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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 opiekuoczym 
działającym w obszarze opieki nad osobami starszymi. Współpraca oraz 
członkostwo w Izbie umożliwi Paostwu skorzystanie z zalet profesjonalnie 
przygotowanych, skoordynowanych form pomocy, gwarantujących komfort  
i poczucie bezpieczeostwa w realizowaniu zadao opiekuoczych. Izba stanowid 
będzie także platformę do wzajemnej wymiany uwag i doświadczeo. Powołanie 
Krajowej Izby Domów Opieki KIDO ,to efekt bezpośrednich spotkao i konsultacji  
z właścicielami oraz kierownictwem placówek opiekuoczych. 



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 pełnid 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 bezpieczeostwo  
działalności  w oparciu o istniejące przepisy prawne  
i sanitarne. 

CEL I MISJA 



CEL I MISJA 

Głównym celem Izby jest integracja oraz wspieranie jej 
członków. Do chwili obecnej, w ciągu zaledwie  
5 miesięcy uzyskaliśmy ponad 130 Deklaracji woli 
przystąpienia do KIDO - pozwala to bardzo pozytywnie 
rokowad na temat dalszej przyszłości Izby. 

Fakt powołania Krajowej Izby Domów Opieki KIDO  
to w dużej mierze efekt wcześniejszej wzajemnej 
współpracy placówek opiekuoczych z Fundacją  
Senior-Care i za to zaufanie ze strony Paostwa pragniemy 
serdecznie podziękowad. 



CEL I MISJA 

Ponad 130 podpisanych Deklaracji woli pozwala nam  
na podjęcie decyzji o wdrożeniu dalszych procesów 
organizacyjnych – począwszy od Rady Naukowej poprzez 
Komisje Eksperckie oraz Delegatury Regionalne. 

Naszym celem w najbliższym roku będzie dalsze 
pozyskiwanie członków Izby – co w przyszłości pozwoli  
na zmianę formuły organizacyjno-prawnej. 

W chwili obecnej liczymy na aktywną i regularną 
współpracę członków Izby, poprzez wymianę poglądów, 
sygnalizowanie spraw trudnych oraz propozycje dotyczące 
jej rozwoju, a także  regularne wspieranie działalności Izby 
m.in. poprzez terminowe opłacanie składki członkowskiej. 



W ramach działalności Izby pragniemy wypracowad 
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 
opiekuoczych 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 Paostwem dochowana będzie klauzula pełnej poufności. 

KONSULTACJE I 
REPREZENTACJA 



KONSULTACJE I 
REPREZENTACJA 

Do chwili obecnej – będąc jeszcze na etapie 
organizacyjnym, udało nam się: 

• skierowad Apel oraz pismo do Ministerstwa Rodziny  
i Polityki Społecznej dotyczące: 

- deficytów programów pomocowych w walce  
z pandemią COVID-19 

- konieczności prolongaty niektórych terminów 
zawartych w Ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. 

• zrealizowaliśmy kilkadziesiąt owocnych spotkao  
na terenie całej Polski w placówkach opiekuoczych, 
stowarzyszeniach, fundacjach, kancelariach prawnych 
oraz wielu innych instytucjach i firmach mogących 
służyd wsparciem merytorycznym oraz finansowym  
w działalności KIDO. 



KONSULTACJE I 
REPREZENTACJA 

• stworzyliśmy Krajowy Rejestr Domów Opieki KRDO  
– www.krdo.pl 

• zorganizowaliśmy ogólnopolską konferencję Senior Care 
2021 - na którą jutro serdecznie zapraszamy, 

• rozpoczynamy budowę struktur regionalnych  
– delegatur. Przedstawiciela jednej z nich,  
w województwie kujawsko-pomorskim pragniemy 
Paostwu dzisiaj przedstawid. 

• publikujemy oraz upubliczniamy wiedzę dotyczącą 
holistycznie pojętej opieki senioralnej we współpracy  
z oficyną wydawniczą MM oraz w formie VLOGA (video)  
na stronie www.krdo.pl 



Paostwa 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 przyczyniad się do ich 
rozwiązania. Uznaliśmy, iż bardzo cennym elementem 
integrującym naszą działalnośd 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 Paostwa opinie oraz sugestie i oczekiwania – opracowana 
i wdrożona zostanie przez Izbę optymalna formuła takiej 
komunikacji. 

