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WEBINAR 

 „Co deinstytucjonalizacja opieki długoterminowej 

oznacza dla kadry medycznej i opiekuńczej?” 
16 grudnia 2021 (czwartek), godz. 10:30-12:30 

PLATFORMA CLICKMEETING 

Link do rejestracji: TUTAJ  
 

Organizator: Koalicja „Na pomoc niesamodzielnym” Związek Stowarzyszeń 

 

Moderator: Tomasz Michałek (dyrektor Biura Zarządu Koalicji) 

 

PROGRAM WEBINARU: 

 

1. Przywitanie prelegentów: 

▪ prof. Piotra Błędowskiego (redaktor naukowy i kierownik zespołu autorów raportu 

„Deinstytucjonalizacja opieki długoterminowej w Polsce. Cele i wyzwania”) 

▪ drugiego współautora raportu "Deinstytucjonalizacja opieki długoterminowej  

w Polsce. Cele i wyzwania" (imię i nazwisko w trakcie potwierdzania) 

▪ przedstawicieli kadry medycznej i opiekuńczej (w trakcie potwierdzania) 

oraz pozostałych uczestników webinaru 

 

2. Prezentacja raportu (prof. Piotr Błędowski - dziekan Kolegium Ekonomiczno-Społecznego 

Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, przewodniczący Komisji Rewizyjnej Polskiego 

Towarzystwa Gerontologicznego, członek zespołu ekspertów Rzecznika Praw Obywatelskich 

ds. osób starszych, członek Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii 

Nauk): 

▪ jakich obszarów dotyczy raport, 

▪ z jakimi zagadnieniami zmierzyli się autorzy raportu, 

▪ na co powinien zwrócić uwagę samorząd terytorialny w Polsce. 

 

3. Prezentacja raportu - ciąg dalszy (drugi współautor raportu "Deinstytucjonalizacja opieki 

długoterminowej w Polsce. Cele i wyzwania"): 

▪ omówienie poszczególnych rozdziałów raportu dot. demograficznych przesłanek 

deinstytucjonalizacji, celów deinstytucjonalizacji, jej zakresu przedmiotowego, rysu 

historycznego 

▪ prezentacja doświadczeń deinstytucjonalizacji w innych krajach,  

▪ prezentacja specyfiki procesów deinstytucjonalizacyjnych w opiece długoterminowej 

oraz aspektu finansowego deinstytucjonalizacji. 
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4. Wnioski i rekomendacje płynące z raportu (prof. Piotr Błędowski): 

▪ przedstawienie wniosków i rekomendacji płynących z raportu. 

 

5. Wypowiedzi przedstawicieli kadry medycznej i opiekuńczej (około 10 min. dla każdej osoby) - 

odniesienie się do treści raportu „Deinstytucjonalizacja opieki długoterminowej w Polsce. Cele 

i wyzwania” oraz prezentacji autorów raportu przedstawionych w pierwszej części webinaru. 

 

6. Sesja pytań i odpowiedzi (uczestnicy webinaru oraz prelegenci) 

 

7. Podsumowanie i zakończenie 
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