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BYDGOSZCZ,	  13	  kwietnia	  2015	  r.	  

USŁUGI	  OPIEKUŃCZE	  –	  	  
FUNDUSZE	  EUROPEJSKIE	  NA	  LATA	  2014-‐2020	  

O	  czym	  opowiem	  

• Kilka	  słów	  o	  systemie	  wdrażania	  funduszy	  
europejskich	  2014-‐2020	  
• Usługi	  społeczne	  a	  inne	  priorytety	  funduszy	  
europejskich	  
• Definicja	  usług	  społecznych	  
• Deinstytucjonalizacja	  usług	  
• Wsparcie	  dla	  usług	  opiekuńczych	  
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EFS	  w	  latach	  	  
2014-‐2020	  
Decentralizacja	  

Program	  Operacyjny	  
Wiedza	  Edukacja	  Rozwój	  
	  
16	  Regionalnych	  
Programów	  Operacyjnych	  

Umowa	  Partnerstwa	  
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Kontekst	  programowania	  

CT	  8	  Wspieranie	  zatrudnienia	  i	  
mobilności	  pracowników	  

CT	  9	  Wspieranie	  włączenia	  
społecznego	  i	  walka	  z	  ubóstwem	  

CT	  10	  Inwestowanie	  w	  edukację,	  
umiejętności	  i	  kształcenie	  przez	  

całe	  życie	  	  

EUROPEJSKI	  FUNDUSZ	  SPOŁECZNY	  

PI	  	  9i	  Aktywna	  integracja	  

PI	  	  9iv	  Usługi	  społeczne	  świadczone	  
w	  interesie	  ogólnym	  	  

PI	  	  9v	  Ekonomia	  społeczna	  

Cele	  tematyczne	  (CT)	   Priorytety	  inwestycyjne	  (PI)	  

Usługi	  społeczne	  świadczone	  w	  interesie	  ogólnym	  

• Usługi	  opiekuńcze	  
• Usługi	  w	  postaci	  mieszkań	  wspomaganych	  
• Usługi	  asystenckie	  
• Usługi	  wsparcia	  rodziny	  
• Usługi	  systemu	  pieczy	  zastępczej	  
•  Inne	  literalnie	  wskazane	  w	  RPO	  

Usługi	  społeczne	  świadczone	  w	  interesie	  ogólnym	  

•  Poprawa	  dostępu	  do	  usług	  =	  więcej	  miejsc	  
świadczenia	  usług	  =	  więcej	  osób	  korzysta	  z	  usług	  

-‐  wysokiej	  jakości	  =	  zdeinstytycjonalizowanych	  
(świadczonych	  w	  lokalnej	  społeczności)	  

-‐  przystępnych	  cenowo	  	  
-‐  trwałych	  	  
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Deinstytucjonalizacja	  

• proces	  przejścia	  od	  opieki	  instytucjonalnej	  do	  usług	  
świadczonych	  w	  lokalnej	  społeczności,	  wymagający	  	  
-‐  rozwoju	  usług	  świadczonych	  w	  lokalnej	  
społeczności	  

-‐  stopniowego	  ograniczenia	  usług	  w	  ramach	  
opieki	  instytucjonalnej	  

Opieka	  instytucjonalna	  
•  Usługi	  w	  placówce	  opiekuńczo-‐pobytowej,	  czyli	  placówce	  
wieloosobowego	  całodobowego	  pobytu	  i	  opieki,	  w	  której	  
liczba	  mieszkańców	  jest	  większa	  niż	  30	  osób	  oraz	  w	  której:	  
-‐  usługi	  nie	  są	  świadczone	  w	  sposób	  zindywidualizowany	  
(dostosowany	  do	  potrzeb	  i	  możliwości	  danej	  osoby);	  	  

-‐  wymagania	  organizacyjne	  mają	  pierwszeństwo	  przed	  
indywidualnymi	  potrzebami	  mieszkańców;	  

-‐  mieszkańcy	  nie	  mają	  wystarczającej	  kontroli	  nad	  swoim	  
życiem	  i	  nad	  decyzjami,	  które	  ich	  dotyczą	  w	  zakresie	  
funkcjonowania	  w	  ramach	  placówki;	  

-‐  mieszkańcy	  są	  odizolowani	  od	  ogółu	  społeczności	  lub	  
zmuszeni	  do	  mieszkania	  razem;	  

Mieszkania	  wspomagane	  
• mieszkanie	  	  chronione	  zgodnie	  z	  ustawą	  o	  pomocy	  
społecznej	  	  
• mieszkanie	  lub	  dom:	  

