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Opieka dïugoterminowa nad luděmi starymi
w kontekĂcie modeli polityki spoïecznej.
Studium porównawcze Hiszpanii i Finlandii

Streszczenie
Artykuï przestawia w sposób porównawczy wybrane elementy systemu opieki dïugoterminowej realizowanej w Finlandii i Hiszpanii2. Prezentuje powiÈzania miÚdzy niektórymi cechami modeli polityki spoïecznej (np. familizacja, decentralizacja, uniwersalizm,
komodyfikacja) a elementami systemów LTC. Do tych elementów zaliczono organizacjÚ
i finansowanie oraz rodzaje wsparcia usïugowego i materialnego dla osób zaleĝnych i ich
opiekunów. Procesy starzenia siÚ spoïeczeñstw Finlandii i Hiszpanii powodujÈ rozwijanie
systemów opieki dïugoterminowej. Systemy te z jednej strony róĝniÈ siÚ od siebie, na co
wpïywa realizowany w poszczególnych pañstwach model polityki spoïecznej, z drugiej
zaĂ przejawiajÈ cechy wspólne, okreĂlone zasadami social service mix state (np. mieszane
finansowanie systemu, wielosektorowoĂÊ usïugodawców, indywidualizacja usïug).
Sekcja Rozwoju i Strategii, Miejski OĂrodek Pomocy Spoïecznej w Zawierciu, ul. Piïsudskiegob47, 42-400 Zawiercie; adres elektroniczny autorki: beata.zz@interia.pl.
2 Pod pojÚciem opieki dïugoterminowej (long term care w skrócie LTC) rozumie siÚ tutaj
zarówno usïugi, jak i Ăwiadczenia pieniÚĝne, kierowane przez dïuĝszy czas do osób w wieku 65 i wiÚcej lat, które potrzebujÈ pomocy w wykonywaniu podstawowych czynnoĂci dnia codziennego (zakres
ADL, np. mycie, ubieranie siÚ) lub zïoĝonych czynnoĂci ĝyciowych (zakres IADL, np. robienie zakupów, obsïuga telefonu). Wsparcia udzielajÈ opiekunowie formalni (profesjonalni) lub nieformalni
(rodzinni). Podmiotami ĂwiadczÈcymi usïugi LTC sÈ zarówno instytucje publiczne, pozarzÈdowe,
jak i komercyjne (definicja podawana w dokumentach OECD 2013, 2015 podanych w bibliografii).
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Wprowadzenie
Przedstawienie specyfiki opieki dïugoterminowej realizowanej w pañstwach wskazanych
wbtytule byïo inspirowane kilkoma powodami. Literatura z obrÚbu nauk spoïecznych ibekonomicznych dostarcza wielu dowodów na znaczÈcÈ odmiennoĂÊ kulturowÈ i spoïeczno-politycznÈ tych pañstw, ale nie brakuje takĝe uzasadnieñ pokazujÈcych ich podobieñstwa
(Albertini, Kohl 2013, Brandt, Diendl 2013, Cohen i in. 1996, Holzer-¿elaĝewska, Maliszewska 2016, Jurges 2008, 2009, Skirbekk, Bordone, Weber 2014, Pommer i in. 2007).
Z jednej strony w rozmaitych klasyfikacjach pañstw europejskich Hiszpania i Finlandia
naleĝÈ do odrÚbnych grup, okreĂlanych, jako kraje poïudniowo- i póïnocnoeuropejskie,
zbdrugiej strony proces globalizacji, wzmagany m.in. przynaleĝnoĂciÈ do miÚdzynarodowych struktur, sprawia, ĝe wiele niegdyĂ odmiennych form ĝycia spoïecznego ma obecnie
pewne cechy wspólne.
Badania pokazujÈ, ĝe poza modelami polityki spoïecznej równieĝ codzienne funkcjonowanie ludzi mieszkajÈcych na póïnocy Europy róĝni siÚ od codziennoĂci mieszkañców
Europy Poïudniowej. Weěmy pod uwagÚ choÊby zaangaĝowanie ludzi starszych w ĝycie
spoïeczne — zdecydowanie wiÚksze jest w pañstwach nordyckich (Holzer-¿elaĝewska,
Maliszewska 2016), podobnie jak poczucie dobrostanu, samozadowolenie, ocena stanu
zdrowia czy umiejÚtnoĂci poznawcze (Jurges 2008, 2009, Skirbekk, Bordone, Weber 2014).
Sytuacja przedstawia siÚ odmiennie, jeĂli przyjrzymy siÚ zaangaĝowaniu w opiekÚ nad
wnukami i osobami niepeïnosprawnymi czy tzw. wewnÈtrzrodzinne transfery miÚdzypokoleniowe — tutaj dominujÈ kraje poïudniowoeuropejskie (Abramowska-Komon i in. 2016,
Albertini, Kohl 2013, Brandt, Diendl 2013, Pommer i in. 2007)3.
Z kolei w opracowaniach ujmujÈcych porównawczo problematykÚ systemów opieki
dïugoterminowej w Europie podkreĂla siÚ, ĝe systemy te sÈ zróĝnicowane w wiÚkszym
stopniu niĝ inne, takie jak choÊby system edukacji. OdrÚbnoĂÊ w ksztaïcie i zakresie opieki
jest znamienna nawet w krajach, w których proces starzenia siÚ spoïeczeñstw przebiega
zbpodobnym natÚĝeniem4. W literaturze przedmiotu moĝna jednak odnaleěÊ próby klaWiÚksze zaangaĝowanie w ĝycie rodzinne obserwowane w pañstwach Europy Poïudniowej
polega na poĂwiÚcaniu wiÚkszej niĝ w pañstwach skandynawskich iloĂci czasu na opiekÚ nad dzieÊmi
i luděmi starszymi.
4 W Hiszpanii i Finlandii proces starzenia siÚ spoïeczeñstw przebiega z natÚĝeniem wiÚkszym
niĝ w innych pañstwach Europy (tzn. osoby w wieku 65 i wiÚcej lat oraz w wieku 80 i wiÚcej lata
stanowiÈ wyĝszy odsetek niĝ Ărednio w pañstwach UE). W 2013 r. w Hiszpanii okoïo 17,9% ogólnej
populacji stanowili ludzie w wieku 65 i wiÚcej lat, osoby w wieku 80 i wiÚcej lat — 5,6%, podczas
gdy w Finlandii do pierwszej z wymienionych grup wiekowych naleĝaïo 19,1%, a do drugiej 5,0%.
Z kolei z prognoz demograficznych wynika, ĝe w 2060 r. Hiszpania, podobnie jak pozostaïe pañstwa
Europy Poïudniowej, doĂwiadczy wiÚkszego nasilenia wspomnianego procesu niĝ Finlandia i pañstwa
nordyckie. Oczekuje siÚ, ĝe osób po 65. roku ĝycia bÚdzie tam 30%, a po 80. roku ĝycia aĝ 14,9%,
gdy tymczasem w Finlandii odpowiednio 26% oraz 9,8% (European Commision 2015).
3

Opieka dïugoterminowa nad luděmi starymi w kontekĂcie modeli polityki spoïecznej...

77

syfikowania systemów LTC (Österle 2016, Damiani i in. 2011, Szweda-Lewandowska
2014, Kraus i in. 2010, Carrera i in. 2013). Na jednym biegunie znajdujÈ siÚ pañstwa
nordyckie, w których w znaczÈcej mierze za opiekÚ odpowiedzialnoĂÊ ponosi caïe spoïeczeñstwo za poĂrednictwem wïadzy publicznej, na drugim zaĂ pañstwa Europy Poïudniowej powierzajÈce opiekÚ przede wszystkim rodzinie (European Commission 2007,
Leitner 2003, Saraceno 2015). Podobny podziaï obserwujemy, biorÈc pod uwagÚ formy
wspierania osób zaleĝnych i ich opiekunów. Pañstwa Ăródziemnomorskie skupiajÈ siÚ na
wypïacaniu Ărodków finansowych na opiekÚ, a skandynawskie rozwijajÈ usïugi i opiekÚ
formalnÈ. Ponadto w modelach ob orientacji rodzinnej obserwuje siÚ znaczÈce róĝnice
wborganizacji i finansowaniu wsparcia w poszczególnych regionach tych pañstw (Österle
2016). Dodajmy, ĝe odmienna specyfika decentralizacji odgrywa znaczÈcÈ rolÚ w tworzeniu
ibfinansowaniu opieki oraz niÈ administrowaniu, co ponownie wskazuje na odmiennoĂÊ
analizowanych pañstw. Kolejna róĝnica miÚdzy fiñskim a hiszpañskim systemem LTC jest
zwiÈzana zbzakresem finansowania systemu opieki ze Ărodków publicznych (przedstawiana
jako %b PKB)5. Finlandia, obok innych pañstw nordyckich, naleĝy do grupy ob najwyĝszych wydatkach na ten cel — powyĝej 2% PKB, a Hiszpania, wspólnie z pañstwami
Europy Poïudniowej, do klastra o wydatkach najniĝszych — poniĝej 1% PKB (Österle
2016, Damiani i in. 2011). Z kolei klasyfikacja odnoszÈca siÚ do stopnia zorganizowania
systemu opieki lokuje FinlandiÚ w tej samej grupie pañstw, w której znalazïa siÚ Hiszpania
(obok Wïoch, Austrii, otwy) — charakteryzujÈcych siÚ Ărednim stopniem organizacji,
abnie wysokim, jak na przykïad Szwecja i Dania (Kraus i in. 2010)6.
