
DZIAŁANIA SAMORZĄDU 
WOJEWÓDZTWA 
W ZAKRESIE DI  
– na przykładzie Województwa Śląskiego

EWOLUCYJNA ZMIANA -

DEINSTYTUCJONALIZACJA USŁUG



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

CZY DEINSTYTUCJONALIZACJA TO NOWOŚĆ?



Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej

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. 

I

CZY DEINSTYTUCJONALIZACJA TO NOWOŚĆ?



PROGRAMY RZĄDOWE:
- SENIOR PLUS

- CENTRA OPIEKUŃCZO - MIESZKALNE

- WSPARCIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH

- INNE

WSPARCIE UE:
- POWER

- RPO

I

CZY DEINSTYTUCJONALIZACJA TO NOWOŚĆ?



DEINSTYTUCJONALIZACJA 

W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

Proces trwa od wielu lat!!!

- WSPARCIE PROJEKTÓW Z RPO 2014 -

2020 (do nadal)

- projekty własne WOJEWÓDZTWA



DEINSTYTUCJONALIZACJA 

W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

OBECNIE:
- od trzech lat przygotowujemy się do zmiany sposobu

świadczenia usług społecznych

- realizujemy konkretne działania z zakresu DI



• Przygotowanie modelu funkcjonowania DPS jako

środowiskowego CUS

• Diagnoza problemów (badanie DPS, usług opiekuńczych, 

obecnie - piecza)

• Powołany zespół ds. DI

• Przygotowaliśmy projekty własne do nowego RPO (ok. 60 

mln euro)

• W dniu jutrzejszym - startują MAŁE GRANTY DI (16 grantów

po 10.000 zł dla organizacji pozarządowych w 

partnerstwie z DPS)

• inne

I

PRZYKŁĄDOWE DZIAŁANIA 

ROPS WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 



DEINSTYTUCJONALIZACJA

TO WYZWANIE CYWILZACYJNE

Proces jest osią i najważniejszym działaniem finansowanym w ramach nowej perspektywy 

finansowej Unii Europejskiej w obszrze EFS. 

Przygotowujemy się do tego procesu od kilku lat, zgłębiamy wiedzę, kompetencję, uczestniczymy 

w tworzeniu dokumentów strategicznym na poziomie krajowym i regionalnym. 

Zmieniamy rynek usług społecznych oraz kadry świadczace przedmiotowe usługi.



zmiana która 

odbędzie się w 

określonym czasie

wytyczne

dokumenty

modele

powstaną 

rozwiązania, które 

będziemy 

udoskonalać

konkretne dane 

wskazujące na 

sukces działań 

nowe pomysły, 

które uda nam się 

wdrożyć

CO BĘDZIE EFEKTEM DI?



DZIĘKUJĘ

ZA UWAGĘ

Grzegorz Baranowski


