bản thì không có gì sai với việc được chăm 
sóc; chúng ta ai cũng liên tưởng được với 
cảm giác đó!

Tuy nhiên, điều thật sự quan trọng là khuyến 
khích người ta càng năng động trong việc 
quản lý cuộc sống của họ càng tốt – và duy trì 
điều này trên căn bản hàng ngày.

Một cách để suy nghĩ về việc này là hồi tưởng 
những lúc quý vị không hoạt động được – có 
thể chỉ là trong cơn cúm nặng, hoặc sau phẩu 
thuật hay sau khi sinh sản.

Quý vị có nhớ cảm thấy như thế nào, khi cố 
gắng đi đứng trở lại hay không? Quý vị có  thể 
cảm thấy đúng là chóng mặt và cần có thời 
gian để khôi phục lại cảm giác mạnh và khỏe 



Để bàn luận thêm

nếu quý vị đã ngưng làm những công việc cho 
cả tuần.

Người cao niên thường bị giảm khả năng co 
duỗi hoặc khuân nhấc vật nặng. Điều này có 
thể khiến họ càng ngày càng làm ít đi. Dần dà 
các hạn chế này bắt đầu ảnh hưởng đến các 
sinh hoạt căn bản hàng ngày.

Thay vì nghĩ rằng ‘chăm sóc’ thân chủ như 
phục dịch họ, hãy nghĩ rằng chăm sóc thân 
chủ như khuyến khích họ càng năng động 
càng tốt. Thiện nguyện viên có thể làm cho 
người ta cảm thấy đặc biệt. Thật ra, quý vị có 
thể giữ một vai trò tuyệt vời nhằm khích lệ và 
gây hăng hái cho thân chủ, và tạo niềm tự tin 
cho họ. 

Có phải năng động luôn luôn có nghĩa 
là vận dụng thân thể làm một việc 
gì đó? 
Không, hoàn toàn không. Nó có thể là việc gì 
đó gây năng động tâm thần – như đánh một 
ván cờ hoặc chơi cờ ‘backgammon’ hay đọc 
sách hoặc bàn luận về một bài đăng trên báo.  
Nó có thể là bàn bạc về một bản nhạc hoặc 
hồi tưởng. Chúng ta nghĩ về năng động trên 
các mức độ thân thể, giao tiếp và cảm xúc. 
Một lối suy nghĩ khác về điều này có thể là xem 
nó như đối nghịch với bất động!

Quý vị có điều gì khác muốn hỏi 
hay không? 

Điều gì mà những người làm việc 
thiện nguyện lâu năm cảm thấy khác 
biệt khi so sánh thời gian hiện nay 
với thời gian họ mới bắt đầu làm việc 
thiện nguyện? Và điều gì vẫn không 
thay đổi? 

Một số phương cách nào mà quý vị 
đã phát huy để làm việc với những 
người muốn thiện nguyện viên ‘làm 
công việc cho’ họ?