Warto takĝe zauwaĝyÊ, ĝe ostatnie dwadzieĂcia lat stworzyïo wspólne cechy systemów
LTC. Moĝemy do nich zaliczyÊ: bardziej uniwersalne programy, przeniesienie kierunku
opieki na opiekÚ domowÈ oraz podkreĂlenie zarówno znaczenia Ăwiadczeñ pieniÚĝnych,
jak i waĝnej roli opiekunów nieformalnych jako adresatów polityki. W ujednolicaniu rozwiÈzañ z zakresu opieki dïugoterminowej duĝe znaczenie majÈ zmiany wspierane przez
politykÚ Unii Europejskiej, okreĂlajÈce nowy, wspólny dla wielu pañstw model polityki
spoïecznej — social service mix state. Opiera siÚ on m.in. na zindywidualizowanych usïuWydatki na LTC, przedstawiane w statystyce OECD, Eurostatu oraz Komisji Europejskiej
jako % PKB, uwzglÚdniajÈ finansowanie ze Ărodków publicznych zarówno usïug i Ăwiadczeñ ochrony
zdrowia odpowiadajÈce zakresowi ADL (zalicza siÚ tutaj opiekÚ paliatywnÈ, opiekÚ dïugoterminowÈ
w instytucjach i w domu), jak i usïug i Ăwiadczeñ socjalnych odpowiadajÈcych zakresowi IADL
(np. robienie zakupów i dowoĝenie posiïków). W wydatkach tych nie uwzglÚdnia siÚ natomiast
kosztów opieki nieformalnej (poza finansowanymi ze ěródeï publicznych zasiïków dla opiekunów)
ani kosztów usïug LTC ponoszonych przez klientów — ze wzglÚdu na znaczÈce w tym zakresie
róĝnice miÚdzy pañstwami, utrudniajÈce prowadzenie miÚdzynarodowych badañ porównawczych.
Naleĝy zaznaczyÊ jednak, ĝe juĝ samo porównywanie wyïÈcznie wydatków publicznych jest obarczone
znaczÈcymi trudnoĂci metodologicznych ze wzglÚdu na wystÚpujÈcÈ w poszczególnych pañstwach
odmiennoĂÊ Ăwiadczeñ i usïug (na podstawie: Österle 2016, OECD 2015).
6 Stopieñ organizacji opieki jest tutaj wyznaczany przez kilka zmiennych: dostÚp do Ăwiadczeñ ib usïug, moĝliwoĂÊ otrzymania Ăwiadczeñ pieniÚĝnych, moĝliwoĂÊ dokonania wyboru usïug
ibĂwiadczeñ przez ĂwiadczeniobiorcÚ, stopieñ koordynacji róĝnych elementów sytemu oraz formalne
systemu oceny jakoĂci usïug (na podstawie: Kraus i in. 2010).
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gach, Ăwiadczonych zarówno przez sektor publiczny, pozarzÈdowy, rynkowy, jak i nieformalny, oraz na ïÈczonym finansowaniu pochodzÈcym z budĝetu pañstwa, samorzÈdów
terytorialnych, Ărodków wïasnych klienta i innych ěródeï (Grewiñski 2014, Anioï 2013).
Celem artykuïu jest porównawcze przedstawienie cech systemów opieki dïugoterminowej pañstw reprezentujÈcych odmienne tradycje opiekuñcze — Hiszpanii i Finlandii
— wbkontekĂcie modeli polityki spoïecznej, do których pañstwa te sÈ najczÚĂciej klasyfikowane. W pierwszej czÚĂci skupiono siÚ na wybranych cechach wspomnianych modeli,
zbkolei w czÚĂci drugiej przedstawiono rozwiÈzania organizacyjne, poziom wydatków zwiÈzanych z opiekÈ oraz specyfikÚ opieki formalnej i nieformalnej. Badanie oparto na analizie
tradycyjnych publikacji akademickich (publikacji zwartych i czasopiĂmienniczych), a takĝe
raportów badawczych publikowanych przez instytucje hiszpañskie i fiñskie (resorty zdrowia i pomocy spoïecznej) oraz miÚdzynarodowe (European Commission; OECD 2011,
2011a, 2013, 2013a)7. Artykuï powstaï na podstawie badañ wïasnych autorki i stanowi
fragment poszukiwañ badawczych dotyczÈcych porównania systemów opieki dïugoterminowej rozwijanych w pañstwach skandynawskich i Ăródziemnomorskich. Do wyboru tych
dwóch grup pañstw i badanych zagadnieñ zachÚca autorkÚ ciekawoĂÊ dotyczÈca charakteru
zwiÈzku uwarunkowañ spoïeczno-politycznych (okreĂlonych w pewnym stopniu wb róĝnicujÈcym pañstwa modelu polityki spoïecznej czy w ujednolicajÈcych wiele rozwiÈzañ
zewnÚtrznych czynnikach ïÈczÈcych siÚ z przynaleĝnoĂciÈ do ponadnarodowych struktur)
z rozwijanymi systemami opieki.

Organizacja i finansowanie usïug a model polityki spoïecznej
Finlandia
Wpïyw na ksztaïtowanie systemu opieki nad luděmi starymi ma funkcjonujÈcy w pañstwie
model polityki spoïecznej, okreĂlony przez jego spoïecznÈ, politycznÈ i kulturowÈ historiÚ.
Model ten wyznacza w pewnym stopniu sposoby zaspokajania potrzeb obywateli, zasady
finansowania oraz charakter i zakres róĝnego rodzaju usïug spoïecznych. Zaklasyfikowanie
pañstwa do okreĂlonego modelu jest jednak doĂÊ trudne, szczególnie obecnie, kiedy wpïyw
na ksztaït polityki wywierajÈ ponadnarodowe unormowania i zalecenia ujednolicajÈce
wiele niegdyĂ odmiennych rozwiÈzañ. Jak zauwaĝa Ryszard Szarfenberg (2009), ewolucji
podlega zarówno pozycja modelowa poszczególnych krajów, jak i sama klasyfikacja.
Model polityki spoïecznej Finlandii, podobnie jak Danii, Norwegii, Szwecji, a czasem
Holandii, bywa najczÚĂciej zaliczany do modeli okreĂlonych jako socjaldemokratyczne,
póïnocnoeuropejskie czy skandynawskie (KsiÚĝopolski 2014, Sapir 2005, Esping-Andersen
2010). JednÈ z cech tych modeli jest uniwersalizm, oznaczajÈcy, ĝe Ăwiadczenia spoïeczne
sÈ adresowane dob wszystkich obywateli lub dob szerokich ich grup, niezaleĝne odb testu
dochodów, ibsÈ oparte nabdiagnozie potrzeb lub innych kryteriach (np.bwieku). W modeWe fragmentach dotyczÈcych organizacji i finansowania systemu LTC odniesiono siÚ gïównie
do publikacji OECD wydanych w latach 2011–2015 — najnowsze opracowania prezentujÈce systemy
poszczególnych pañstw pochodzÈ z roku 2013.
7
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lach tych dÈĝy siÚ takĝe do finansowania Ăwiadczeñ i usïug w znacznym zakresie ze Ărodków publicznych. W socjaldemokracjach najwaĝniejszym podmiotem odpowiedzialnym
za dobrostan jednostki jest caïe spoïeczeñstwo, co znajduje odzwierciedlenie w polityce
publicznej. PodejĂcie to nie przypisuje w zapewnianiu podstawowych potrzeb czïowieka
znaczÈcej roli rodzinie, w efekcie wiÚc wystÚpuje zjawisko defamilizacji, czyli zwalniania
rodziny z koniecznoĂci zaspokajania potrzeb opiekuñczych i ekonomiczno-socjalnych.
