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1. Uwarunkowania występujące PRZED zgromadzeniem środków 
publicznych

- Dlaczego politycy chcą bądź nie chcą przeznaczyć więcej 
środków na opiekę długoterminową?
- Jaka jest społeczna gotowość do ponoszenia dodatkowych
widocznych kosztów?

2. Gromadzenie środków 
- Ubezpieczenie społeczne czy finansowanie z budżetu? 

3. Alokacja zgromadzonych (dostępnych) środków („PO”). 
- Środki tylko dla osób wymagających wsparcia, czy także 
dla ich opiekunów nieformalnych?
- Prewencja? Rehabilitacja? 

Debaty o finansowaniu opieki



Cele
Wzrost zakresu finansowania publicznego nie może być postrzegany jako cel 
sam w sobie.

Dzielenie ryzyka!

Zwiększenie finansowania publicznego może prowadzić do osiągnięcia 
następujących celów szczegółowych:

- sprawiedliwość społeczna (pozioma i pionowa); 
- efektywność;
- stabilność finansowa oraz społeczna akceptacja ponoszenia nakładów. 
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