
Opieka długoterminowa 2021 -
gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy?

Warszawa, 13.05.2021



O KOALICJI

powołana w kwietniu 2014 roku

w listopadzie 2016 roku sformalizowana i przekształcona w Związek Stowarzyszeń, zarejestrowany
w KRS w styczniu 2017 roku

liczba członków: ponad 500, w tym:

organizacje pacjenckie, zawodowe, branżowe

fundacje

zakłady opieki długoterminowej (ZOL, ZPO, DPS)

zakłady opieki zdrowotnej

domy seniora, domy opieki, domy dziennego pobytu

firmy z sektora opieki długoterminowej

miejskie ośrodki pomocy społecznej i powiatowe centra pomocy rodzinie

pielęgniarki i opiekunowie medyczni

osoby prywatne wspierające cele Koalicji



O KOALICJI

Newsletter Koalicji wydawany w cyklu miesięcznym, kierowany do ponad 25 000 odbiorców

udział w pracach zespołów:

Sektorowa Rada ds. Kompetencji - Opieka Zdrowotna i Pomoc Społeczna

Forum Organizacji Pacjenckich (Narodowy Fundusz Zdrowia)

Rada Organizacji Pacjentów (Rzecznik Praw Pacjenta)

Zespół ds. osób niesamodzielnych (Zakład Ubezpieczeń Społecznych)

Zespół ds. aktualizacji krajowego programu przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu
na lata 2021-2027 (Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej)

Zespół realizujący projekt unijny pt. „Profesjonalizacja usług asystenckich i opiekuńczych dla osób
niesamodzielnych - nowe standardy kształcenia i opieki”



O KOALICJI

Zarząd Koalicji:

Magdalena Osińska-Kurzywilk - Prezes Zarządu, pielęgniarka geriatryczna, Prezes

Fundacji „Przemijanie”

Dr Beata Stepanow - Wiceprezes Zarządu, pielęgniarka diabetologiczna, Prezes

Stowarzyszenia Edukacji Diabetologicznej

Helena Kładko - Sekretarz Zarządu, Wiceprzewodnicząca Rady Głównej Polskiego

Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego, pacjentka i opiekunka

Rada Programowa:

Dr Elżbieta Szwałkiewicz - Przewodnicząca Rady Programowej, Prezes Koalicji

w poprzedniej kadencji



PRIORYTETY KOALICJI

dążenie do poprawy jakości życia osób niesamodzielnych

promocja rozwiązań ukierunkowanych na samodzielność oraz bezpieczeństwo funkcjonalne osób
niesamodzielnych i ich opiekunów

działania na rzecz zainicjowania systemowych zmian w opiece długoterminowej nad osobami
niesamodzielnymi:

koordynacja opieki zdrowotnej z opieką społeczną

rozwój, profesjonalizacja i standaryzacja opieki w instytucjach i w domu

wzmocnienie roli pielęgniarki w opiece długoterminowej, przy jednoczesnym ograniczeniu roli
lekarza

lepsze zagospodarowanie opiekunów medycznych, celem uniknięcia „przetransferowania” tej
grupy do opieki szpitalnej



CZŁONKOSTWO W KOALICJI

Jeśli są Państwo za budową nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, 
opartego na koordynacji, standardach i stabilnym finansowaniu …

zapraszamy do DOŁĄCZENIA DO KOALICJI !

CZŁONEK ZWYCZAJNY

Osoby prawne nie mające celów zarobkowych, które chcą współdziałać w ramach Koalicji na rzecz osób
niepełnosprawnych, niesamodzielnych, przewlekle chorych i ich opiekunów, w tym:

stowarzyszenia, związki stowarzyszeń o zasięgu wojewódzkim lub ogólnopolskim, federacje;

fundacje, towarzystwa naukowe, kulturalne i sportowe, związki zawodowe.

Podstawowe prawa i obwiązki:

prawo do uczestnictwa i głosowania na Walnym Zebraniu Członków;

prawo do zgłaszania postulatów i wniosków wobec władz Koalicji w tym zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania;

obowiązek opłacania składki rocznej (250 zł).



ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Koalicja „Na pomoc niesamodzielnym”

Związek Stowarzyszeń zarejestrowany 
w KRS pod numerem: 0000659917

tel.: +48 22 279 49 02

e-mail: biuro@niesamodzielnym.pl 

www.niesamodzielnym.pl

https:/ / twitter.com/Koalicja_na

Adres Biura: ul. Hajoty 49, 01-821 Warszawa

http://www.niesamodzielnym.pl/
https://twitter.com/Koalicja_na

