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DOM POMOCY SPOŁECZNEJ 

jako środowiskowe centrum 

koordynacji usług społecznych



Deinstytucjonalizacja, 
co oznacza?

W świecie idealnym…
proces deinstytucjonalizacji skupia się na rozwoju usług świadczonych 

w środowisku zamieszkania osób wymagających wsparcia, tj. w środowisku 

lokalnym, co ma doprowadzić do sytuacji w której, opieka instytucjonalna –

całodobowa nie będzie w ogóle potrzebna. 



Co na to przepisy – dzisiaj?
Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej

Art. 2. ust. 1. 

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i

rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one  w stanie pokonać, 

wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Art. 3 ust. 2. 

Zadaniem pomocy społecznej jest zapobieganie sytuacjom, o których mowa w art. 2 ust. 1, przez

podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji

ze środowiskiem

Art. 55. ust. 1. 

Dom pomocy społecznej świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie 

obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób 

w nim przebywających, zwanych dalej „mieszkańcami domu”. 

ust. 2.

Organizacja domu pomocy społecznej, zakres i poziom usług świadczonych przez dom uwzględnia w 

szczególności wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców domu oraz 

stopień ich fizycznej i psychicznej sprawności. 



Założenia projektu:

1. Najważniejszym miejscem wsparcia seniorów i OZN na każdym etapie ich 
życia jest własne środowisko mieszkaniowe, a jednym z najważniejszych 
zasobów są sąsiedzi.

2. Każdy senior i OZN oczekuje takiego zakresu usług społecznych, który jest 
adekwatny do jego aktualnego stanu sprawności fizycznej i psychicznej.

3. System wsparcia seniora i OZN ma być adekwatny do jego potrzeb, ma mieć 
również charakter lokalny.

4. Seniorzy i OZN wymagają zróżnicowanych form wsparcia, zatem niezbędna 
jest ich koordynacja.

5. Koordynacja świadczeń wspierających seniorów i OZN powoduje bardziej 
racjonalne wykorzystanie kadr systemu pomocy społecznej i ochrony zdrowia.



Podstawa prawa projektu:

Art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej:

„Dom pomocy społecznej może również świadczyć usługi opiekuńcze 
i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób w nim 

niezamieszkujących”.

Zakres usług opisany jest w art. 50 w/w ustawy, uzupełniony treścią 
Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. 
w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych



Schemat projektu:

DOM POMOCY 
SPOŁECZNEJ

kooordynator

Pobyt całodobowy

Pobyt dzienny 

Usługi opiekuńcze 
zewnętrzne

Usługi zdrowotne 
realizowane przez 

PODMIOT 
ZEWNĘTRZNY

szczególnie pielęgniarska 
opieka długoterminowa

UMOWA PARTNERSKA

INNE USŁUGI UZUPEŁNIAJACE, np.: teleopieka, usługi kulturalne, itp.



Schemat gradacji usług w projekcie:

Usługi w środowisku zamieszkania, 
opiekuńcze, specjalistyczne, sąsiedzkie)

Usługi w dziennym domu

Usługi w stacjonarnym DPS

USŁUGI 
UZUPEŁNIAJĄCE:

• usługi zdrowotne 
pielęgniarskie, 
lekarskie,

• teleopieka,
• Wypożyczalnia 

sprzętu 
rehabilitacyjnego, 

• inne



Opis projektu:

Dom Pomocy Społecznej w mieście na prawach powiatu dysponuje 
odpowiednią infrastrukturą:

- bazą rehabilitacyjną,

- zapleczem kuchennym,

- środkiem transportu,

Dysponuje tez odpowiednią kadrą.

Jest świetnie zorganizowany i zarządzany.

Zatem zasoby te należy wykorzystać na rzecz środowiska lokalnego. 



Opis projektu:
Proponuje się utworzenie w strukturze organizacyjnej DPS działu – np. Centrum 
Usług Społecznościowych na rzecz OSÓB NIESAMODZIELNYCH, które 
będzie realizowało następujące usługi:

1. Pobyt dzienny w utworzonym dziennym domu pomocy,

2. Usługi specjalistyczne – rehabilitacyjne,

3. Usługi specjalistyczne – transportowe,

4. Usługi opiekuńcze w domu podopiecznego,

5. Organizator usług sąsiedzkich,

6. Dostarczanie posiłków,

7. Wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego,

8. Inne – według potrzeb i możliwości.



Opis projektu:

Równocześnie założeniem projektu jest świadczenie na 
rzecz wszystkich osób korzystających z usług DPS –
usług zdrowotnych na podstawie umowy partnerskiej 
pomiędzy DPS a podmiotem medycznym. Pozwala to 
wykorzystać najbardziej efektywnie zatrudnioną kadrę 
pielęgniarską. 



Niezbędne uzgodnienia w projekcie:
1. Konieczność uzgodnienia zasad realizacji usług opiekuńczych na terenie 

gminy,

2. Konieczność uchwalenia zasad ponoszenia odpłatności za usługi 
opiekuńcze przez organ stanowiący gminy,

3. Konieczność uchwalenia zasad ponoszenia odpłatności za usługi 
sąsiedzkie przez organ stanowiący gminy,

4. Przygotowanie infrastruktury,

5. Przygotowanie procedur,

6. Rekrutacja kadry,

7. Promocja rozwiązania.
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Dziękuję za uwagę



Dziękuję za uwagę


