
KREUJEMY I WSPIERAMY     
NOWOCZESNE  ROZWIĄZANIA 

W OPIECE SENIORALNEJ



O NAS

KRAJOWA IZBA DOMÓW OPIEKI KIDO, to pierwsza w Polsce inicjatywa służąca
szeroko pojętej integracji środowiska instytucjonalnej opieki senioralnej, mająca
na celu udzielanie holistycznie pojętego wsparcia placówkom opiekuńczym
działającym w obszarze opieki nad osobami starszymi. Współpraca oraz
członkostwo w Izbie umożliwi Państwu skorzystanie z zalet profesjonalnie
przygotowanych, skoordynowanych form pomocy, gwarantujących komfort
i poczucie bezpieczeństwa w realizowaniu zadań opiekuńczych. Izba stanowić
będzie także platformę do wzajemnej wymiany uwag i doświadczeń. Powołanie
Krajowej Izby Domów Opieki KIDO ,to efekt bezpośrednich spotkań i konsultacji
z właścicielami oraz kierownictwem placówek opiekuńczych.



Jak działamy?
...krok po kroku...

CELEM determinującym działalności Izby jest
integracja i reprezentacja środowiska instytucjonalnej
opieki senioralnej - w oparciu o wspólnie
zdiagnozowane potrzeby oraz oczekiwania. Izba
będzie pełnić rolę Rzecznika komunikującego się
głosem środowiska.

MISJĄ Izby jest pełnienie funkcji Patrona instytucji
działających w obszarze opieki senioralnej poprzez
wskazywanie i udostępnianie niezbędnych narzędzi
pracy zapewniających ochronę oraz bezpieczeństwo
działalności w oparciu o istniejące przepisy prawne
i sanitarne.

CEL I MISJA



W ramach działalności Izby pragniemy wypracować
szczególny model pomocy i wsparcia realizowany przez
dedykowanych doradców senioralnych - specjalistów
gerontologów. Instytucje opieki senioralnej uzyskają fachowe
informacje oraz porady w sprawach trudnych, wymagających
dużego zaangażowania oraz dodatkowej wiedzy. Pomoc
kierowana będzie do instytucji opiekuńczych oczekujących
pomocy w szczególnych przypadkach, wymagających
konsultacji związanych z reprezentowaniem interesów stron
przed urzędami, instytucjami oraz w mediacjach. Będzie to
istotna forma wsparcia w przypadku konieczności realizacji
skomplikowanych i nietypowych spraw, wymagających
indywidualnego podejścia do problemu oraz
interdyscyplinarnej wiedzy gerontologicznej. W relacjach
z Państwem dochowana będzie klauzula pełnej poufności.

KONSULTACJE I 
REPREZENTACJA



Państwa doświadczenie jest dla nas wartością
bezcenną. Każda placówka doświadczyła szeregu
skomplikowanych sytuacji oraz trudnych do
rozwiązania problemów. Wzajemna współpraca oraz
wymiana opinii pomiędzy członkami Izby może
istotnie przyczyniać się do ich rozwiązania.
Uznaliśmy, iż bardzo cennym elementem
integrującym naszą działalność będzie stworzenie
wspólnej platformy komunikacyjnej, umożliwiającej
dzielenie się wzajemną wiedzą i doświadczeniem na
forum dyskusyjnym. Obecnie dostępne rozwiązania
informatyczne pozwalają na realizowanie tego typu
projektów. W oparciu o Państwa opinie oraz
sugestie i oczekiwania – opracowana i wdrożona
zostanie przez Izbę optymalna formuła takiej
komunikacji.

PLATFORMA WYMIANY 
DOŚWIADCZEŃ



Nasza propozycja kierowana jest do szerokiego spectrum
placówek instytucjonalnej opieki senioralnej taki jak
domy seniora, ośrodki i placówki opiekuńcze, domy
pomocy społecznej. Pragniemy aby Izba stanowiła
swoistą „strefę spotkań” służących wymianie
doświadczeń, punkt konsultacyjny oraz platformę
dyskusyjną służącą wzajemnej integracji i wymianie
poglądów.

Jesteśmy otwarci na wszystkie środowiska związane
z szeroko pojętą instytucjonalną opieką senioralną –
funkcjonujące w oparciu o środki pozyskiwane z zasobów
prywatnych, budżetowych lub związków wyznaniowych.
Nasze działania realizowane są ponad podziałami
a podstawowym wyróżnikiem decydującym
o członkostwie w Izbie jest wola niesienia pomocy
osobom potrzebującym.

Łączy nas empatia…
INSTYTUCJE OPIEKI SENIORALNEJ

KOMU DEDYKUJEMY 
NASZĄ PROPOZYCJĘ 

WSPÓŁPRACY?



