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Projekt 
 
W ramach projektu Helpcare współpracujemy z opiekunami i firmami świadczącymi usługi w 

zakresie opieki. Celem tej współpracy jest identyfikacja głównych problemów mających wpływ na 

rekrutację i zatrzymanie opiekunek/ów osób starszych oraz opracowanie materiałów 

szkoleniowych, które pomogą w profesjonalizacji opieki. Etap zbierania materiałów (badań) 

dobiegł już niemal końca i zespół może przejść do doskonalenia procesów rekrutacji, 

zatrzymywania i rozwoju zawodowego opiekunów w całej Unii Europejskiej. Dzięki temu 

najbardziej bezbronni członkowie naszych społeczeństw zyskają dostęp do dobrze 

przeszkolonych opiekunów, dla których praca jest pasją. Aby nagłośnić projekt i pomóc wszystkim 

zainteresowanym, chcielibyśmy  poinformować o wynikach naszych badań jak najwięcej osób, 

gdyż tylko wspólnie możemy zmienić życie wielu opiekunów oraz ich podopiecznych. Zespół 

Helpcare obejmujący partnerów z całej Unii Europejskiej, w tym Wielkiej Brytanii, Bułgarii, Grecji, 

Polski i Włoch, zrobił już pierwszy krok, a niniejszy biuletyn zawiera najświeższe informacje o jego 

działaniach.   

 
 

Kim jesteśmy 
 

 
Projektem zarządza Lancaster University z Wielkiej Brytanii, a współpracują z 

nim następujące instytucje partnerskie:    

 
• Lancaster & Morecambe FE College, Wlk. Brytania  

 
• South East European Research Centre, Grecja. 

 
• Commune de Ortona, Włochy.  
 
• Znanie Association, Bułgaria. 
 
• Uniwersytet Łódzki, Polska.  
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Poza wsparciem ze strony partnerów z całej Europy, mamy ogromne szczęście współpracować 

z siecią wspierających nas instytucji. 

 

Czym się zajmujemy?? 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ULANC 

University of Lancaster opracował raport „User Commissioner Report” 

Celem raportu było ukazanie dotychczasowego dorobku badawczego projektu Helpcare w 

Wielkiej Brytanii. Wyniki opracowano na podstawie danych uzyskanych z różnych źródeł: 

wywiadów z opiekunami, potencjalnymi beneficjentami usług, usługodawcami, a także na 

podstawie przeglądu aktualnej literatury z tego zakresu. Uwzględniono również zagadnienia 

związane z zamawianiem, kwestiami prawnymi, kwalifikacjami, kosztem i wpływem 

pracowników-imigrantów. 

Do najważniejszych zagadnień przedstawionych w raporcie należą: 

 

 

Zespół Projektu Helpcare , Sofia, Wrzesień, 2016 
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• niskie płace 

• zatrzymywanie i motywowanie pracowników 

• brak możliwości awansu zawodowego 

• niewystarczający dostęp do opieki domowej 

• brak regulacji w zakresie szkoleń i struktury uzyskiwania kwalifikacji 

Porównując ten raport z raportami sporządzonymi przez innych partnerów można stwierdzić, 

że potwierdzają one wiele ze spostrzeżeń z Wielkiej Brytanii.  Bułgarzy wspomnieli, że 

deinstytucjonalizacja jest koncepcją nową, jednak niezwykle ważną, która także wymaga 

uregulowania prawnego.  W Grecji występują podobne problemy jak w Wielkiej Brytanii, jednak 

kraj ten został silniej dotknięty przez kryzys ekonomiczny.   

 
 

LMC 

 

Helpcare: Profesjonalizacja opieki 
Szkolenia, zasoby i stały rozwój zawodowy opiekunów 

 

Lancaster & Morecambe College wraz z pozostałymi partnerami pracują obecnie nad 

następnym etapem projektu Helpcare, polegającym na opracowaniu struktury szkoleń i stałego 

rozwoju zawodowego opiekunów (CPD, ang. continuing professional development). W 

odniesieniu do CPD, partnerzy są w trakcie opracowywania modułów pilotażowych: jednego, 

który dostępny będzie jako MOOC (masowy otwarty kurs online) za pośrednictwem Lancaster 

University oraz dwóch dostępnych także na platformie MOODLE (ang. Modular Object-

Oriented Dynamic Learning Environment), z odnośnikami na stronie internetowej Helpcare.  

Potrzeba tworzenia takich kursów opiera się przede wszystkim na 

szerokich i szczegółowych badaniach bezpośrednich i pośrednich 

podjętych przez partnerów projektu w odniesieniu do sytuacji w ich 

krajach, których wyniki poddał analizie nasz grecki partner – SEERC. 

Zgodnie ze zmienioną polityką rządu w odniesieniu do kwalifikacji i praktyk we wszystkich 

sektorach,  dwie Sektorowe Rady Umiejętności, odpowiedzialne za zdrowie oraz za 

pracowników opieki nad dorosłymi: Skills for Health (umiejętności dla zdrowia) oraz Skills for 
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 Care (umiejętności w opiece), pracują teraz wspólnie, z uwzględnieniem przyszłego podejścia 

do zdrowia i kwalifikacji wymaganych do opieki nad osobami dorosłymi. 