WystÚpuje teĝ dekomodyfikacja, oparta na sile spoïecznych praw do zabezpieczenia spoïecznego i wzglÚdnego uniezaleĝnienia jednostki od sytuacji rynkowej (Esping-Andersen
2010, 2015). To pañstwo (zazwyczaj przez samorzÈdy) ingeruje w korygowanie, uzupeïnianie, a takĝe planowanie ïadu spoïecznego. Z kolei jednostki sÈ podmiotami praw jako
obywatele, a nie czïonkowie grup (Bakalarczyk 2012, KsiÚĝopolski 2012, Esping-Andersen
2010). ZnaczÈcÈ rolÚ w modelu skandynawskim odgrywa zaawansowany proces decentralizacji i przejÚcie przez gminy odpowiedzialnoĂci za wiÚkszoĂÊ spraw publicznych. Ta
ostatnia z wymienionych cecha modelu w istocie eksponuje znaczÈcÈ pozycjÚ Finlandii na
arenie europejskiej demokracji. Wedïug niektórych badaczy (Anttonen i in. 1996, Anttonen i in. 2012) szczególnie odpowiedzialnoĂÊ za publicznÈ opiekÚ zdrowotnÈ i usïugi
socjalne sÈ zdecentralizowane w tym kraju w wiÚkszym stopniu niĝ w jakimkolwiek innym
europejskim pañstwie, zwïaszcza od lat 90. minionego wieku. IstotnÈ rolÚ nadajÈ decentralizacji czynniki kulturowe, wzmacniane protestanckim etosem pracy, zdyscyplinowaniem
ibakceptacjÈ demokratycznych reguï ĝycia (Anioï 2013). Jednak wspóïczeĂnie podkreĂla siÚ
takĝe, ĝe zakres autonomii gmin jest coraz czÚĂciej ograniczany wzglÚdami ekonomicznymi
i politycznymi (Anttoten, Karsio 2016), które wywierajÈ równieĝ wpïyw na urzeczywistnianie wspomnianej zasady dekomodyfikacji.
Decentralizacja znajduje odzwierciedlenie w sposobie urzÈdzenia systemu usïug LTC
w Finlandii (opartego na trzech podstawowych aktach prawnych, a sÈ nimi: Sosiaalihuoltolaki z 2014 r., Kansanterveyslaki z roku 1972 oraz Terveydenhuoltolaki z 2010 r.), który
— podobnie jak system caïej fiñskiej administracji publicznej — skïada siÚ z trzech poziomów: pañstwa, regionu i gminy. Na poziomie centralnym8 okreĂla siÚ gïówne kierunki polityki opieki dïugoterminowej, mechanizmy zarzÈdzania systemem i jego finansowe ramy.
Specyficznym narodowym organem nadzorczym jest Sosiaali — ja terveysalan lupa — ja
valvontavirasto (Valvira), który poczÈwszy od 2010 r. jest odpowiedzialny za kontrolÚ jakoĂci usïug LTC. W praktyce zajmuje siÚ on jednak wyïÈcznie tzw. trudnymi przypadkami
spotykanymi w gminach oraz opracowaniem zasad majÈcych doskonaliÊ system opieki.
W regionach zarzÈdzanie strukturami opieki odbywa siÚ w wydziaïach opieki zdrowotnej
Regionalnych Agencji Administracji Pañstwowej — Aluehallintovirastojen (AVI), ustalajÈcych gïównie dostÚpnoĂÊ usïug w instytucjach caïodobowych (Anttoten, Karsio 2016,
OECD 2011, OECD 2013, Ministry of Social Affairs and Health 2016, Johanson 2011).
Gïówna odpowiedzialnoĂÊ (dotyczÈca alokacji zasobów, planowania i organizacji) za
rehabilitacjÚ, utrzymanie sprawnoĂci funkcjonalnej ludzi starych, realizacjÚ usïug opieki
zdrowotnej i spoïecznej pozostaje w gestii gmin. MogÈ one dostarczaÊ usïugi zarówno
8
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samodzielnie, jak i w kooperacji z innymi gminami, a od stosunkowo niedawna mogÈ teĝ
zlecaÊ ich wykonanie podmiotom prywatnym (outsourcing). Prywatny sektor zdominowaï
gïównie pomoc ĂwiadczonÈ w miejscu zamieszkania (usïugi w domach rodzinnych oraz
domowe, w mieszkaniach, w których Ăwiadczy siÚ tzw. intensywnÈ opiekÚ). W wiÚkszoĂci
gmin wprowadzono vouchery umoĝliwiajÈce korzystajÈcym zakup usïugi od prywatnych
dostawców, zgodnie z wïasnym wyborem. Gminy sÈ teĝ organem odpowiedzialnym za
zorganizowanie punktów porad, wydawanie informatorów dla miejscowej ludnoĂci oraz
powiadamiane jej o dostÚpnych Ăwiadczeniach socjalnych (Ministry of Social Affairs and
Health 2016, Johanson 2011, OECD 2011, OECD 2013).
Fiñski system usïug LTC, zgodnie z zaïoĝeniem modelu socjaldemokratycznego,
jest systemem uniwersalnym, adresowanym dob wszystkich osób zaleĝnych od pomocy
innych oraz do ich opiekunów, w wielu przypadkach niezaleĝnie odbdochodów. Prawem
o szczególnym znaczeniu jest prawo równoĂci i ubezpieczeñ spoïecznych gwarantowane
na podstawie sekcji 6 i 19 Konstytucji Republiki Finlandii (Johanson 2011, Ministry of
Social Affairs and Health 2016). Przyznanie Ăwiadczeñ i usïug, zgodnie z cechÈ charakteryzujÈcÈ nowoczesne pañstwa opiekuñcze, jest poprzedzane diagnozÈ potrzeb, a usïugi
te sÈ zindywidualizowane i okreĂlone w specjalnie opracowanym indywidualnym planie
opieki. System ten nie jest jednak finansowany wyïÈcznie ze Ărodków publicznych, coraz
wiÚksze znaczenie ma tak zwane finance mix, cechujÈce social service mix state, odznaczajÈce siÚ wspólnym ponoszeniem kosztów usïug spoïecznych przez budĝet pañstwa, samorzÈd terytorialny ibklienta. WysokoĂÊ dotacji rzÈdowych na opiekÚ zdrowotnÈ i spoïecznÈ
dla poszczególnych gmin zaleĝy od kilku czynników: odsetka osób starszych wb gminie,
poziomu zatrudnienia mieszkañców gminy oraz wskaěnika zachorowalnoĂci. Z kolei
obwielkoĂci dopïat klientów decydujÈ poszczególne gminy, oceniajÈc potrzeby opiekuñcze osób zaleĝnych. Opïaty mogÈ byÊ jednolite dla wszystkich albo zaleĝne od dochodu
klienta — zazwyczaj pokrywajÈ okoïo 1/6 wszystkich wydatków na serwis opieki domowej
ibmniej niĝ 1/10 na opiekÚ zdrowotnÈ. Ogóï wszystkich wydatków socjalnych i zdrowotnych
w gminie w przybliĝeniu w 1/3 jest pokrywany przez dotacje pañstwowe, dziesiÈtÈ czÚĂÊ
tych wydatków pokrywajÈ sami korzystajÈcy z usïug, a pozostaïy koszt jest ponoszony przez
samorzÈd lokalny. Natomiast wbprzypadku opieki LTC uĝytkownicy partycypujÈ w opatach
w wyĝszym stopniu — 1/6bceny usïug (Anttonen, Karsio 2016, OECD 2011, OECD 2013).
Zgodnie z kolejnym zaïoĝeniem polityki spoïecznej realizowanej w modelu socjaldemokratycznym wydatki na Ăwiadczenia i usïugi spoïeczne stanowiÈ stosunkowo znaczÈcÈ
czÚĂÊ ich ogóïu. Jak wspomniano na wstÚpie, kraje przeznaczajÈce na system LTC powyĝej 2% PKB naleĝÈ do grupy pañstw o najwyĝszym stopniu finansowania tego systemu.
