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Dlaczego potrzebna nam Koalicja?

Bo właśnie teraz toczy się proces deinstytucjonalizacji usług.

Bo właśnie teraz toczy się dyskusja na ten temat.

Bo właśnie teraz milcząc - nie dajemy szansy na to by zbudować spójny system 

opieki długoterminowej oparty na usługach środowiskowych, uzupełnionych

usługami półstacjonarnymi i stacjonarnymi.

Bo dla CZŁONKÓW KOALICJI - deinstytucjoanlizacja oznacza prawdziwy wybór

dla osób wymagających wsparcia: czy chcą by realizować usługi na ich rzecz

w środowisku - czy chcą by realizowano je w placówce.      
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OZNACZA MOŻLIWOŚĆ WYBORU     
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DEINSTYTUCJONALIZACJA

Proces ten jest rozumiany przez wszystkich członków Koalicji jako:

• Priorytet usług społecznych realizowanych w środowisku zamieszkania, nad

usługami stacjonarnymi.

• Rozwój lokalnych i zindywidualizowanych usług, w tym usług o charakterze

zapobiegającym, które mają ograniczyć konieczność opieki instytucjonalnej

• Działanie zmierzające do wykorzystania zasobów i potencjału

instytucjonalnej opieki długoterminowej na poczet rozwoju nowych usług

środowiskowych w społeczności lokalnej.

• Zabezpieczenie usług stacjonarnej opieki długoterminowej, jako ostatni

element systemu
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Cel działalności KOALICJI będzie realizowany poprzez współpracę podmiotów w

zakresie:

• Działań upowszechniających idee deinstytucjonalizacji wśród wszystkich

interesariuszy procesu (samorządy, realizatorzy usług, NGO, osoby korzystające z

usług, opinia publiczna, itp.), obejmujące różne formy oddziaływań (szkolenia,

konferencje, spotkania, kampanie społeczne, itp.)

• Działalność na rzecz rozwoju usług społecznych świadczonych w miejscu

zamieszkania i poza nim, ze szczególnym uwzględnieniem idei deinstytucjonalizacji,

w tym:

• opracowywanie modelowych rozwiązań w zakresie DI.

• testowanie opracowanych rozwiązań w zakresie instrumentów DI.

• opracowywanie standardów usług DI.

• Opracowanie spójnego modelu systemu realizacji usług społecznych, w kontekście

zapewnienia opieki długoterminowej w środowisku, w którym ostatnią z możliwych i

dostępnych usług będzie opieka całodobowa.

• Badania i analizy dotyczące problematyki DI.

DZIAŁANIA KOALICJI
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Przystąpienie do KOALICJI będzie odbywało się na zasadzie podpisania

umowy partnerskiej, w której członek KOALICJI będzie zobowiązywał się do

realizacji działań własnych organizacji zgodnie z celami KOALICJI.

Łączy nas wspólnota celów.

Uczestnictwo w KOALICJI nie wiąże się z żadnymi kosztami dla

OSOBY/ORGANIZACJI/INSTYTUCJI.

ZASADY UDZIAŁU W KOALICJI
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FORMY UDZIAŁU W KOALICJI

LIDER
Fundacja LIBERTATEM – realizator projektu.

PARTNERZY
wszystkie podmioty – organizacje, instytucje, które podpisały umowę partnerską, 

a których cel działalności jest związany z realizacja usług społecznych. O przyjęciu
do KOALCIJI danej organizacji/instytucji decyduje Lider KOALICJI

EKSPERCI
osoby fizyczne, zaproszone do udziału w tworzeniu KOALICJI, posiadający wiedzę

ekspercką w danej dziedzinie oraz doświadczenie, 
zaangażowani w proces realizacji celów KOALICJI.  
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ZAPRASZAMY 
DO WSPÓŁPRACY


