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Warszawa, dnia 5 października 2009 r.

Protokół z posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Starszych

Dnia 24 września 2009 roku, o godzinie 8.00 sali 176 odbyło się posiedzenie

Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Starszych. Na posiedzeniu Zespołu omówiono przebieg

prac nad projektem ustawy zmieniającym ustawę o samorządzie gminnym. Zmiana umożliwi

powołanie przez radę gminy gminnej rady seniorów - organu o charakterze konsultacyjnym.

W dalszej części posiedzenia omówiono prace nad wprowadzeniem w Polsce ustawy

o odwróconym kredycie hipotecznym. Aktualnie Ministerstwo Finansów prowadzi

konsultacje założeń do projektu ustawy w celu stworzenia jak najlepszych warunków dla

seniorów, osób nie w pełni sprawnych i niesamodzielnych do wykorzystania opcji

odwróconego kredytu hipotecznego.

Najwięcej uwagi Zespół poświęcił problematyce opieki długoterminowej.

Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Starszych senator Mieczysław Augustyn

przedstawił prezentację dotyczącą starzenia się społeczeństwa w Polsce. Szeroko przedstawił

potrzeby pielęgnacyjno-medyczne, które są niezbędne nie tylko dla osób w podeszłym wieku

lecz również osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych. Poważnym problemem jest brak

jasnej definicji niesamodzielności. W prezentacji ujęto także dane statystyczne dotyczące

tempa starzenia się społeczeństwa, kondycji osób niesamodzielnych, obecnie dostępne i

proponowane środki pomocy. Omówiono wydatki na opiekę długoterminową, problemy

systemowe polegające na dysonansie między pomocą społeczną,

a zdrowotną. Punktami, wymagającymi zreformowania są: organizacja pomocy, system

prawny określający jej zasięg i możliwości oraz efektywność zarządzania środkami

przeznaczonymi na pomoc.

Przeanalizowano potrzeby i kryteria zmian świadomości społecznej oraz omówiono

matrycę i scenariusz zmian. Dużo emocji budziła propozycja utworzenia obowiązkowego

ubezpieczania opiekuńczego. Projekt zakładałby łączenie finansowania opieki

długoterminowej z budżetu i systemu składkowego. Fundusze mogłyby być przekazywane

w formie czeku na opiekę z zewnątrz lub przeszkolenie dla osób najbliższych opiekujących
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się osobą niesamodzielną. Pozwoliłoby to na racjonalizację wydatków na opiekę

długoterminową.

Podczas dyskusji nad propozycją zaznaczono widoczną obecnie dysproporcję względem

osób korzystających z fachowej pomocy zewnętrznej, a osobami pozostającymi pod opieką

swoich najbliższych. Szczególnie krzywdzący okazał się wymóg, według którego opiekunowi

zajmującemu się osobą niesamodzielną, bądź niepełnosprawną dodatkowe świadczenie

przysługuje wyłącznie w przypadku rezygnacji z pracy na rzecz pełnienia opieki. Świadczenie

pielęgnacyjne z założenia powinno być równe dla wszystkich, niezależnie od statusu

społecznego. Szczególnie trudna jest sytuacja osób samotnych, owdowiałych, utrzymujących

się z jednej emerytury. Renta rodzinna dla osób, które utraciły współmałżonków, a nigdy nie

pracowały często jest wyższa niż emerytura osoby owdowiałej, która zapracowała na swoje

utrzymanie. Wprowadzenie dodatku emerytury w rodzaju renty rodzinnej lub jej części

znacznie poprawiłaby egzystencję samotnych osób starszych. Równie ważnym

dyskutowanym zagadnieniem była nierówność świadczeń. Omówiono tu opiekę

instytucjonalną, opiekę okresową i mającą szczególne znaczenie dla opiekunów z rodzin osób

niesamodzielnych, opiekę pozwalająca na odpoczynek osób bliskich.

Ostatnim punktem posiedzenia była prezentacja strony internetowej Zespołu, dostępnej

pod adresem: www.dla-seniorow.pl