Wbprzypadku Finlandii odsetek ten wynosiï w 2013 r. 2,4% PKB i w stosunku do roku
2008 wzrósï o jeden punkt procentowy. Oczekuje siÚ, ĝe w roku 2040, w zaleĝnoĂci od
tego, jaki czynnik ryzyka weěmiemy pod uwagÚ, koszty te wzrosnÈ od 4,1 do 4,9% PKB
(European Commission 2015).
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Hiszpania
Hiszpania, najczÚĂciej obok takich pañstw Europy Poïudniowej jak Portugalia, Grecja
ibWïochy, jest zaliczana do modeli pasa ïaciñskiego, póěnej mobilizacji kobiet, poïudniowoeuropejskiego (KsiÚĝopolski 2014), Ăródziemnomorskiego welfare state (Anttnoen, Karsio 2016). W tym wzorze wspiera siÚ pozapañstwowe organizacje, czÚsto koĂcielne, a rola
pañstwa, zgodnie z zasadÈ subsydiarnoĂci, uwidacznia siÚ jedynie wtedy, gdy jednostka
znajdzie siÚ poza tymi strukturami wsparcia. Usïugi spoïeczne sÈ w znacznie wiÚkszym
stopniu urynkowione niĝ w pañstwach socjaldemokratycznych, w zwiÈzku z czym dostÚp do
nich wiÈĝe siÚ z moĝliwoĂciami ekonomicznymi ĝycia ludzi. Decentaralizacja ma wbwielu
pañstwach Europy Poïudniowej inny wymiar niĝ w reĝimach socjaldemokratycznych. ZnaczÈce kompetencje w sprawach publicznych nadano regionom, w Hiszpanii wspólnotom
autonomicznym (MyĂliwiec 2012). Reĝimy te odznaczajÈ siÚ takĝe duĝymi nierównoĂciami
spoïecznymi, co prawda mniejszymi niĝ w modelu liberalnym, ale wiÚkszymi niĝ w socjaldemokratycznym9. Przyjmuje siÚ to za wadÚ modelu. Z kolei za zaletÚ uznaje siÚ fakt,
ĝe opiekÚ nad osobami zaleĝnymi od pomocy, zarówno luděmi starymi, jak i dzieÊmi,
sprawujÈ bliskie osoby (Anttonen, Karsio 2016, Bakalarczyk 2012). CzyniÈ to na ogóï
zgodnie ze zwyczajami panujÈcymi w rodzinie i miejscu zamieszkania. NieformalnoĂÊ,
familizacja jest chyba najwaĝniejszÈ cechÈ charakteryzujÈcÈ omawiany model polityki spoïecznej. Ochrona tradycyjnej rodziny, z patriarchalnym podziaïem ról, jest utoĝsamiana ze
ěródïem dobrobytu jednostki. W modelu tym wystÚpujÈ mechanizmy tzw. resource pooling
oraz soft budgeting, innymi sïowy chodzi o wewnÈtrzrodzinny, czÚsto miÚdzypokoleniowy,
wspólny budĝet (Blanca i in. 2016).
Opieka rodzinna jest teĝ postrzegana jako sposób na odciÈĝenie sektora publicznego
w kwestii organizowania i kontrolowania wsparcia, a takĝe bezpoĂredniego jej finansowania. Analiza statystyk pokazuje jednak, ĝe w Hiszpanii, podobnie jak innych pañstwach
poïudniowoeuropejskich, dotychczasowa tradycyjna rola rodziny jako wspierajÈcej swoich najsïabszych czïonków jest poddana próbie zmierzenia siÚ z nowymi wyzwaniami
szeroko pojÚtej polityki aktywizacji, zwiÈzanej gïównie z rynkiem pracy. Wskaěnikami
zmiany sytuacji rodzin mogÈ byÊ na przykïad znaczÈco wzrastajÈce odsetki pracujÈcych
kobiet, wskaěniki rozwodów, urodzeñ pozamaïĝeñskich, a takĝe spadek dzietnoĂci czy
przeksztaïcajÈce siÚ struktury rodzin — miÚdzy latami 1990 a 2010 nastÈpiï dwukrotny
wzrost liczby jednoosobowych gospodarstw osób po 65. roku ĝycia (por. INE, Family size
and composition 2015).
Poza zmianÈ tradycyjnych ról i struktur rodzin, od kilku lat obserwuje siÚ w Hiszpanii takĝe niekorzystne skutki kryzysu finansowego, wpïywajÈcego na poziom ĝycia osób
Np. jeĂli weěmiemy pod uwagÚ rozwarstwienie w sferze dochodowej, mierzone wspóïczynnikiem Giniego, to zauwaĝamy, ĝe w krajach Europy Poïudniowej, takich jak np. Grecja, Portugalia,
Wïochy czy Hiszpania, wskaěniki ten wynosiï w 2013 r. od 32,4 (Wïochy) do 34,4 (Grecja), abwbpañstwach Europy Póïnocnej, takich jak np. Dania, Finlandia czy Szwecja, byï znacznie niĝszy i wynosiï
od 27,5 (Dania) do 24,9 (Szwecja). Por. Badanie Eu-Silc dostÚpne na stronie Gïównego UrzÚdu
Statystycznego (GUS 2014).
9
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najstarszych i ich opiekunów. Wysoka stopa bezrobocia, siÚgajÈca w 2014 r. ponad 27%,
ma niewÈtpliwie znaczÈcy wpïyw na fakt, iĝ prawie 1/3 gospodarstw domowych doĂwiadcza znaczÈcego spadku dochodów (Eurofound 2012, Blanca i in. 2016)10. Warto wspomnieÊ takĝe, ĝe trudna sytuacja finansowa, w tym znaczÈce zadïuĝenie wielu hiszpañskich
rodzin, wpïywa na podjÚcie decyzji o wspólnym zamieszkiwaniu dorosïych dzieci ze starymi
rodzicami. W niektórych publikacjach podkreĂla siÚ, ĝe nie jest to efekt wolnego wyboru,
a raczej trudnej sytuacji zmuszajÈcej do ograniczania wïasnych wydatków (Eurofound
2012)11.
Czy wspomniane cechy modelu poïudniowoeuropejskiego, zmieniajÈca siÚ sytuacja
hiszpañskich rodzin oraz skutki kryzysu finansowego znajdujÈ jakieĂ odzwierciedlenie
w borganizacji systemu LTC w Hiszpanii? DostÚp do usïug opieki dïugoterminowej zapewniajÈ Hiszpanom artykuïy 49 i 50 konstytucji. OdnoszÈ siÚ one do obowiÈzku prowadzenia
przez wïadze publiczne polityki zapobiegania, leczenia i rehabilitacji wszystkich obywateli
doĂwiadczajÈcych jakiegoĂ upoĂledzenia, do systemu rent i emerytur oraz powszechnego
prawa do ochrony poziomu ĝycia wspieranego przez sïuĝby spoïeczne — niezaleĝnie od
obowiÈzków ciÈĝÈcych na rodzinach. Obecny system opieki dïugoterminowej (LAPAD)
oparty na ustawie z 2006 r. (Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia) zostaï zmodyfikowany w roku 2012 w zwiÈzku z powszechnym w Hiszpanii, od czasu kryzysu finansowego,
redukowaniem wydatków publicznych (Blanca i in. 2016, Österle 2016).
Zanim zostanie omówiony organizacyjny aspekt systemu LTC, warto zwróciÊ uwagÚ
na historiÚ jego powstania, gdyĝ jest ona, w porównaniu z systemem fiñskim, stosunkowo
niedïuga. Przed wejĂciem w ĝycie wspomnianej ustawy o LTC w 2006 r. nie realizowano
specyficznej polityki opieki dïugoterminowej. Organizacja usïug opieki jako elementu
podstawowych usïug socjalnych, podobnie jak wypïaty Ăwiadczeñ z tego zakresu, naleĝaïa
do gestii wïadz lokalnych i regionalnych, co zostaïo opisane w dwóch dokumentach okreĂlonych jako plany dziaïania: Plan Concertado de Prestaciones Basicas de Servicios Sociales
oraz Planes de Acción para las Personas con Discapadcidad 2003–2007. Podaĝ usïug LTC
byïa sïabo rozwiniÚta i znaczÈco odmienna terytorialnie. Opieka na osobami zaleĝnymi,
zgodnie z zaïoĝeniami modelu polityki spoïecznej, spoczywaïa niemal wyïÈcznie na rodzinie, gïównie kobietach (Gutierrez i in. 2011, Österle 2016).
