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Ułatwić funkcjonowanie w pełnym barier świecie 
Kinga Suwała 

Koalicja „Na pomoc niesamodzielnym” powstała 
w 2013 r., a we wrześniu ubiegłego roku została 
powołana jako Związek Stowarzyszeń. Koalicja 

jest ogólnokrajowym stowarzyszeniem zrzeszającym 
i reprezentującym ponad 500 organizacji, instytucji oraz 
osób działających na rzecz niesamodzielnych i przewle-
kle chorych, w tym m.in. Stowarzyszenia Osób z NTM 
„UroConti”. Na czele Koalicji stoi dr Elżbieta Szwał-
kiewicz, która od lat zabiega o poprawienie jakości życia 
osób niesamodzielnych.
Podstawowym celem przyświecającym Koalicji jest 
przekonanie władz państwowych, samorządowych 
i opinii publicznej do tego, by powstał w Polsce nowo-
czesny i ujednolicony system wsparcia osób, które są 
w stanie samodzielnie podołać codzien-
ności. - Właściwie problem orga-
nizowania pomocy osobom nie-
samodzielnym, które nie mogą 
zaspokoić swoich potrzeb, zale-
ży od zaangażowania i człon-
ków rodziny. - mówi prezes 
dr Elżbieta Szwałkiewicz. 
- Nie jest to standard, który 
dotyczy wszystkich, dostępność 
jest zagwarantowana super-
aktywnym, mającym wsparcie 
członków rodziny, tym, którzy 
wiedzą, gdzie szukać pomocy. 
Brakuje osoby, która by była 
takim przewodnikiem osoby 
niesamodzielnej po systemie, 
wskazała do kogo zwrócić się 
po radę czy gdzie wypożyczyć potrzebny sprzęt do rehabili-
tacji, gdzie się zgłosić po wyjściu ze szpitala. - dodaje. 
Pani prezes zwraca też uwagę na to, że obecnie coraz 
częściej osoby po 70. roku życia stają się opiekunami 
swoich dziewięćdziesięcioletnich rodziców, chociaż sami 
niejednokrotnie już tej pomocy potrzebują. Te problemy 
wymagają rozwiązania systemowego. Dlatego właśnie 
Koalicja „Na pomoc niesamodzielnym” w swoich dzia-
łaniach dąży do tego, aby osobom, które utraciły nie-
zależność fizyczną, psychiczną lub umysłową ułatwić 
funkcjonowanie w pełnym barier świecie. 
Koalicja monitoruje systemy wsparcia w innych krajach 
i przekłada je na nasze realia, pozyskuje środki finansowe 
niezbędne do realizacji swoich celów statutowych, orga-
nizuje warsztaty, seminaria, wykłady, akcje promocyjne 
mające na celu uświadamianie problemu. Aktywizuje 
zawodowo i społecznie niepełnosprawnych, ale także 

promuje rozwiązania ukierunkowane na samodzielność 
niepełnosprawnych. Koalicja zakłada, że będzie ro-
bić wszystko, żeby promować i wspierać dobre trendy 
i zmiany układające się w system opieki. Promuje te 
rozwiązania, ale i przede wszystkim stara się być ich ini-
cjatorem. 
Jednym z priorytetów Koalicji jest projekt międzyre-
sortowej ustawy o systemie opieki długoterminowej. 
Projekt rozumiany jako obszar międzyresortowy ma 
być swoistym przewodnikiem po systemie, miejscem, 
gdzie całościowo rozwiązuje się problemy osób nie-
samodzielnych i opiekunów. - To, co budzi moje wiel-
kie nadzieje - mówi dr Szwałkiewicz - to praca przy-
gotowująca wprowadzenie nowych standardów opieki 

i kształcenia kadr, nowych zawodów, no-
wych kompetencji, i to się odbywa 

w kilku perspektywach. To 
j e s t  kont ynuac ja  po l i t y-
ki senioralnej opracowa-
na przez poprzedni rząd, 
z tym, że w nowych za-
łożeniach jest duży dział 
poświecony seniorom nie-
samodzielnym, nie tylko akty-
wizowaniu tych pełnospraw-
nych. 

Dzisiejsi seniorzy są inni, 
więc  i  ofer ta  do nich 
s k i e ro w a n a  mu s i  być 
inna. Członkowie Ko-
alicji „Na pomoc niesa-

modzielnym” podkreślają, że chcą być dla polityków 
partnerem merytorycznym. Ich rozległa wiedza do-
tycząca opieki pielęgnacyjnej czy bezpieczeństwa 
funkcjonalnego może stanowić doskonałe źródło 
i wsparcie przy tworzeniu kolejnych rządowych projek-
tów mających na celu poprawę bytu osób niesamodziel-
nych. Chodzi nie tylko o to, żeby wprowadzać coraz to 
nowe zmiany, ale również, żeby dyskutować o tym, co 
jest priorytetem, które pomysły są niezbędne, a które 
nie będą miały przełożenia na realną poprawę sytuacji. 
Według szacunków koalicji ponad milion Polaków jest 
niesamodzielnych w stopniu wymagającym opieki, więc 
każda decyzja generuje ogromne koszty. Warto, aby de-
cyzje te podejmowane były w sposób merytoryczny i ze 
wszystkimi tego konsekwencjami, przecież w ten sposób 
budujemy też swoją własną przyszłość.
Więcej na: www.niesamodzielnym.pl