PLATFORMA WYMIANY 
DOŚWIADCZEO 



PLATFORMA WYMIANY 
DOŚWIADCZEO 

W celu usprawnienia działalności Izby oraz zoptymalizowania 
komunikacji wewnętrznej oraz zewnętrznej: 

• sfinansowaliśmy zakup specjalistycznego oprogramowania 
SORGA (skrót od System Organizacji) umożliwiającego 
szybką komunikację do członków KIDO w formie 
komunikatów e-mail i SMS-ów, 

• opracowaliśmy dane oraz stworzyliśmy witrynę 
internetową dla KRDO.pl – pierwszego w Polsce, 
niezależnego rejestru placówek opieki całodobowej - 
legalnie świadczących usługi opieki długoterminowej, 



PLATFORMA WYMIANY 
DOŚWIADCZEO 

• uruchomiliśmy kanał streamingowi KRDO.tv poprzez 
który zamieszczamy w formie VLOGA oraz podcastu 
istotne informacje i porady związane z szeroko pojętą 
opieką senioralną, 

• opracowujemy – tutaj poprosimy o Paostwa wsparcie -  
formułę wewnętrznej komunikacji pomiędzy członkami 
KIDO (np. Messenger, etc.). Pragniemy poprzez wspólne 
konsultacje ustalid z Paostwem jaka formuła komunikacji 
będzie najbardziej praktyczna i skuteczna. 



Nasza propozycja kierowana jest do szerokiego 
spectrum placówek instytucjonalnej opieki senioralnej 
taki jak domy seniora, ośrodki i placówki opiekuocze, 
domy pomocy społecznej. Pragniemy aby Izba stanowiła 
swoistą „strefę spotkao” służących wymianie 
doświadczeo, 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? 



 

INSTYTUCJE OPIEKI SENIORALNEJ 

KOMU DEDYKUJEMY 
NASZĄ PROPOZYCJĘ 

WSPÓŁPRACY? 

W działalnośd Izby kierujemy się hasłem:  

Razem możemy więcej  

dlatego nasze struktury otwarte są dla wszystkich 
podmiotów związanych z obszarem szeroko pojmowanej 
opieki senioralnej, takich jak: 

• placówki opiekuocze z sektora publicznego oraz 
prywatnego i wyznaniowego, 

• osoby fizyczne które swoją wiedzą naukową oraz 
praktyczną będą wspierad działalnośd Izby,  

• towarzystwa naukowe związane z holistycznie pojętą 
opieką senioralną, 

• stowarzyszenia i fundacje oraz inne organizacje 
pozarządowe których cele statutowe są zbieżne  
z działalnością Krajowej Izby Domów Opieki KIDO, 



 

INSTYTUCJE WPSIERAJĄCE DZIAŁALNOŚĆ 
PLACÓWEK OPIEKUOCZYCH 

KOMU DEDYKUJEMY 
NASZĄ PROPOZYCJĘ 

WSPÓŁPRACY? 

• przedsiębiorcy oraz firmy których produkty i usługi 
mogą wspierad działalnośd placówek opiekuoczych, 

• reprezentanci podmiotów prawnych i finansowych, 
którzy poprzez swoją działalnośd i wiedzę merytoryczną 
mogą prowadzid skuteczne mediacje na rzecz poprawy 
codziennej egzystencji domów opieki. 

• Naszym mottem niech pozostanie stwierdzenie: 

„Rozmawiajmy, wspierajmy się wzajemnie oraz 
korzystajmy ze wspólnych doświadczeo” 



WSPARCIE DLA 
PODOPIECZNYCH 

    PLACÓWEK OPIEKUOCZYCH 
  Fundacji Senior-Care 

W ramach zróżnicowanych form poradnictwa i edukacji oraz pomocy 
oferowanej przez Fundację Senior-Care, pragniemy zaproponowad 
Paostwu 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 Paostwa 
placówkach. 

