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Praca w domu to zajęcie na pełen etat. Tymczasem osoby pracujące w domach (OPWD) są  

w naszym kraju pozbawione szans na uzyskanie emerytur. Problem dotyka około 1,6 mln 

osób. W ramach inicjatywy „Dom to praca” walczymy o docenienie ich wysiłku.    

   

Kim są osoby pracujące w domach (OPWD)?  

 

W większości to osoby zajmujące się:  

 wychowywaniem dzieci, 

 opieką nad osobami niepełnosprawnymi, 

 opieką nad osobami starszymi. 

 

Wykonując codzienną trudną pracę w domu nie mogą liczyć na indywidualne ubezpieczenia,  

czy na świadczenia emerytalne. W wielu krajach Europy Zachodniej dostrzeżono ten problem  

i wprowadzono stosowne regulacje prawne.  

 

Tymczasem w naszym kraju osoby pracujące w domach (OPWD) są pozbawione m.in. szansy  

na emeryturę, nie mają samodzielnego ubezpieczenia, opiekunowie osób niepełnosprawnych  

nie mogą podejmować dodatkowych płatnych zleceń.  

 

Celem naszych działań jest przygotowanie społecznego projektu rozwiązań, które zapewniłyby 

wsparcie dla Polek i Polaków pracujących w domach. W szczególności chcemy przygotować społeczne 

rekomendacje do zmian prawnych, umożliwiających otrzymującym świadczenia opiekunom osób 

zależnych podejmowanie dodatkowych prac odpłatnych. 

 

 „…jak się siedzi w domu, nie ma się żadnych dochodów, nie ma się tej emerytury, tego co mają 

wszyscy, co pracują - opłaconej składki. Nie mamy nic. My jesteśmy wolne elektrony. Jak nam mąż  

da kieszonkowe na własne potrzeby, to mamy, jeśli nie, no to nie mamy. Nie mamy kont.  

Nie mamy praktycznie nic” – wypowiedź z wydanego przez INSPRO raportu „Kobiety pracujące  

w domu o sobie”. 

 

Kogo szukamy? 

 

Do udziału w projekcie zachęcamy wszystkie osoby, które nie pracują zawodowo i zajmują się 

domem oraz osobami zależnymi – dziećmi, niepełnosprawnymi, osobami starszymi. Zapraszamy 

również ich bliskich i znajomych, każdego, komu bliski jest ten temat. Liczymy na wasze 

zaangażowanie. Czekamy na wasze opinie, propozycje zmian prawnych, tematy, które koniecznie 

należałoby poruszyć w debacie publicznej. Liczy się każdy głos i każdy człowiek, bez względu na jego 

miejsce zamieszkania, wykształcenie, zawód, sytuację życiową, pochodzenie, płeć, czy status 

społeczny.  

https://inspro.org.pl/polecamy/raport-kobiety-pracujace-w-domu-o-sobie/#dk-speakout-petition-24
https://inspro.org.pl/polecamy/raport-kobiety-pracujace-w-domu-o-sobie/#dk-speakout-petition-24
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Co wspólnie zrobimy?: 

 

 przygotujemy społeczny pakiet rekomendacji dla zmian prawnych, dotyczących OPWD  

(w szczególności umożliwiających opiekunom podejmowanie płatnych zajęć), 

 przekażemy decydentom wypracowane wspólnie rozwiązania,  

 nagłośnimy problemy różnych grup OPWD, 

 na szkoleniach pokażemy, jak skutecznie prowadzić kampanie obywatelskie.   

 

Czego oczekujemy?: 

 

 zaangażowania w prowadzone przez nas działania, 

 włączenia się w tworzenie rekomendacji dla zmian prawnych, 

 rozwijania działań obywatelskich poprzez np.:  

 spotkanie z lokalnymi parlamentarzystami,  

 udział w audycji w (lokalnych) mediach,  

 przygotowanie artykułu do gazety,  

 przygotowanie (lokalnej) akcji informacyjnej o sytuacji osób pracujących w domach,  

opiekunach osób zależnych,  

 przygotowanie mini-debaty,  

 spotkanie dyskusyjne w społeczności, 

  inne działania propagujące i nagłaśniające idee projektu.  

 włączenia się w ogólnopolską dyskusję na temat OPWD i rozwijania jej dostępnymi środkami, 

(np. Facebook, strony i fora internetowe, Twitter). 

 

Co oferujemy?: 

 uczestnictwo w przygotowaniu społecznych rekomendacji zmian, które pomogłyby 

opiekunom osób zależnych w podejmowaniu dodatkowych prac odpłatnych, 

 możliwość wypowiedzenia własnych opinii i rozwiązań, 

 okazje do nawiązania nowych kontaktów. 

 

Informacje o projekcie: 

 

Czas trwania: 01.04.2017 – 31.12.2017 

Organizatorzy: 

 Stowarzyszenie kobiety.lodz.pl, 

 Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO),  

 Firma Midea.  
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Kontakt:  

 Małgorzata Jankowska 

 tel. kom.: 519 300 633   

 mail: malgorzata.jankowska@inspro.org.pl 

 biuro: tel./fax (42) 630 17 49; mail: domtopraca@inspro.org.pl 

 adres do korespondencji: Instytut Spraw Obywatelskich, Kampania „Dom to Praca”,  

ul. Pomorska 40, 91-408 Łódź 

 www.domtopraca.pl 
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