Projekt Helpcare pragnie pomóc nie tylko opiekunom zatrudnionym formalnie, ale także tym 

nieposiadającym formalnych kwalifikacji. Ta rosnąca i integralna część sektora opieki 

zdecydowanie wymaga wsparcia i pomocy w podnoszeniu kompetencji. Na 

podstawie własnych badań doszliśmy do wniosku, że prace, jakie zamierzamy 

prowadzić w odniesieniu do CPD oraz platform MOOC i MOODLE mogą także 

przynieść korzyści opiekunom bez formalnych uprawnień. Obecnie dla 

wszystkich opiekunów dostępne są krótkie kursy internetowe bądź 

prowadzone przez trenerów, dotyczące ważnych aspektów podstawowej opieki. Jednak wiele 

z nich jest płatnych, a ich dostępność uzależniona jest od położenia 

geograficznego i może być ograniczona czasowo. Zasoby, jakie 

zamierzamy udostępnić, będą darmowe i dostępne internetowo we 

wszystkich krajach partnerskich. 

 

 

SEERC 
 

Informacje dotyczące projektu Helpcare 

Wyniki badań wstępnych 

Na wstępnych etapach projektu HelpCare, ale także później, wykonano dużą liczbę badań w 

zakresie sektora opieki. W ten sposób uzyskano pokaźną ilość informacji odnoszących się do 

obecnej sytuacji opieki długotrwałej w Europie,  określono także potrzeby szkoleniowe opiekunów. 

Informacje uzyskano na podstawie danych jakościowych i ilościowych na próbie niemal 700 

uczestników (opiekunów formalnych i nieformalnych) z krajów partnerów projektu: Wielkiej 

Brytanii, Polski, Bułgarii, Włoch i Grecji.  

Wyniki pokazały, że jakość świadczonej obecnie opieki jest niewystarczająca, a opieka jest mało 

dostępna ze względu na koszt oraz ograniczone możliwości organizatorów (publicznych lub 

prywatnych), świadczących usługi w tym zakresie. W wielu przypadkach opiekę długotrwałą 

cechuje niedostatek zasobów, co przekłada się na ograniczony czas poświęcany na jednego 

podopiecznego, niedostatek wiedzy oraz materiałów i zasobów stanowiących wsparcie 
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opiekunów w ich pracy. Dodatkowo z badań wynika, że szkolenia i edukacja, zarówno w sektorze 

opieki formalnej, jak i nieformalnej, pozostawiają wiele do życzenia. Znaczna liczba krajów w 

Europie nie zapewnia możliwości szkoleń opiekunom bez formalnych kwalifikacji, natomiast 

opiekuni formalni wymagają lepszej i bardziej specjalistycznej edukacji w zakresie podstaw 

pielęgnacji, opieki palliatywnej, pierwszej pomocy i ręcznego przenoszenia. Sami opiekunowi 

zgłaszają silną potrzebę szkolenia w zakresie umiejętności „miękkich”, takich jak radzenie sobie 

z pobudzeniem emocjonalnym, stresem, umiejętności doradcze i komunikacja.  

Posiadanie bardziej profesjonalnych, lepiej wyszkolonych i skuteczniejszych opiekunów jest 

ważne dla zaspokojenia przyszłych potrzeb w zakresie opieki długotrwałej, wynikających ze 

starzenia się społeczeństwa. Nasze badania wykazały jednak, że opiekunowie opisują swój 

zawód jako stanowiący wyzwanie zarówno fizyczne, jak i psychiczne, niedoceniany i nie darzony 

szacunkiem przez opinię publiczną. Ponadto z pracą tą wiążą się niewielkie możliwości rozwoju 

zawodowego, niedowartościowanie i słabe wynagrodzenie. W tym kontekście ustalenia projektu 

HelpCare pomogą w stworzeniu warunków, w których wybór zawodu opiekuna stanie się bardziej 

atrakcyjną opcją. Projekt HelpCare stara się obecnie wykorzystać wiedzę zgromadzoną w ciągu 

ostatnich 18 miesięcy, prowadząc prace nad zapewnieniem środowiska, w którym dostępne będą 

darmowe kursy internetowe i możliwy będzie stały rozwój profesjonalny opiekunów, a także 

przekazując istotne zalecenia osobom odpowiedzialnym za politykę w tym zakresie oraz 

organizującym kursy i szkolenia.  

