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Szanowni Państwo,  

 

Fundacja Małopolska Izba Samorządowa w Krakowie serdecznie zaprasza na Seminarium pn. 

"Jak wspierać opiekunów nieformalnych w sprawowaniu opieki nad osobami starszymi  

w domu?”, które odbędzie się w dniu 30 sierpnia 2022 r. (wtorek) w Q Hotel Plus w Krakowie 

(ul. Wygrana 6) w godzinach 11:00-14:00.  

Seminarium jest organizowane pod Honorowym Patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich 

RP.   

Cechą współczesnych społeczeństw jest wydłużanie się cyklu życia i związana z tym 

konieczność zapewnienia profesjonalnej i specjalistycznej opieki osobom potrzebującym,  

w tym starszym, wymagającym wyspecjalizowanego i intensywnego wsparcia.  Skala tego 

zjawiska sprawia, że zapewnienie szczególnego podejścia w zakresie wsparcia oraz opieki dla 

osób tego wymagających, w tym starszych w ich miejscu zamieszkania, jest jednym  

z najpoważniejszych wyzwań w polityce społecznej. Wiele badań i opinii ekspertów wskazuje, 

że najbardziej skuteczną i zapewniającą godność osoby potrzebującej (w tym starszej) metodą 

sprawowania opieki jest ta świadczona w miejscu jej zamieszkania. Dom jest dla wszystkich 

miejscem o szczególnym znaczeniu, silnie związanym z emocjami - to tu osoby potrzebujące 

wsparcia, w tym starsze czują się w pełni bezpiecznie.  

Sprawowanie opieki nad osobami potrzebującymi wsparcia – w tym starszymi - przez 

członków najbliższej rodziny traktowane jest często w sposób bardzo tradycyjny: jako 

powinność i rola społeczna.  Podjęcie tego wyzwania rodzi poważne problemy wynikające 

m.in. z niedostosowania uwarunkowań prawnych i organizacyjnych do sytuacji opiekuna 

(szczególnie w początkowej fazie bycia opiekunem). Trudność w zachowaniu równowagi 

pomiędzy pracą, życiem prywatnym i pełnieniem obowiązków opiekuńczych, brak regulacji 

prawnych pozwalających na elastyczne formy zatrudnienia, jak również słabo rozwinięty 

system wsparcia opiekunów i brak dostępu do wiedzy, informacji i praktycznych porad 

dotyczących radzenia sobie z sytuacją sprawowania opieki - to tylko kilka z długiej listy 

problemów jakie dotykają opiekunów nieformalnych osób chorujących. Opiekunowie 

nieformalni – nigdzie nie identyfikowani, rejestrowani - to osoby, które często zmuszone  

są łączyć obowiązki wynikające z opieki z obowiązkami zawodowymi (pracą). Te dwie sytuacje, 

tj. praca zawodowa i opieka, mają wpływ na jakość życia opiekunów, ale też osób, którymi się 

opiekują.  

Dane demograficzne nie pozostawiają złudzeń – popyt na profesjonalne i zindywidualizowane 

formy opieki i wsparcia opiekunów nieformalnych będzie stale rósł. Pozostawienie opieki 

nieformalnej w okowach tradycyjnego traktowania jako wyłącznie powinność i rola społeczna, 

pogorszy i tak nienajlepszy stan opieki nad osobami wymagającymi wsparcia w ich środowisku 
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naturalnym, w miejscu zamieszkania. Nowoczesny system opieki wymaga poważnych, 

zasadniczych i systemowych zmian. Debata nad tymi zamianami prowadzona jest od lat, m.in. 

w gronie ekspertów powołanych jako organ doradczy przez Rzecznika Praw Obywatelskich.  

W pewnych aspektach widoczna jest już poprawa sytuacji opiekunów i osób opieki 

potrzebujących, jednakże dotychczasowe zmiany są niewystarczające dla zapewnienia 

wysokiej jakości opieki przy zachowaniu godności osób potrzebujących wsparcia i ich 

opiekunów.  

Fundacja Małopolska Izba Samorządowa od początku swego istnienia stawia sobie za cel 

stwarzanie warunków dla profesjonalizacji jakości usług publicznych, a w szczególności 

skierowanych do osób potrzebujących, w tym szczególnie starszych oraz ich opiekunów. 

Wynikiem tego zainteresowania jest realizacja projektu Home Care finansowanego ze 

środków Unii Europejskiej w ramach Programu ERASMUS+. Jednym z istotnych efektów 

projektu było przygotowanie w międzynarodowym gronie specjalistów platformy edukacyjnej 

dla opiekunów nieformalnych. Platforma zawiera m.in. praktyczne porady przydatne 

opiekunom w rozwijaniu swych kompetencji opiekuńczych.  

Podczas seminarium pragniemy zaprezentować wyniki projektu i zaprosić do dyskusji  

o sytuacji opiekunów nieformalnych w systemie polityki społecznej oraz o wyzwaniach  

i możliwościach ich sprostania w sytuacji rosnących potrzeb opiekuńczych. Podczas 

seminarium chcemy też zastanowić się nad możliwymi rekomendacjami zmian w systemie 

polityki społecznej, prawa pracy i systemu instytucjonalnego wsparcia opiekunów 

nieformalnych. Seminarium jest także podsumowaniem międzynarodowego projektu pod 

nazwą „Opieka Domowa Niesamodzielnych Osób Starszych - Ścieżka Edukacyjna dla 

Opiekunów Nieformalnych”, który Fundacja realizowała w międzynarodowym konsorcjum 

wraz z organizacjami z Niemiec, Hiszpanii i Portugalii.  

 

Udział w SEMINARIUM jest nieodpłatny. Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 22 sierpnia 2022r.    

 

Link do formularza zgłoszeniowego:  

https://forms.gle/pdRDXeeC3Kht2qCZ7 

Serdecznie zapraszamy. 

 

Z wyrazami szacunku, 

Jacek Kwiatkowski 

Wiceprezes Zarządu Fundacji 

https://forms.gle/pdRDXeeC3Kht2qCZ7

