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Kim jesteśmy 

Cele 

Nasze atuty 

Rola państwa 

Szanse i zagrożenia 

Petycja 



JESTEŚMY KOALICJĄ PONAD 500 ORGANIZACJI, 

INSTYTUCJI ORAZ OSÓB DZIAŁAJĄCYCH NA RZECZ 
STWORZENIA WARUNKÓW DLA ROZWOJU RYNKU 

USŁUG OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ W POLSCE 



 
 Rozwój profesjonalnego rynku usług, w którym „pieniądze idą za 

pacjentem”; 
 

 Przeznaczenie znaczących środków publicznych na dofinansowanie 
kosztów usług opiekuńczych,  w tym w szczególności na opiekę nad 
seniorami; 
 

 Aktywizacja zawodowa poprzez legalne zatrudnienie w zawodach 
opiekuńczych; 

 
 Zapobieganie wykluczeniu osób starszych wymagających opieki,  

jak i mogących oferować usługi opiekuńcze; 
 
 Upowszechnienie krajowych i zagranicznych rozwiązań umożliwiających 

podniesienie poziomu opieki w Polsce 
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 opieramy się  na rekomendacjach: 

o zielonej księgi „Opieka długoterminowa w Polsce”; 

o założeń do ustawy o pomocy osobom niesamodzielnym 

 

 nasze działania wspierają: 

o Parlamentarny Zespół ds. Osób Starszych; 

o Senacka Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej 

 
 

 

 



Przed 

hospitalizacją 

W trakcie 

hospitalizacji 

Po 

hospitalizacji 

Program profilaktyki 
zdrowia osób 65+ 

Interwencja 
medyczna 

koordynowana 
przez lekarza 

geriatrę 

Kompleksowe 
wsparcie  

i monitoring 



 Przygotować nasze społeczeństwo na nowe wyzwania technologiczne, 
finansowe i społeczne; 
 

 Zmienić orzecznictwo poprzez wprowadzenie kategoryzacji  

    niesamodzielności 
 

 Przekazać jak najwięcej decyzji beneficjentom oraz ich opiekunom; 

 

 Przywrócić „piramidę potrzeb” do jej naturalnego stanu; 

 

 

 

 

 



PRZYGOTOWAĆ NASZE SPOŁECZEŃSTWO NA NOWE WYZWANIA TECHNOLOGICZNE, 
FINANSOWE I SPOŁECZNE; 

 

 Wprowadzenie nowoczesnych regulacji umożliwiających skorzystanie z postępu 
technologicznego (np. teleopieka) w ścisłej współpracy z dostawcami usług  
i organizacjami społecznymi 

 
 Zreformowanie systemu finansowania w myśl zasady, że hospitalizacja jest 

absolutną ostatecznością 
 
 Promocja profilaktyki zdrowia, poprzez np. okresowe, regularne 

współfinansowanie rehabilitacji 
 
 Uzmysłowienie społeczeństwu konieczności wprowadzenie współfinansowania 

świadczeń pielęgnacyjno-opiekuńczych (np. czeki opiekuńcze + ubezpieczenie 
pielęgnacyjne); 
 

 
 
 

 
 



ZMIENIĆ ORZECZNICTWO POPRZEZ WPROWADZENIE 
KATEGORYZACJI NIESAMODZIELNOŚCI; 

 

 Niesamodzielność to nie to samo co niepełnosprawność 
 

 Stopień niesamodzielności umożliwi państwu bardziej 
optymalnie określić konieczny poziom i zakres wsparcia 

 
 Priorytetem utrzymanie jak najdłużej mobilności osoby 

starszej 

 
 

 
 

 
 



PRZEKAZAĆ JAK NAJWIĘCEJ DECYZJI BENEFICJENTOM ORAZ ICH 
OPIEKUNOM; 

 

 Maksymalizacja zasady „pieniądz, ale najlepiej znaczony, idzie za 
klientem” 
 

 Wolny wybór świadczeniobiorców i produktów, których jakość jest 
monitorowana i weryfikowana przez państwo jedynie jako 
uzupełnienie systemu 

 

 Dbanie o rozwój konkurencji, czyli: wyższa jakość i niższe ceny 

 

 
 
 

 

 



PRZYWRÓCIĆ „PIRAMIDĘ” DO JEJ NATURALNEGO STANU 
 

 

 

 

 

 

DPS 

ZOL 

Szpital 



PRZYWRÓCIĆ „PIRAMIDĘ” DO JEJ NATURALNEGO STANU 
 

 

 

 

 

 

Całodobowy 

DPS/ZOL 

Dzienny OPS 

DOM 



PRZYWRÓCIĆ „PIRAMIDĘ” DO JEJ NATURALNEGO STANU 
 

 

 

 

 

 

Opiekun 

Pielęgniarka 

Lekarz 



PRZYWRÓCIĆ „PIRAMIDĘ” DO JEJ NATURALNEGO STANU 
 

 

 

 

 

 

Lekarz 

Farmaceuta? 

Pielęgniarka 

Opiekun 



PRZYWRÓCIĆ „PIRAMIDĘ” DO JEJ NATURALNEGO STANU 
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PET 



PRZYWRÓCIĆ „PIRAMIDĘ” DO JEJ NATURALNEGO STANU 
 

 

 

 

 

 

Sprzęt 

wysokospecjalistyczny 

Sprzęt 

specjalistyczny 

Sprzęt pomocniczy 



Szanse 

Aktywne 

społeczeństwo 

Atrakcyjny rynek 

inwestycyjny 

Prognozy 

demograficzne 

Zagrożenia 

„Polska 

resortowa” 

Korporacjonizm 

zawodowy 

Kryterium ceny 



 Refundacja kwalifikowanych kosztów opieki 

według zasady „pieniądze idą za klientem” 

 Wprowadzenie do orzecznictwa trzech 

kategorii stopnia niesamodzielności 

 Zatrudnianie przez rodziny opiekunów osób 

niesamodzielnych 

 Wprowadzenie urlopu opiekuńczego; 

 Zapewnienie opieki wytchnieniowej; 

 Dofinansowanie kosztów teleopieki. 

 

 
 

CEL MINIMUM: 100 tys. podpisów ! 



  Dziękuję za uwagę 