System wprowadzany na podstawie ustawy z 2006 r., dodajmy, ĝe za czasów rzÈdów
Zapaterro i dominacji socjaldemokratycznej perspektywy, miaï w zaïoĝeniu poprawiÊ
jakoĂÊ usïug Ăwiadczonych osobom zaleĝnym i objÈÊ wsparciem ich opiekunów. System
ten miaï byÊ wspierany ze Ărodków publicznych, zarówno przez pañstwo, jak i wïadze
regionu. Prawo dotyczÈce opieki dïugoterminowej zostaïo w wielu aspektach ujednolicone
Moĝna zaïoĝyÊ, ĝe sytuacja zwiÈzana ze spadkiem dochodów nie zmieniïa siÚ znaczÈco od
roku 2014 — w 2016 r. stopa bezrobocia w Hiszpanii, choÊ spadïa do 22%, byïa najwyĝsza wĂród
krajów UE.
11 Wzrasta liczba nakazów eksmisji i liczba niespïacanych kredytów hipotecznych oraz otrzymanych pod zastaw domów, w których mieszkajÈ starzy rodzice, co niejednokrotnie koñczy siÚ utartÈ
miejsca zamieszkania dla caïych rodzin.
10
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dla caïego pañstwa, a system przyjÈï cechy uniwersalizmu (Gutierrez i in. 2011, OECD
2011a). W opinii badaczy (Blanca i in. 2016) program nie zakïadaï zredukowania liczby
osób korzystajÈcych ze wsparcia instytucjonalnego, a raczej miaï umoĝliwiaÊ wybór miÚdzy Ărodowiskiem domowym a instytucjonalnym. W zasadzie nowe prawo miaïo sprzyjaÊ
wolnym wyborom opiekunów miÚdzy wsparciem finansowym, a usïugami spoïecznymi
(Pavolini, Ranci 2013). W konsekwencji, ze wzglÚdu na szerokie wsparcie finansowe opiekunów i wïÈczenie ich do systemu ubezpieczeñ spoïecznych, sprzyjaï kobietom poĂwiÚcajÈcym czas chorym krewnym, dajÈc im niejako sposobnoĂÊ zatrudnienia. Od 2012b r.
zaczÚto modyfikowaÊ dotychczasowy system LTC, argumentujÈc to kryzysem finansów
publicznych. Zmiany dotyczyïy ograniczenia finansowania usïug ze Ărodków publicznych
ibjednoczesnego wzrostu udziaïu dochodów wïasnych chorego w ich opïacaniu, redukowania zasiïków dla opiekunów nieformalnych oraz rezygnacji z opïacania im skïadek spoïecznych. W zakresie wiÚkszym niĝ dotychczas urynkowiono system, a regiony zobowiÈzano
do bardziej znaczÈcego niĝ uprzednio finansowania Ăwiadczeñ i usïug (Blanca i in. 2016).
Obecna organizacja sytemu LTC w Hiszpanii jest trójstopniowa, a jego struktura
obejmuje poziom centralny, wspólnoty autonomiczne i administracjÚ lokalnÈ. Dziaïania
trzech szczebli sÈ koordynowane przez Consejo Territorial, organ wspóïpracujÈcy z ogólnÈ
administracjÈ pañstwowÈ i wspólnotami autonomicznymi w celu okreĂlenia katalogu usïug
opiekuñczych oraz warunków ich przyznawania. Na poziome centralnym dziaïa takĝe
komitet doradczy Comisión Consultiva. W caïym pañstwie system nazwany Sistema para
la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) odpowiada za integracjÚ prywatnych
i publicznych usïug, a takĝe koordynacjÚ serwisu miÚdzy regionami. W charakterze organizacji hiszpañskiego systemu LTC uwzglÚdniono duĝe znaczenie polityczne i samodzielnoĂÊ wspólnot autonomicznych. Przekazano im odpowiedzialnoĂÊ za okreĂlenie stopnia
niepeïnosprawnoĂci i na jego podstawie udzielanie Ăwiadczeñ i usïug opiekuñczych. ¥wiadczenie usïug koordynuje siÚ w regionach za poĂrednictwem sieci Red de Servicios Sociales
por las respectivas Comunidades Autónomas. SzczególnÈ rolÚ w procesie „wïÈczania do
sieci” przypisuje siÚ, zwïaszcza po roku 2012, instytucjom trzeciego sektora i podmiotom
prywatnym, co w konsekwencji zmierza do intensyfikacji procesu urynkowienia sektora
LTC. Jednym z istotnych zaïoĝeñ reformowania systemu jest promowanie wolontariatu
ograniczajÈcego finansowanie usïug ze Ărodków publicznych i prywatnych. BezpoĂrednim
wdraĝaniem systemu LTC zajmujÈ siÚ pracownicy socjalni w gminnych centrach usïug
spoïecznych (Blanca i in. 2016, Gutierrez 2011, OECD 2011a).
Hiszpañski system usïug i Ăwiadczeñ LTC obejmuje zarówno róĝnego rodzaju zasiïki,
jak i usïugi. Te pierwsze sÈ finansowane gïównie z budĝetu centralnego, a Ărodki na ich
wypïaty sÈ przekazywane wspólnotom autonomicznym. WysokoĂÊ dotacji rzÈdowych jest
zróĝnicowana w regionach i zaleĝy od charakteryzujÈcych poszczególne terytoria wskaěników, takich jak np. liczba ludnoĂci zaleĝnej funkcjonalnie, rozproszenie geograficzne
czy poziom migracji (Gutierrez i in. 2011, Blanca i in. 2016). W 2011 r. najwiÚksze Ărodki
otrzymywaïy takie regiony jak Walencja, Madryt, Wyspy Kanaryjskie czy Galicja, zaĂ najmniejsze Kraj Basków i La Rioja (Blanca i in. 2016). Warto zauwaĝyÊ, ĝe niemal we
wszystkich regionach udziaï finansowania z budĝetu centralnego byï wyĝszy niĝ wkïad
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pochodzÈcy z ich wïasnych budĝetów. Wedïug niektórych badaczy (Deusdad 2013) wspólnoty finansujÈce w najmniejszym zakresie swój system LTC to te, które byïy rzÈdzone
przez prawicowo-konserwatywnÈ partiÚ PP. NajwiÚcej Ărodków finansowych w kaĝdym
regionie przeznacza siÚ na wypïatÚ zasiïków dla opiekunów nieformalnych. Wb 2013b r.
byïa to kwota 408 401 euro — ponad trzykrotnie wyĝsza niĝ Ărodki przeznaczone na inne
rodzaje wsparcia: opiekÚ instytucjonalnÈ, usïugi domowe i teleopiekÚ12.
WzglÚdny poziom wydatków na opiekÚ LTC w Hiszpanii jest zdecydowanie niĝszy od
kosztów tej opieki w Finlandii, co wiÈĝe siÚ miÚdzy innymi z brakiem szacunków zwiÈzanych z dominujÈcÈ tam opiekÈ nieformalnÈ. Jednak wydatki na LTC wzrastajÈ, z 0,6%
PKB w roku 2008 do 1,0% PKB w 2013 r. i oczekuje siÚ, ĝe w roku 2040, w zaleĝnoĂci od
tego, jaki czynnik ryzyka weěmiemy pod uwagÚ, wzrosnÈ do poziomu miÚdzy 1,5% ab2,2%
PKB (European Commission 2015). Finansowanie usïug jest rozïoĝone miÚdzy róĝne
podmioty. Administracja centralna ponosi Ărednio okoïo 59% corocznych wydatków na
LTC, wspólnoty autonomiczne (regiony) — okoïo 24%, a 17% pïaci usïugobiorca, przy
czym naleĝy dodaÊ, ĝe opïata odbiorcy jest zaleĝna od jego dochodu. Jak wspomniano,
od 2012 r. roĂnie nie tylko udziaï regionów w finansowaniu kosztów LTC, ale takĝe udziaï
samych zainteresowanych. Ceny usïug LTC sÈ w poszczególnych regionach zróĝnicowane
(Blanca i in. 2016).

Formy wsparcia osób zaleĝnych i ich opiekunów
Finlandia
W Finlandii, zgodnie z zaïoĝeniami polityki socjaldemokratycznej, jest rozwijany system
wsparcia oparty na usïugach spoïecznych, gdyĝ — podobnie jak w pozostaïych pañstwach
naleĝÈcych do modelu skandynawskiego — opieka nad osobami zaleĝnymi ma w duĝej
mierze charakter formalny. Kaĝdy, kto ukoñczy 75 lat i otrzymuje Ăwiadczenie dla osób
w najwyĝszym stopniu niepeïnosprawnych13, ma prawo poddaÊ siÚ dokonywanej przez
gminy ocenie swoich potrzeb opiekuñczych. Przyznanie róĝnego rodzaju usïug i Ăwiadczeñ
finansowych zakresu LTC nastÚpuje, zgodnie z zasadÈ indywidualizacji oceny potrzeb, po
sporzÈdzeniu tzw. indywidualnego planu opieki (MSAH 2016).