 

Uniwersytet Łódzki 

System opieki nad osobami starszymi w Polsce 

W oparciu o dotychczasowe prace, zespół z Polski opracował Raport dotyczący systemu opieki 

nad osobami starszymi w naszym kraju. W Raporcie wykorzystano dane pochodzące z trzech 

źródeł: wywiadów z opiekunami osób starszych, wywiadów z osobami starszymi, pozostającymi 

pod opieką innych osób oraz materiałów źródłowych. W raporcie zidentyfikowano główne źródła 

problemów związanych z realizacją polityki senioralnej w Polsce, wskazano podstawowe formy 

opieki nad osobami starszymi oraz dokonano analizy profilu kompetencji opiekunów osób 
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starszych zestawiając wymagania formalne z oczekiwaniami osób bezpośrednio 

zaangażowanych (seniorów i ich opiekunów). 

 Nasuwa się wniosek, iż system opieki nad osobami starszymi w Polsce wymaga 

gruntownej analizy i przebudowania. Uwzględnić należy przede wszystkim wzrost udziału w 

populacji osób starszych, wydłużenie wieku emerytalnego (co 

powoduje ograniczenie możliwości zajmowania się osobami 

spokrewnionymi) oraz zwiększenie działań na rzecz poprawy 

jakości życia osób starszych. 

 Część prac została już podjęta, czego przykład stanowią 

sformułowane przez MPiPS Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014–

2020. Polityka senioralna jest to ogół celowych działań organów administracji publicznej 

wszystkich szczebli oraz innych organizacji i instytucji, które realizują zadania i inicjatywy 

kształtujące warunki godnego i zdrowego starzenia się. Celem polityki senioralnej w Polsce 

będzie w tych latach wspieranie i zapewnienie możliwości aktywnego starzenia się w zdrowiu oraz 

możliwości prowadzenia w dalszym ciągu samodzielnego, niezależnego i satysfakcjonującego 

życia, nawet przy pewnych ograniczeniach funkcjonalnych. Więcej informacji na ten temat można 

znaleźć na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej  pod 

adresem: http://www.mpips.gov.pl/seniorzyaktywne-

starzenie/zalozenia-dlugofalowej-polityki-senioralnej-w-polsce-na-

lata-20142020/  

 

 

COMMUNE de ORTONA 
 

Opieka świadczona we Włoszech 
 
We Włoszech system opieki długoterminowej tradycyjnie opiera się głównie na rodzinie, 

zarówno pod względem opieki nieformalnej świadczonej przez członków rodziny, jak i 

wydawania środków prywatnych na pomoc bezpośrednią.  

Opieka świadczona jest za pośrednictwem złożonej sieci obejmującej pomoc formalną 

(świadczoną przez placówki opiekuńcze), nieformalną (zapewnianą zazwyczaj przez rodzinę) 
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oraz nieuregulowaną (szara strefa, opieka w domu). Opieka publiczna, jak powszechnie 

wiadomo, jest w stanie zadbać jedynie o pewną liczbą starszych ludzi i dotyczy to przeważnie 

kilku godzin opieki tygodniowo. Model opieki domowej jest zatem modelem dominującym w 

opiece nad osobami starszymi. Opieka jest nadal uznawana za sprawę prywatną, należącą do 

rodziny, a szczególnie do kobiet. Według statystyk Istat, we Włoszech działa około 3,3 miliona 

opiekunów rodzinnych zajmujących się osobami dorosłymi (w tym starszymi, chorymi i 

niepełnosprawnymi). Jednak dostęp do opiekunów rodzinnych nie jest w stanie zniwelować 

słabości formalnych usług opiekuńczych, zarówno z uwagi na spodziewany wzrost osób 

starszych wymagających opieki, jak i stopniowy spadek liczby opiekunów rodzinnych. 

 
Podnoszenie standardów szkolenia i opieki rodzinnej we Włoszech 

Dopiero w 2012 roku Ustawa 92/2012 ustaliła warunki utworzenia systemu instytucjonalnego, 

służącego ocenie doświadczenia i certyfikacji zdobytych umiejętności i kompetencji. W roku 

2013, dekret 13/2013 nakazał stworzenie ram koncepcyjnych niezbędnych do procesu jego 

wdrażania. Obecnie wciąż oczekujemy na konkretne wytyczne merytoryczne, które zostaną 

podane przez Komisję Naukowo-Techniczną. Wobec braku wytycznych państwowych, 

metodologie i narzędzia służące do  określania i zatwierdzania kompetencji zdobytych poza 

oficjalnymi szkoleniami zostały zdefiniowane regionalnie. Na przykład region Emilia Romagna 

(ustawa regionalna 12/2003) ustanowił System Regionalnej Rejestracji i Certyfikacji 

Umiejętności (SRFC) obejmujący podstawowe normy zawodowe w ramach Regionalnego 

Systemu Kwalifikacji.  
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Gdzie nas szukać ? 

 

Więcej informacji o projekcie znajdziecie Państwo na naszej stronie 

internetowej 

http://helpcare-project.org/ 

 

 

 

Jesteśmy też  na portalach takich jak: Twitter, Facebook & YouTube 

 

                       Tweets by @helpcareproject 
 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/HelpcareProject/ 

 
 

https://www.youtube.com/channel/UCYLArY_u8G6QoDlryclZSqg 
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