-‐  przygotowująca	  osoby	  w	  nim	  przebywające,	  pod	  opieką	  
specjalistów,	  do	  prowadzenia	  samodzielnego	  życia	  
(MIESZKANIE	  TRENINGOWE)	  lub	  

-‐  	  stanowiąca	  alternatywę	  dla	  pobytu	  w	  opiece	  
instytucjonalnej	  (MIESZKANIE	  WSPIERANE)	  

-‐  może	  być	  prowadzone	  przez	  PES,	  a	  nie	  tylko	  przez	  JST	  	  

• mieszkaniem	  wspomaganym	  nie	  jest	  mieszkanie	  
socjalne	  	  
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Usługi	  asystenckie	  	  
• Brak	  definicji	  prawnej,	  zakresu	  zadań,	  specjalizacji,	  ale	  
wymagania	  dotyczące	  wykształcenia	  (rozp.	  MEN	  w	  
sprawie	  podstawy	  programowej	  kształcenia	  w	  
zawodach)	  
• Definicja	  na	  potrzeby	  wytycznych:	  usługi	  świadczone	  
przez	  asystentów	  na	  rzecz	  ON	  lub	  rodzin	  z	  dziećmi	  z	  
niepełnosprawnościami	  umożliwiające	  stałe	  lub	  
okresowe	  wsparcie	  osób	  i	  rodzin	  w	  wykonywaniu	  
podstawowych	  czynności	  dnia	  codziennego,	  
niezbędnych	  do	  aktywnego	  funkcjonowania	  
społecznego,	  zawodowego	  lub	  edukacyjnego.	  

	  

Usługi	  opiekuńcze	  

• Opiekuńcze	  i	  specjalistyczne	  opiekuńcze	  na	  
podstawie	  ustawy	  z	  dnia	  12	  marca	  2004	  r.	  o	  
pomocy	  społecznej,	  	  
• Opieka	  w	  zastępstwie:	  usługi	  krótkookresowego	  
całodobowego	  i	  dziennego	  pobytu	  dla	  osób	  
niesamodzielnych,	  których	  celem	  jest	  zapewnienie	  
opieki	  dla	  osób	  niesamodzielnych	  

Usługi	  	  opiekuńcze	  
świadczone	  w	  lokalnej	  społeczności	  

•  usługi	  świadczone	  w	  miejscu	  zamieszkania	  
•  mieszkanie	  wspomagane	  
•  rodzinne	  domy	  pomocy,	  o	  których	  mowa	  w	  ustawie	  z	  dnia	  12	  

marca	  2004	  r.	  o	  pomocy	  społecznej;	  	  
•  ośrodki	  wsparcia,	  o	  których	  mowa	  w	  ustawie	  z	  dnia	  12	  marca	  

2004	  r.	  o	  pomocy	  społecznej,	  o	  ile	  liczba	  miejsc	  
całodobowego	  pobytu	  w	  tych	  ośrodkach	  jest	  nie	  większa	  niż	  
30	  chyba	  że	  prawo	  krajowe	  określa	  mniejszy	  limit;	  

•  usługi	  w	  domu	  pomocy	  społecznej	  o	  liczbie	  miejsc,	  która	  jest	  
nie	  większa	  niż	  30	  
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Usługi	  opiekuńcze	  świadczone	  w	  lokalnej	  
społeczności	  –	  działania	  powiązane	  	  
•  działania	  zwiększające	  funkcjonowanie	  osób	  w	  społeczności	  
lokalnej,	  mobilność,	  autonomię,	  bezpieczeństwo	  osób	  
niesamodzielnych	  	  
•  np.	  likwidowanie	  barier	  architektonicznych	  w	  miejscu	  zamieszkania,	  
sfinansowanie	  wypożyczenia	  sprzętu	  niezbędnego	  do	  opieki	  nad	  
osobami	  niesamodzielnymi	  lub	  sprzętu	  zwiększającego	  
samodzielność	  osób,	  usługi	  dowożenie	  posiłków,	  przewóz	  do	  
miejsca	  pracy	  lub	  ośrodka	  wsparcia;	  

•  element	  kompleksowych	  projektów	  
•  wyłącznie	  z	  EFS	  lub	  w	  ramach	  cross-‐financingu	  

•  	  wykorzystanie	  technologii	  informacyjno-‐komunikacyjnych	  
np.	  teleopieka,	  systemy	  przywoławcze	  

Usługi	  opiekuńcze	  świadczone	  w	  lokalnej	  
społeczności	  –	  wsparcie	  opiekunów	  

•  kształcenie,	  w	  tym	  szkolenie	  i	  zajęcia	  praktyczne	  oraz	  wymianę	  
doświadczeń	  dla	  opiekunów	  faktycznych	  osób	  niesamodzielnych,	  	  