WysokoĂÊ dopïat do poszczególnych usïug zaleĝy od ich rodzaju, sytuacji dochodowej
usïugobiorcy oraz stopnia jego niepeïnosprawnoĂci (zaleĝnoĂci od pomocy). Do podstawowych form wsparcia realizowanego w formie usïug moĝna zaliczyÊ:
Odpowiednio 130 434 euro, 120 962 euro i 120 457 euro — ïÈczne kwoty dla caïego systemu
LTC w Hiszpanii (Blanca i in. 2016).
13 Fiñski zakïad ubezpieczeñ spoïecznych (KELA) wypïaca zasiïki pielÚgnacyjne róĝnym kategoriom uprawnionych, m.in. osobom starszym otrzymujÈcym renty i emerytury, a prawo do jego
otrzymywania powstaje na podstawie oceny stanu funkcjonalnego. Stopieñ niesprawnoĂci (wskazany
jako pierwszy, drugi lub trzeci) warunkuje wysokoĂÊ zasiïku. Innym rodzajem wsparcia finansowego
dla osób zaleĝnych jest moĝliwoĂÊ skorzystania z ulgi podatkowej przez osoby dokonujÈce zakupu
usïug opieki terminowej.
12
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– usïugi prewencyjne i rehabilitacjÚ. Porady, konsultacje, wizyty domowe, profilaktyka
w dziennych centrach pobytu;
– opiekÚ pielÚgniarskÈ (home nursing). Rodzaj wsparcia medycznego obejmujÈcego
pomoc pielÚgniarki lub lekarza;
– usïugi opiekuñcze (home service). Zakres i rodzaj zaleĝy od wïadz lokalnych i moĝe
obejmowaÊ: sprzÈtanie, robienie zakupów, dowoĝenie posiïków, zaïatwianie spraw
urzÚdowych, usïugi transportowe oraz inne majÈce na celu umoĝliwienie realizacji
codziennej aktywnoĂci. Usïugi mogÈ byÊ Ăwiadczone w domach, centrach dziennego
pobytu oraz w instytucjach opieki caïodobowej. Moĝna je ïÈczyÊ z opiekÈ pielÚgniarskÈ;
– usïugi poïÈczone. Opieka i pomoc domowa oraz opieka pielÚgniarska administrowane
zgodnie z zasadÈ integracji usïug (poïÈczenia sektorów opieki spoïecznej i zdrowotnej)
przez organ gminy;
– centra dziennego pobytu. Oferuje siÚ w nich posiïki oraz usïugi medyczne. Nie sÈ
czÚsto wykorzystywanÈ formÈ wsparcia;
– mieszkania z caïodobowymi (intensive service housing) lub caïodziennymi usïugami (housing service). Zorganizowane w trzech formach: sheltered accomodation,
group housing oraz scattered housing. Intensywna opieka moĝe byÊ takĝe Ăwiadczona
wbdomach rodzinnych;
– opieka instytucjonalna (domy pomocy oraz gminne oddziaïy szpitalne opieki dïugoterminowej). Adresowana do osób najbardziej zaleĝnych od wsparcia. Obejmuje nie
tylko wyĝywienie, mieszkanie, leki, pranie, sprzÈtanie, ale takĝe rehabilitacjÚ i usïugi
well-being (Ministry of Social Affairs nad Health in Finland 2016, MISSOC 2016,
Anttonen, Karsio 2016).
Jak juĝ wspomniano, specyfikÈ fiñskiego systemu sÈ oferowane przez gminy vouchery
uprawniajÈce do otrzymania opieki. PosïugujÈcy siÚ tÈ formÈ pïatnoĂci mogÈ skorzystaÊ
ze wsparcia w róĝnego rodzaju instytucjach, równieĝ prywatnych i pozarzÈdowych (jednak
wyïÈcznie w tych, które posiadajÈ certyfikaty nadane im przez gminy)14. InstytucjonalnÈ
opiekÚ LTC realizujÈ podmioty publiczne (90% ogóïu placówek), podobnie jak wsparcie
Ărodowiskowe w domach rodzinnych (w ponad 70% Ăwiadczone przez pomioty publiczne),
a najbardziej urynkowionÈ formÈ Ăwiadczeñ LTC sÈ mieszkania z 24-godzinnÈ lub dziennÈ
intensywnÈ opiekÈ. Okoïo 60% tych mieszkañ obsïugujÈ pomioty prywatne i pozarzÈdowe
(Johanson 2011).
Zgodnie z kierunkiem wyznaczanym przez wspóïczesne spoïeczeñstwa postindustrialne
i ich ponadnarodowe organizacje (UE, OECD) w ksztaïtowaniu systemów opieki zmierzaÊ
siÚ powinno do dezinstytucjonalizacji i tworzenia warunków do jak najdïuĝszego przebywania osób zaleĝnych w ich dotychczasowym Ărodowisku zamieszkania (Pavolini, Ranci 2013,
Anttonen, Karsio 2016, Shen, Snowden 2014). W nawiÈzaniu do tych zaleceñ, ab takĝe
wbodpowiedzi na sytuacjÚ rodzinÈ i zawodowÈ gospodarstw domowych, w fiñskiej polityce
LTC dÈĝy siÚ do tego, by w pierwszej kolejnoĂci opieka byïa Ăwiadczona w domu rodzinTen rodzaj pïatnoĂci stosuje ponad 20% gmin w Finlandii. Vouchery nie mogÈ byÊ wykorzystywane do pïacenia opiekunom nieformalnym (Johanson 2011).
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nym, nastÚpnie w mieszkaniach, w których realizuje siÚ intensywnÈ 24-godzinnÈ opiekÚ,
abpotem w tradycyjnych instytucjach caïodobowych. Kierunek tej polityki odzwierciedlono
w dokumencie Ministerstwa Zdrowia i Spraw Spoïecznych z 2012 r. Laki ikääntyneen
väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali — ja terveyspalveluista. Na podstawie poniĝej przedstawionych danych moĝna przyjÈÊ, ĝe rozwój systemu LTC w Finlandii
zmierza w kierunku dezinstytucjonalizacji. Naleĝy jednak dodaÊ, ĝe polega ona raczej na
zwiÚkszeniu zakresu wsparcia udzielanego w nowego typu instytucjach i na czÚstszym
niĝ dotychczas korzystaniu ze Ărodków finansowych dla opiekunów nieformalnych niĝ na
rozwoju usïug typu home service.
Z analizy statystyk (STOKAnet)15 wynika, ĝe w latach 1990–2013 zaobserwowano
pewne trendy dotyczÈce korzystania z róĝnych form opieki dïugoterminowej przez osoby
w wieku 75 i wiÚcej lat. Po pierwsze, spadek odsetka otrzymujÈcych opiekÚ domowÈ z 32%
w 1990 r. do 20% w 2013 r. Po drugie, wzrastajÈcy procent majÈcych prawo do wsparcia
finansowego dla nieformalnych opiekunów z 3,3% w roku 1990 do 4,6% w 2013. Ponadto
obserwuje siÚ systematyczne zmniejszanie liczby korzystajÈcych z opieki w instytucjach
okreĂlanych jako „tradycyjne” — wĂród przebywajÈcych w domach opieki z 5,3% (ogóïu
osób w wieku 75 i wiÚcej lat) w roku 2000 do 2,2% w roku 2012, a w szpitalnych oddziaïach
opieki dïugoterminowej z 3% do 1,1%. Natomiast odmienne tendencje dotyczÈ opieki
realizowanej w stosunkowo nowej formie, okreĂlonej jak wspomniano dezinstytucjonalnÈ.
Chodzi tu o udzielanie intensywnego 24-godzinnego wparcia w specjalnych mieszkaniach.
W 2000 r. przebywaïo w nich 1,7% ogóïu osób w wieku 75 i wiÚcej lat, a trzynaĂcie lat
póěniej — 6,5% (STOKAnet 2014, Anttoten, Karsio 2016).