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



Fundacja Senior-Care aktywnie współpracuje z Krajową Izbą 
Domów Opieki KIDO: 

• w ciągu kilku lat swojej działalności Fundacja Senior-Care 
udzieliła wsparcia placówkom opieki długoterminowej  
w których łącznie zamieszkuje ponad 6 tys. Pensjonariuszy, 

• w ramach projektu Użyczalnia udostępniliśmy placówkom 
opiekuoczym nieodpłatnie ponad 200 urządzeo medycznych 
(koncentratory tlenu, łóżka rehabilitacyjne, podnośniki), co w 
istotny sposób wpłynęło na poprawę  standardu oferowanych 
usług opiekuoczych. 

• wspomogliśmy ponad 150 placówek specjalnymi pakietami 
wsparcia w walce ze skutkami COVID-19 - na kwotę 
kilkudziesięciu tysięcy złotych, 

• nieodpłatnie przekazaliśmy do placówek opiekuoczych  
ponad 2 tys. litrów płynów do dezynfekcji, 

WSPARCIE DLA 
PODOPIECZNYCH 

    PLACÓWEK OPIEKUOCZYCH 
  Fundacji Senior-Care 



WSPARCIE DLA 
PODOPIECZNYCH 

    PLACÓWEK OPIEKUOCZYCH 
  Fundacji Senior-Care 

Osoby lub instytucje zainteresowane wsparciem działalności Fundacji 
mogą wspomagad jej działanie poprzez wpłaty, w formie dobrowolnej 
darowizny na konto bankowe nr: 95 1140 2004 0000 3302 7974 7573 

• dokonaliśmy renowacji i udostępniliśmy ponad 500 
używanych wózków oraz innego sprzętu rehabilitacyjnego 
- w ramach akcji (nie)Zbędny sprzęt na szczytny cel, 

• głównym celem fundacji jest wspieranie Podopiecznych 
zamieszkujących w placówkach opiekuoczych. Jednak 
także Paostwo - jako podmioty świadczące opiekę 
długoterminową możecie liczyd w ramach połączonej, 
wspólnej kampanii – prowadzonej wspólnie przez Krajową 
Izbą Domów Opieki KIDO oraz Fundację Senior-Care – na 
wsparcie, np. w przypadku  okresowych problemów 
związanych z opłatą składki członkowskiej, w formie  
specjalnego programu pomocowego umożliwiającego jej 
częściową refundację. 



KIDO - PARTNER 

• w chwili obecnej prowadzimy intensywne rozmowy dotyczące 
utworzenia sieci Partnerów Strategicznych KIDO, 

• do dnia dzisiejszego udało nam się podpisad umowy  
z 4 obecnymi także na Konferencji partnerami (VERMEIREN, 
CREATOR, PRODUKTY MEDYCZNE, T4home). 

• liczba podmiotów uczestniczących w charakterze wystawców 
Konferencji Senior Care wskazuje na potencjał w tym zakresie, 

• prowadzimy także zaawansowane rozmowy z innymi 
Partnerami, którzy ze względu na niepewnośd wynikającą  
z obostrzeo pandemicznych nie zdecydowali się na bezpośredni 
udział w konferencji ale uczestniczyli w ich poprzednich 
edycjach. 

• pragniemy jako Izba optymalnie wyszacowad potrzeby Paostwa 
potrzeby zakupowe, w tym celu przygotowaliśmy specjalną 
ankietę, prosząc Paostwa o jej wypełnienie i umieszczenie w 
specjalnie przygotowanej urnie. 

PROGRAMY PARTNERSKIE 
KIDO 



ANKIETA - Informacja dotycząca grupy 
zakupowej dla placówek opieki 
długoterminowej 

PROGRAMY PARTNERSKIE 
KIDO 



Certyfikaty które z przyjemnością przekazujemy Paostwu 
dzisiaj, są potwierdzeniem przynależności do Krajowej 
Izby Domów Seniora KIDO oraz pozytywnej weryfikacji 
w Krajowym Rejestrze Domów Opieki KRDO. 

CERTYFIKAT JAKOŚCI  
OPIEKI SENIORALNEJ 



Przekazane do tej pory Paostwu przez Izbę certyfikaty 
stanowiły potwierdzenie posiadanego w placówce 
opiekuoczej wysokiej jakości wyposażenia 
wspierającego pracę personelu opiekuoczego oraz 
poprawiającego komfort pobytu Pensjonariuszy (łóżka 
rehabilitacyjne, podnośniki, koncentratory tlenu, etc.). 