WSPARCIE DLA 
PODOPIECZNYCH

PLACÓWEK OPIEKUŃCZYCH
Fundacji Senior-Care

W ramach zróżnicowanych form poradnictwa i edukacji oraz pomocy
oferowanej przez Fundację Senior-Care, pragniemy zaproponować
Państwu program wsparcia merytorycznego, w formie konsultacji
medycznych oraz przekazywanej wiedzy praktycznej dotyczącej zasad
pozyskiwaniu refundowanych produktów medycznych – wspomagających
Seniorów oraz ich rodziny i opiekunów w procesie dalszej rewitalizacji
zdrowotnej i rekonwalescencji. Projekt realizowany jest we współpracy
z wiodącymi producentami i dostawcami najwyższej jakości produktów
oraz pomocy rehabilitacyjnych i medycznych.Taka forma działalności
Fundacji ma na celu edukowanie w problematyce dotyczącej możliwości
pozyskiwania refundacji lub alternatywnych form wsparcia rzeczowego
i finansowego dla Podopiecznych przebywających w Państwa
placówkach.

Działalność fundacji ma charakter non-profit. Osoby lub instytucje zainteresowane wsparciem działalności Fundacji 
mogą wspomagać jej działanie poprzez wpłaty, w formie dobrowolnej 
darowizny na konto bankowe nr: 95 1140 2004 0000 3302 7974 7573



Instytucje opiekuńcze zainteresowane członkostwem w Krajowej Izbie 
Domów Opieki KIDO, zachęcamy do skorzystania z programu:

KIDO - PARTNER

w którym zapewniamy preferencyjny dostęp do produktów i usług oraz 
porad i konsultacji w ramach grupy partnerskiej.

Każdej instytucji zrzeszonej w KIDO , udostępniona zostanie karta partnerska 
pozwalającą na korzystanie z preferencyjnych zasad zakupu sprzętu i 
pomocy rehabilitacyjnych oraz korzystania z usług doradczych - w oparciu o 
udzielane dodatkowo rabaty oraz bonusy.

Niezależnie od proponowanych form pomocy i wsparcia - współpraca 
z Krajową Izbą Domów Opieki KIDO to zawsze:

• rzetelne usługi na najwyższym poziomie,

• dyskrecję i poufność dotycząca otrzymywanych informacji,

• empatia i profesjonalna wiedza,

• wsparcie życzliwych, godnych zaufania osób,

• pomocna dłoń w rozwiązywaniu problemów

PROGRAMY PARTNERSKIE
KIDO

KARTA KIDO - PARTNER



CERTYFIKAT JAKOŚCI 
OPIEKI SENIORALNEJ



OFERTA SZKOLENIOWA
KIDO

Propozycję szkoleniową kierujemy do wszystkich instytucji oraz
podmiotów świadczących usługi w obszarze holistycznie pojętej opieki
senioralnej. Specyfika oraz szeroki zakres potrzeb
i oczekiwań powoduje, że tematyka realizowanych przez nas szkoleń
opracowywana będzie każdorazowo indywidualnie, w oparciu
o charakter realizowanych zadań oraz formułę sprawowanej opieki.
W działalności edukacyjno-szkoleniowej koncentrować będziemy się
na sposobach rozwiązywania problemów będących skutkiem ograniczeń
wynikających z:
- zasad i form komunikacji międzypokoleniowej,
-jjkultury pracy i empatii w relacjach z osobami dojrzałymi
ff(Seniorzy),
- dojrzałej asertywność i cierpliwość w kontaktach z Seniorami,
- istoty i znaczenia ograniczeń wynikających z wieku.
Nasz zespół to doświadczona kadra gerontologiczna,
psychogerontologiczna oraz fizjoterapeutyczna i medyczna, wywodząca
się z absolwentów i pracowników naukowych uczelni wyższych.
Uczestnictwo w szkoleniu zostanie potwierdzone certyfikatem Krajowej
Izby Domów Opieki KIDO.



PODSUMOWANIE

Korzyści:
• promocja oraz integracja branży
• dostęp do bieżących informacji
• poradnictwo gospodarcze i prawne
• wspólny "silny głos" w relacjach z instytucjami

państwowymi
• wpływ na legislację ustaw i rozporządzeń
• korzystne kontakty biznesowe
• rabaty zakupowe
• promocja na stronie KIDO i w rejestrze KRDO
• certyfikaty jakości usług oraz szereg innych 

przywilejów



STRUKTURA 
ORGANIZACYJNA KIDO

Struktura organizacyjna Krajowej Izby Domów Opieki
KIDO została opracowana w oparciu wdrożony
program oraz zakres działania uwzględniający
potrzeby natury merytorycznej i praktycznej,
wynikające z charakteru działalności prowadzonej
przez jej członków. Szerokie spectrum poruszanej
problematyki oraz udzielanego przez Izbę wsparcia
stanowić będzie realną odpowiedź na potrzeby
środowiska związanego z holistycznie pojętą opieką
długoterminową, ze szczególnym uwzględnieniem
potrzeb zatrudnionej w nich kadry kierowniczej oraz
personelu opiekuńczego.



WERYFIKACJA W KRDO

ZWERYFIKUJ SIĘwww.krdo.pl



Dane Kontaktowe:
Krajowa Izba Domów Opieki KIDO
56-400 Oleśnica
ul. Młynarska 3
e-mail: izba@kido.org.pl
tel: +48 608 545 545

DEKLARACJA 
CZŁONKOWSKA



rejestr@krdo.pl

608 545 545

www.krdo.pl

izba@kido.org.pl

608 545 545

www.kido.org.pl

fundacja@senior-care.pl

537 464 536

www.senior-care.eu

biuro@produktymedyczne.pl

602 110 100

www.produktymedyczne.pl

KONTAKT