W Finlandii sprowadzone sÈ badania obrazujÈce zjawisko rozwoju tego nowego typu
instytucjonalizacji wsparcia. Dochodzi siÚ przyczyn rozwoju tej formy pomocy. Do najwaĝniejszych zalicza siÚ powody ekonomiczne, gïównie ograniczanie wydatków publicznych, oraz
spoïeczno-demograficzne, takie jak stale wzrastajÈcy odsetek gospodarstw jednoosobowych
osób po 65. roku ĝycia. Z badañ wynika, ĝe rodziny fiñskie nie otaczajÈ opiekÈ swoich niepeïnosprawnych czïonków tak czÚsto jak dawniej (Anttone, Karsio 2016 za: Pfau-Effinger
ibin. 2011). Pañstwa skandynawskie, choÊ w zaïoĝeniu cechujÈce siÚ defamilizacjÈ, byïy wskazywane jako te, w których opiekÚ nieformalnÈ Ăwiadczono najczÚĂciej w Europie (wbFinlandii pomoc nieformalnÈ otrzymuje blisko 1/3 osób po 60. roku ĝycia). Dodajmy jednak,
ĝe w przeciwieñstwie do pañstw poïudniowoeuropejskich jej intensywnoĂÊ (liczba godzin,
jakie poĂwiÚca siÚ osobie zaleĝnej) od dawna byïa niska (ZiÚbiñska 2016, Albertini, Kohl
2013, Brandt, Diendl 2013). Opiekunowie nieformalni otrzymujÈ wbfiñskim systemie LTC
specjalne Ăwiadczenia i usïugi (tabela nr 1). Jak wspomniano powyĝej, od 2005 r. wzrasta
liczba osób otrzymujÈcych dodatek dla opiekunów nieformalnych16.
STOKAnet to skrót nazwy Tilastotietoja suomalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista — portalu, na którym prezentuje siÚ informacje zwiÈzane z ochronÈ zdrowia w Finlandii: https://www.
sotkanet.fi/sotkanet/fi/index.
16 Badania dotyczÈce opieki nieformalnej pokazaïy, ĝe w Finlandii wsparcie opiekunów nieformalnych jest dla seniorów bardzo waĝne i okreĂlane jako najbardziej poĝÈdane, skupia siÚ ono
gïównie na pomocy w realizacji zïoĝonych czynnoĂci dnia codziennego IADL (Johanson 2011).
15
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Tabela 1. Rodzaje wsparcia finansowego wykorzystywanego przez opiekunów nieformalnych
w Finlandii
Rodzaje comiesiÚcznego wsparcia finansowego

WysokoĂÊ Ăwiadczenia

Dodatek dla opiekunów nieformalnych (omaishiodom
tuki). Wypïacany przez wïadze lokalne osobom
opiekujÈcym siÚ wspóïmaïĝonkiem albo krewnym. Stanowi
dochód podlegajÈcy opodatkowaniu, zawiera takĝe skïadki WysokoĂÊ jest zaleĝna od stopnia
emerytalno-rentowe
niepeïnosprawnoĂci podopiecznego
od 336 do 637 euro
Dodatek dla emerytów (elklaisten hoitotuki).
Pïacony przez fiñskÈ instytucjÚ ubezpieczeñ spoïecznych
KELA, a prawo do jego otrzymywania powstaje na
podstawie oceny stanu funkcjonalnego — stopnia
niesprawnoĂci (wskazanego jako pierwszy, drugi lub
trzeci). Dodatek moĝe byÊ odpowiednikiem polskiego
Ăwiadczenia — dodatku pielÚgnacyjnego

Od 62 do 325 euro (w zaleĝnoĂci od
stopnia niepeïnosprawnoĂci)

½ródïo: opracowanie wïasne na podstawie informacji: Ministry o Social Affairs and Health in Finland 2016, MISOC 2016, Anttonnen, Karsio 2016, KELA 2016.

Tym, co wyróĝnia FinlandiÚ i pozostaïe pañstwa skandynawskie, jest fakt, iĝ najwiÚkszÈ grupÚ opiekunów nieformalnych stanowiÈ wspóïmaïĝonkowie lub partnerzy — ponad
60% ich ogóïu, a jedynie okoïo 20% to dzieci osób zaleĝnych. W zwiÈzku z tym w tej
grupie pañstw wiek opiekunów jest wyĝszy niĝ w pozostaïych krajach europejskich: ponad
40% stanowiÈ osoby po 65. roku ĝycia, a 33% jest w wieku 40–64 lata. Ponadto moĝna
zaobserwowaÊ, ĝe coraz wiÚkszy odsetek wspierajÈcych stanowiÈ mÚĝczyěni (Eurofamcare
2005, Johanson 2011).

Hiszpania
W Hiszpanii wsparcie dla zaleĝnych osób starszych jest oparte zarówno na systemie usïug
opieki dïugoterminowej, jak i na Ăwiadczeniach finansowych. Przed rozpoczÚciem reformowania sytemu LTC w 2006 r. zakïadano, ĝe nowe opracowania prawne przyczyniÈ siÚ
do rozwoju wsparcia formalnego. Okazaïo siÚ to jednak trudne do realizacji (Blanca ibin.
2016). Wydatki na finansowanie zasiïków dla opiekunów nieformalnych stanowiÈ najwiÚkszÈ czÚĂÊ ogóïu wydatków w systemie, co ze wzglÚdu na cechujÈcÈ model hiszpañski familizacjÚ nie jest zaskakujÈce. Prawie 70% osób powyĝej 60. roku ĝycia otrzymuje
wsparcie dla opiekunów nieformalnych (w Finlandii niespeïna 30%) (OECD 2011, 2013).
Zb badañ nad sytuacjÈ opiekunów, przeprowadzonych w 2011 r.17, wynika, ĝe w 12,4%
Informal aid to the elderly prowadzone przez the Centro de Investigaciones Sociológicas CIS
(www.cis.es). W Hiszpanii odpowiedzialnoĂÊ za opiekÚ spoczywa przede wszystkim na jednej osobie
(47%). Opiekunami sÈ na ogóï osoby z niskim wyksztaïceniem, nieznacznymi dochodami, nieotrzymujÈce ĝadnego wynagrodzenia i nieuwzglÚdniane w statystykach zatrudnienia. Odsetek opiekunów imigrantów pïci ĝeñskiej (pracowników gospodarstwa domowego) wzrasta stale i znaczÈco
(Gutierrez i in. 2011).
17
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ogóïu hiszpañskich domów mieszkaïa osoba, która zapewniaïa nieformalne wsparcie starszemu niepeïnosprawnemu.
Opiekunami sÈ w Hiszpanii zazwyczaj kobiety, w wieku okoïo 52 lat, najczÚĂciej bÚdÈce
dzieÊmi osób, którym pomagajÈ (68% ogóïu opiekunów), rzadziej ich parterami (17%) czy
innymi bliskimi (11%) (Gutierrez i in. 2011, Eurofamcare 2005). Opiekunowie rodzinni
mogÈ otrzymywaÊ Ăwiadczenie finansowe z tytuïu sprawowania opieki wówczas, kiedy
dochód osoby, którÈ siÚ opiekujÈ, nie przekracza okreĂlonego poziomu. Dodatkowym
warunkiem, którego speïnienie jest konieczne, by otrzymaÊ Ăwiadczenie, jest fakt, ĝe
wbmiejscu zamieszkania osoby wymagajÈcej wsparcia usïugi formalne sÈ trudno dostÚpne.
Kwalifikacja do otrzymywania Ăwiadczenia zaleĝy zarówno od stopnia zaleĝnoĂci (sÈ trzy
stopnie), jak i poziomu dochodów potencjalnego Ăwiadczeniobiorcy. Osobom majÈcym
prawo do opieki proponuje siÚ nastÚpujÈce Ăwiadczenia finansowe sïuĝÈce pokryciu kosztów tej opieki18:
– dodatek na zakup usïug LTC. ¥wiadczenie wypïacane w sytuacji, kiedy serwis publiczny
nie jest dostÚpny. Przeznaczony na zakup usïug w instytucjach prywatnych (opieki
domowej, instytucjonalnej lub dziennych domach pobytu);
– dodatek dla opiekunów nieformalnych. ¥wiadczenie wypïacane krewnym sprawujÈcym
opiekÚ w domu rodzinnym. Do otrzymania wsparcia jest wymagane opïacanie skïadek
na ubezpieczenie spoïeczne;
– dodatek na wynajÚcie osobistego asystenta. Dodatek dla osoby, która bÚdzie pomagaÊ
niepeïnosprawnemu z najwyĝszym stopniem zaleĝnoĂci (ADL) (OECD 2013a, Commission Union 2016, Blanca i in. 2016).
