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Fundacja Imago 
Kim jesteśmy? 

• Organizacja pozarządowa założona w 01.2009 
• Realizujemy działania poprzez projekty (ponad 50 realizacji; 

27 inicjatyw projektowych w toku) 
• 23 pracowników; zespół ponad 60 asystentów 

• 6 biur w 3 regionach; siedziba główna: Wrocław 
• Prowadzimy 4 programy usług asystenckich i opieki 
wytchnieniowej od 2014 dla ok. 300 klientów (aglomeracja 

wrocławska, Dąbrowa G., Bytom, Ząbkowice Śl.) 
• Koalicja na rzecz usług asystenckich, Międzynarodowe 

Stowarzyszenie Krótkiej Przerwy (ISBA) 



Opieka wytchnieniowa 
Dlaczego ciągle trzeba o tym 

mówić? 

- Rosnąca populacja os. starszych, malejąca 
młodych  

- Wydłużanie się śr. długości życia 
- Ujemny i/lub zbyt niski przyrost naturalny  
- Wzrost wydatków na politykę społeczną w 

konsekwencji rozwoju medycyny 



Opieka wytchnieniowa 
Dlaczego ciągle trzeba o tym 

mówić? 

Os. powyżej 80 lat przybędzie do 2030r. o ok. 700 
000 w Polsce (1 500 000 – 2 000 000os.) 

 
W 11 dolnośląskich powiatach wzrost nastąpi o  

ok. 54% 



Opieka wytchnieniowa 
Dlaczego ciągle trzeba o tym 

mówić? 
Wzrost presji na malejącą liczbę opiekunów w wieku 

produkcyjnym i niepełnoletnich członków rodzin. 
 

Wzrost presji na administrację publiczną związany ze 
wzrostem zapotrzebowania na usługi społeczne. 

 

Niewystarczające środki finansowe na zapewnienie opieki 
w instytucjach, całodobowej i całożyciowej 

 



Usługi społeczne, ale jakie? 
Człowieku znajdź różnice… 

OPIEKA WYTCHNIENIOWA 
ASYSTENTURA 

USŁUGI OPIEKUŃCZE 



Opieka wytchnieniowa 
Rodzaje 

1. Mogą obejmować okres krótki (2-3godz, 1 nocleg) lub 
dłuższy (kilka dni, kilkanaście dni). 

2. Mogą być dzienne lub całodobowe. 

3. Mogą być realizowane w domu i poza domem. 

4. Mogą być realizowane w specjalistycznych instytucjach i w 
formule środowiskowej. 

5. Mogą mieć formę wspólnego wyjazdu opiekuna i os. 
zależnej, zapewniając odpoczynek od codziennych 

obowiązków. 

 



Opieka wytchnieniowa 
Rodzaje 

• Całodobowe (połączone z noclegiem) 
• Kilkugodzinne 
• Weekendowe 

• Oparte o aktywność turystyczną i/lub sportową 
• Grupowe lub indywidualne formy spędzania czasu 

• Homesharing i shared lives - usługi świadczone w spec. rodzinach 
zastępczych i/lub przez specjalistów w ich prywatnych domach 
• Interwencyjne wsparcie w przypadku nieobecności opiekuna 

• Przy współpracy z sektorem prywatnym, np. branża hotelarska lub 
turystyczna. 



F. SOLIDARNOŚCIOWY 
NOWA NADZIEJA 

OW - Edycja 2019 
Ogółem PLN Ogółem JST Alokacja 

23 653 841,12 zł 329 110mln 
Dolny Śląsk 

1 997 133,24 zł 14 
OW - Edycja 2020 

Ogółem PLN Ogółem JST Alokacja 
28 548 512,92 zł 359 80mln 

Dolny Śląsk 
2 337 246,40 zł 29 

AOON- 2019/2020 
Ogółem PLN Ogółem JST Alokacja 

80 423 379,42 zł 492 80mln 
Dolny Śląsk 

7 672 574,30 zł 34 



F. SOLIDARNOŚCIOWY 
NOWA NADZIEJA - 2020 

PROGRAM OPIEKA WYTCHNIENIOWA; Plusy: 
 

- ELASTYCZNOŚĆ FORM ORGANIZACJI USŁUG 
- ELASTYCZNOŚĆ W PLANOWANIU BUDŻETU 

PROGRAM OPIEKA WYTCHNIENIOWA; Minusy: 
 

- KRÓTKI OKRES REALIZACJI 
- BRAK CIĄGŁOŚCI W REALIZACJI PROGRAMÓW USŁUG 

- NIEKORZYSTNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z NGO 



F. SOLIDARNOŚCIOWY 
NOWA NADZIEJA: 

CZAS NA NGO 

PROGRAM AOON 2020-2021 
 

- Alokacja 160 000 000 zł 

PROGRAM Opieka wytchnieniowa 2020-2021 
 

- Alokacja 80 000 000 zł 



Polska a KNZ o prawach ON 
Genewa, X.2018 

Rekomendacje komitetu ONZ: 
 
- Wspieranie wdrażania racjonalnych dostosowań, 
- Opracowanie i przyjęcie planu działania na rzecz deinstytucjonalizacji w 
celu wspierania niezależnego życia osób z niepełnosprawności, 
- zwiększenie dostępu m.in. do usług pub. poprzez wdrożenie regulacji i 
standardów w zakresie projektowania uniwersalnego, 
- opracowania kompleksowych systemów wsparcia pomocy rodzinom z 
dziećmi niepełnosprawnymi, a także rodzicom niepełnosprawnym 
- Rozwijanie opartych na społecznościach lokalnych usług 
rehabilitacyjnych dla osób z niepełnosprawnością psychospołeczną. 
 



Poziom lokalny 
Wyzwania 

- Ograniczona trwałość programów wsparcia 
- Nierówny dostęp do usług w zależności od miejsca 
zamieszkania 
- Brak skoordynowanego wsparcia na poziomie lokalnym i 
regionalnym w odniesieniu do rozwoju usług 
- Ograniczony dostęp do informacji nt. wsparcia 
- Ograniczone dostrzeganie roli opiekunów os. zależnych 
 



Poziom lokalny 
Sukcesy 

- Rozwinięta sieć współpracy organizacji pozarządowych 
- Dobre praktyki i doświadczenie we współpracy 
samorządów z organizacjami pozarządowymi 
- Doświadczenie w łączeniu różnych mechanizmów 
finansowania programów wsparcia 
- Doświadczenie we wdrażaniu projektów – elastyczne 
modele zarządzania organizacjami 
- Baza specjalistów, zasoby lokalowe do świadczenia usług 



NOWOCZESNY PROGRAM 
ROZWOJU USŁUG SPOŁ. 

Cel Zapewnienie powszechnego dostępu do usług społ.: 
 

1. Edukacja pozarządowych i samorządowych 
dostawców usług w zakresie budowania programów 

wsparcia oraz narzędzi ich wdrażania. 
2. Rozwój infrastruktury i zasobów kadrowych. 

3. Inkubacja programów pilotażowych. 
4. Tworzenie lokalnych strategii dot. rozwoju usług społ. 



 

Piotr Kuźniak 
Fundacja Imago 

 
e-mail: piotr.kuzniak@fundacjaimago.pl, 

tel. 691 270 754 
 

www.fundacjaimago.pl  
 

Dziękuję za uwagę 
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