CERTYFIKAT JAKOŚCI  
OPIEKI SENIORALNEJ 



Kolejnym krokiem będą tzw. certyfikaty standaryzujące 
placówkę w zakresie jakości oferowanych usług oraz 
standardu wyposażenia, wydawane na podstawie 
audytu przeprowadzonego poprzez specjalny 
formularz standaryzacyjny podczas wizyty w domu 
opieki, który opracowany zostanie we współpracy  
z Radą Naukowa oraz Komisją Ekspertów KIDO. 

W naszym odczuciu udostępnienie tego typu 
dokumentu w placówce oraz w witrynie internetowej 
- stanowid może istotną rekomendację skłaniającą  
do podjęcia decyzji o przeprowadzeniu się do domu 
opieki. 

Zachęcamy Paostwa do wspólnej pracy nad tym 
projektem w ramach grup eksperckich. 

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 oczekiwao 
powoduje, że tematyka realizowanych przez nas szkoleo 
opracowywana będzie każdorazowo indywidualnie, w oparciu  
o charakter realizowanych zadao oraz formułę sprawowanej opieki.  
W działalności edukacyjno-szkoleniowej koncentrowad będziemy się  
na sposobach rozwiązywania problemów będących skutkiem 
ograniczeo wynikających z: 
- zasad i form komunikacji międzypokoleniowej, 
- kultury pracy i empatii w relacjach z osobami dojrzałymi 
(Seniorzy), 
-  dojrzałej asertywnośd i cierpliwośd w kontaktach z Seniorami, 
-  istoty i znaczenia ograniczeo 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. 



OFERTA SZKOLENIOWA 
KIDO 

W ramach działalności edukacyjnej Krajowej Izby domów 
Opieki KIDO powołane zostaną: 

• Rada Naukowa oraz Komisje Eksperckie reprezentowana 
przez uznane autorytety naukowe oraz grono praktyków  
z obszaru szeroko pojmowanej działalności opiekuoczej. 

• opracowane zostaną formuły przeprowadzania audytów  
w placówek opieki długoterminowej pod kątem standardu 
oferowanych usług, 



• wdrożony zostanie - we współpracy z jednostką akredytowaną 
przez Ministerstwo Edukacji Narodowej program kursów 
zawodowych (w tym także z zakresu pierwszej pomocy – 
pozwalające na uzyskanie niezbędnych kwalifikacji przez 
pracowników zatrudnionych w charakterze opiekuna osób 
starszych – określonych w Ustawie z dnia 15 kwietnia 2021 r.  
o zmianie ustaw o pomocy społecznej, której wejście w życie  
w tym obszarze (także dzięki aktywnej działalności naszej Izby) 
zostało prolongowane odpowiednio na lata 2022 i 2023. 

• pod auspicjami Krajowej Izby Domów Opieki KIDO zostanie 
utworzone, nowocześnie wyposażone własne Centrum 
Edukacyjno – Szkoleniowe (CES), którego celem oraz głównym 
zadaniem będzie kształcenie, specjalistycznej kadry opiekuoczej 
oraz realizacja projektów dotyczących wdrażania Dobrych 
Praktyk w Opiece Senioralnej. 

OFERTA SZKOLENIOWA 
KIDO 



PODSUMOWANIE 

 
 

Korzyści wynikają ze ze współpracy z Izbą: 
•  promocja oraz integracja branży 

•  dostęp do bieżących informacji 
•  poradnictwo gospodarcze i prawne 

•  wspólny "silny głos" w relacjach z instytucjami 
paostwowymi 

•  wpływ na legislację ustaw i rozporządzeo 

•  korzystne kontakty biznesowe 

•  optymalizacja kosztów działalności opiekuoczej 
•  promocja na stronie KIDO i w rejestrze KRDO 
•  certyfikaty jakości usług oraz szereg innych   
   przywilejów 
• wspólne kampanie informacyjno-marketingowe 



 
 

Ostatnie kilka miesięcy to bardzo aktywna działalnośd  
na rzecz powołania Izby i zrzeszenia jej członków. W tym 
celu przejechaliśmy w ciągu 5 miesięcy ponad 100 tysięcy 
kilometrów, spotykając się z Paostwem na terenie całego 
kraju. Te wizyty utwierdziły nas w przekonaniu,  
iż powołanie Izby było potrzebne i oczekiwane. 