•  poradnictwo,	  w	  tym	  psychologiczne	  oraz	  pomoc	  w	  uzyskaniu	  
informacji	  umożliwiających	  poruszanie	  się	  po	  rożnych	  systemach	  
wsparcia,	  z	  których	  korzystanie	  jest	  niezbędne	  dla	  sprawowania	  
wysokiej	  jakości	  opieki	  i	  odciążenia	  opiekunów	  faktycznych;	  

•  tworzenie	  miejsc	  krótkookresowego	  pobytu	  w	  zastępstwie	  za	  
opiekunów	  faktycznych	  w	  formie	  pobytu	  całodobowego	  lub	  
dziennego	  	  

•  sfinansowanie	  usługi	  opiekuńczej	  dla	  osoby	  niesamodzielnej	  w	  celu	  
umożliwienia	  jej	  opiekunom	  faktycznym	  funkcjonowania	  społecznego,	  
zawodowego	  lub	  edukacyjnego.	  

Możliwości	  i	  ograniczenia	  
• Projekt	  zawsze	  musi	  prowadzić	  do	  zwiększenia	  
liczby	  miejsc	  świadczenia	  usług	  (wyłącznie	  w	  formie	  
usług	  świadczonych	  w	  lokalnej	  społeczności)	  
•  Tworzone	  miejsca	  świadczenia	  usług	  opiekuńczych	  
mogą	  być	  miejscami:	  
•  stałego	  lub	  krótkookresowego	  pobytu	  dziennego	  
•  stałego	  lub	  krótkookresowego	  pobytu	  całodobowego	  
•  w	  podmiotach	  nowych	  
•  w	  podmiotach	  istniejących	  
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Możliwości	  i	  ograniczenia	  
•  nie	  mogą	  być	  tworzone	  nowe	  miejsca	  w	  opiece	  
instytucjonalnej	  
•  osoby	  będące	  w	  opiece	  instytucjonalnej	  mogą	  być	  wspierani	  
w	  celu	  ich	  przejścia	  do	  usług	  świadczonych	  w	  lokalnej	  
społeczności	  
•  pierwszeństwo	  w	  dostępie	  do	  usług	  -‐	  osoby	  poniżej	  150%	  
kryterium	  dochodowego	  
•  możliwość	  odpłatności	  

Możliwości	  i	  ograniczenia	  
•  wsparcie	  usług	  w	  ramach	  danego	  podmiotu	  odbywa	  się	  
przez	  okres	  nie	  dłuższy	  niż	  3	  lata	  

•  zachowania	  trwałości	  świadczenia	  usług	  co	  najmniej	  przez	  
okres	  równy	  okresowi	  realizacji	  projektu;	  Trwałość	  powinna	  
być	  rozumiana	  jako	  instytucjonalna	  gotowość	  podmiotów	  
do	  świadczenia	  usług	  

•  nie	  może	  nastąpić	  zmniejszenie	  dotychczasowego	  
finansowania	  usług	  asystenckich	  lub	  opiekuńczych	  przez	  
beneficjenta	  ani	  zastąpienia	  środkami	  projektu	  
dotychczasowego	  finansowania	  przez	  beneficjentów	  usług	  
asystenckich	  lub	  opiekuńczych	  	  	  

Preferencje	  dla	  PES	  
•  rekomendowanie	  Komitetowi	  Monitorującemu	  RPO	  określonych	  
kryteriów	  wyboru	  projektów	  ograniczających	  wsparcia	  w	  ramach	  
danego	  konkursu	  wyłączenie	  do	  podmiotów	  ekonomii	  społecznej	  
lub	  premiujących	  realizację	  projektów	  przez	  te	  podmioty;	  	  

•  preferencje	  dla	  projektów	  partnerskich	  realizowanych	  przez	  
administrację	  publiczną	  i	  podmioty	  ekonomii	  społecznej;	  

•  zlecanie	  zadań	  na	  zasadach:	  	  
•  określonych	  w	  ustawie	  o	  działalności	  pożytku	  publicznego	  i	  o	  
wolontariacie	  lub	  zakupu	  usług	  w	  podmiotach	  ekonomii	  
społecznej	  	  

•  społecznie	  odpowiedzialnych	  zamówień	  publicznych	  oraz	  
zakupów	  nie	  objętych	  ustawą.	  
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Dziękuję	  za	  uwagę	  
Departament	  

Europejskiego	  Funduszu	  Społecznego	  
Ministerstwo	  Infrastruktury	  i	  Rozwoju	  