Usïugowe wsparcie opiekunów nieformalnych19 jest przynajmniej czÚĂciowo pïatne,
natomiast podobnie jak w Finlandii hiszpañscy opiekunowie nieformalni majÈ zagwarantowanÈ ustawowo moĝliwoĂÊ bezpïatnego przyïÈczenia siÚ do grup wsparcia, skorzystania
z poradnictwa i konsultacji oraz uczestniczenia w treningach poprawiajÈcych umiejÚtnoĂci
opiekuñcze (Eurofamcare 2005, OECD 2013a).
Dla osoby otrzymujÈcej wsparcie usïugowe lub Ăwiadczenie pieniÚĝne opracowuje siÚ
indywidualny program opieki. TworzÈ go sami usïugobiorcy i ich bliscy, wspólnie z nadzorujÈcymi proces opieki. Plan moĝe obejmowaÊ wybrane formy Ăwiadczeñ wymienione
powyĝej, a takĝe nastÚpujÈce usïugi20:
– usïugi prewencyjne. Realizowane w ramach specjalnych programów ochrony zdrowia
i rehabilitacji (porady, pomoc i szkolenia w zakresie korzystania z urzÈdzeñ technicznych, takĝe z teleopieki);
– usïugi zdalne (teleopieka);
– usïugi w domu. Zakres jest uzaleĝniony od indywidualnych potrzeb: usïugi pielÚgniarskie, opiekuñcze: sprzÈtanie, robienie zakupów, zaïatwianie spraw urzÚdowych i inne;
Maksymalna miesiÚczna wysokoĂÊ dodatku to 833,96 euro. Kwoty róĝnicuje stopieñ uzaleĝnienia beneficjenta od pomocy oraz jego sytuacja dochodowa.
19 Przerwy weekendowe, usïugi „wytchnieniowe” (Eurofamcare 2005).
20 WysokoĂÊ dopïat za usïugi zaleĝy od ich rodzaju, sytuacji dochodowej usïugobiorcy oraz stopnia jego niepeïnosprawnoĂci (zaleĝnoĂci od pomocy).
18
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– centra dziennego pobytu (dla osób w wieku 65 i wiÚcej lat, dla osób z mïodszych kategorii wiekowej oraz specjalistyczne). OferujÈ opiekÚ poprawiajÈcÈ stan funkcjonalny
osoby zaleĝnej, posiïek, róĝne formy terapii, poradnictwo, profilaktykÚ, rehabilitacjÚ.
Proponowane sÈ szczególnie w sytuacji, gdy opiekunami sÈ czïonkowie rodziny. Prowadzone sÈ najczÚĂciej przez podmioty prywatne, ale wiÚkszoĂÊ kosztów pobytu jest
refundowana ze Ărodków publicznych;
– mieszkania chronione i apartamenty dla osób starszych. Stosunkowo nowa forma
wsparcia, dostÚpne sÈ we wszystkich wspólnotach autonomicznych;
– opieka instytucjonalna. ¥wiadczona stale albo tymczasowo, w sytuacji kiedy podopieczny wymaga rekonwalescencji lub w czasie urlopu opiekuna. OĂrodki stacjonarne
sÈ prowadzone gïównie przez podmioty prywatne, a podopiecznymi sÈ najczÚĂciej
osoby powyĝej 80 lat (OECD 2013a, MISSOC 2016, Blanca i in. 2016).

Zakoñczenie
Moĝna zauwaĝyÊ, ĝe w przedstawionych pañstwach zarówno systemy opieki nad luděmi
starymi, jak i ksztaïtujÈce je uwarunkowania przejawiajÈ, z jednej strony, znaczÈcÈ odmiennoĂÊ, z drugiej pewne podobieñstwa. Charakterystyczne dla Hiszpanii, jednoczeĂnie zgodne
z modelem poïudniowoeuropejskiej polityki spoïecznej, sÈ takie cechy jak: nieformalnoĂÊ
opieki, stosunkowo duĝe znaczenie przypisywane Ăwiadczeniom finansowym (opartym na
wczeĂniejszym testowaniu dochodów), rozwój oĂrodków dziennego wsparcia oraz nadawanie regionom wzglÚdnie duĝego znaczenia w organizowaniu wparcia oraz finansowaniu
systemu LTC. Z kolei dla Finlandii, zgodnie z socjaldemokratycznymi wartoĂciami polityki spoïecznej, specyficzna jest formalnoĂÊ opieki, decentralizacja systemu polegajÈca na
przejÚciu najwiÚkszej odpowiedzialnoĂci za organizacjÚ i finansowanie systemu LTC przez
gminy, rozwój usïug spoïecznych oraz oparta na zasadzie uniwersalizmu wypïata Ăwiadczeñ. Nowym zjawiskiem jest obserwowany od 2005 r. wzrost liczy korzystajÈcych z finansowych Ăwiadczeñ dla opiekunów nieformalnych. W Finlandii zauwaĝa siÚ takĝe znaczÈcy
rozwój nowego typu instytucjonalizacji opieki (realizowanej w mieszkaniach zb24-godzinnÈ
opiekÈ), okreĂlanej niejednokrotnie w literaturze jako dezinstytucjonalizacja.
Tym, co wspólne dla obu systemów, jednoczeĂnie zgodne z pewnymi zaleceniami
ponadnarodowych organizacji (Komisji Europejskiej, WHO), zmierzajÈcymi do ograniczania kosztów opieki, jest rozwój usïug w miejscu zamieszkania i jej dezinstytucjonalizacja
(choÊ pokreĂlmy, ĝe odmiennie rozumiana w obu pañstwach). Zarówno w Finlandii, jak
i w Hiszpanii system LTC rozwija siÚ zgodnie z zasadami social service mix state. NaleĝÈ
do nich: indywidualizacja planów opieki, mieszane finansowanie usïug oraz Ăwiadczenie
ich przez wszystkie sektory: zarówno publiczny, pozarzÈdowy, rynkowy, jak i nieformalny.
SzczególnÈ uwagÚ zwracajÈ jednak niektóre uwarunkowania systemu opieki, przede
wszystkim zmieniajÈca siÚ doĂÊ gwaïtowanie struktura rodziny i postawy wobec aktywnoĂci zawodowej kobiet w Hiszpanii — zjawiska charakterystyczne dla drugiego przejĂcia
demograficznego, a wynikajÈce z przewartoĂciowania dotychczasowych postaw wobec
rodziny. W Finlandii, podobnie jak w pozostaïych pañstwach skandynawskich, zjawisko
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to wystÈpiïo juĝ znacznie wczeĂniej, wobec czego dzisiaj nie stanowi dla mieszkañców tego
kraju procesu tak zaskakujÈcego jak dla Hiszpanów czy mieszkañców pozostaïych pañstw
Europy Poïudniowej. Ta zmiana w sferze ĝycia rodzinnego ma niewÈtpliwie duĝe znaczenie w trwajÈcym od kilku lat reformowaniu systemu opieki w Hiszpanii, zmierzajÈcym do
rozwoju usïug formalnych. WiÚkszoĂÊ opiekunów ludzi starych w tym pañstwie to córki
ibsynowe, dla których podjÚcie decyzji o rezygnacji z pracy i zaopiekowaniu siÚ zaleĝnym
czïonkiem rodziny jest dzisiaj znacznie trudniejsze niĝ przed laty. JednoczeĂnie, warto
dodaÊ, sytuacjÚ tÚ czyniÈ jeszcze bardziej zïoĝonÈ skutki kryzysu finansowego pogïÚbiajÈce
od kilku lat stan deprywacji materialnej Hiszpanów.
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Summary
The article is of a comparative nature. It discusses some elements of long-term care
systems implemented in Finland and Spain. It presents the relationship between certain
characteristics of social policy models (ex. familization, decentralization, universality,
commodification) and such elements of LTC systems as organization, financing, types of
service and material support for dependent persons and their caregivers. The basic thesis
is: the aging of population in Finland and Spain will foster development of long term care
systems. On the one hand, these systems are different, which results from different social
policies implemented in these countries. On the other hand, they have similar characteristics, defined by the rules of the social service mix state (ex. a mixed funding system,
multi-sectoral service providers, individualization of services).
Key words: long-term care, old people, social policy models, ageing population, Finland,
Spain
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