Dalsza działalnośd Krajowej Izby domów Opieki KIDO 
uzależniona jest w dużej mierze od naszych wspólnych 
decyzji dotyczących jej aktywnego wspierania, zarówno 
merytorycznie jak i poprzez przestrzegania zasad zawartych 
w regulaminie, który w dniu dzisiejszym przedkładamy 
Paostwu do akceptacji. Dotychczasowa działalnośd Izby 
miała charakter non-profit. Aby móc ją kontynuowad 
ustaliliśmy wspólnie podczas wielu rozmów i spotkao,  
iż pierwszym miesiącem za który pobierane będą składki  
w kwocie symbolicznej złotówki od zadeklarowanej liczby 
Podopiecznych w obiekcie będzie lipiec 2021 r. 

PODSUMOWANIE 



 
 

• *Opłaty można dokonywać opcjonalnie: jako składka 
roczna (w takiej sytuacji przewidujemy 5% rabatu  
od całej wartości składki) lub w formie comiesięcznej 
opłaty. 

• Osoby opłacające składkę całoroczną jednorazowo 
otrzymują dodatkowo wizytówkę premium w KRDO oraz 
zaproszenie na konferencję Senior Care 2022. 

• Osoby zdecydowane na opłacenie składki w dniu 
dzisiejszym zapraszamy w przerwie spotkania 
organizacyjnego do stolika KIDO, przy którym można 
dokonad wpłaty, także w formie bezgotówkowej poprzez 
terminal płatniczy. 

PODSUMOWANIE 



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 
stanowid  będzie realną  odpowiedź na  potrzeby 
środowiska związanego z holistycznie pojętą opieką 
długoterminową, ze szczególnym uwzględnieniem 
potrzeb zatrudnionej w nich kadry kierowniczej  oraz 
personelu  opiekuoczego. 

 
 



STRUKTURA  
ORGANIZACYJNA KIDO 

W ramach prezentacji działalności struktur Krajowej 
Izby Domów Opieki KIDO informowad  będziemy 
Paostwu o zakresie działalności naszych 
współpracowników, członków Rady Naukowej  
i Komisji Eksperckich oraz Partnerów Strategicznych 
Izby. 
 
W dniu dzisiejszym pragniemy przedstawid Rzecznika 
KIDO ds. osób z niepełnosprawnościami 

 

Zbigniewa Jankowskiego 



STRUKTURA  
ORGANIZACYJNA KIDO 

 

Wieloletni aktywista społeczny, skoncentrowany na potrzebach 
szeroko pojętego środowiska osób z niepełnosprawnościami. 
Organizator oraz prelegent wielu szkoleo dedykowanych 
osobom z niepełnosprawnościami. Od 22 lat porusza się na 
wózku inwalidzkim dzieląc się swoimi doświadczeniami i wiedzą 
praktyczną z osobami wymagającymi wsparcia oraz pomocy.  
Od kilkunastu lat prowadzi obozy oraz warsztaty aktywnej 
rehabilitacji połączone z działalnością informacyjno—
szkoleniową z zakresu prawidłowego doboru sprzętu 
rehabilitacyjnego oraz możliwości pozyskiwania środków 
finansowych na jego zakup. Aktywnie wspiera swoją pracą  
i zaangażowaniem jako Wolontariusz – fundację Senior-Care. 
Swoją wiedzą, empatią oraz doświadczeniem przekonuje nas,  
iż koniecznośd korzystania ze sprzętu rehabilitacyjnego lub 
poruszania się na wózku nie stanowi bariery ograniczającej 
pełnoprawną radości życia. 
 

Zbigniew Jankowski  
Rzecznik Krajowej Izby Domów Opieki KIDO 

ds. osób z niepełnosprawnościami 



 WERYFIKACJA W KRDO 

ZWERYFIKUJ SIĘ www.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 

KONTAKT 


