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Co może się znaleźć w Krajowej 

strategii deinstytucjonalizacji

usług społecznych w Polsce?

 Jaki jest stan prac nad Krajową strategią deinstytucjonalizacji
usług społecznych w Polsce?

 Jakie są kluczowe kierunki działań i obszary priorytetowe?
 Jakie usługi powinny być rozwijane w odniesieniu do 

poszczególnych grup odbiorców?
 Jakie są warunki powodzenia Strategii, czyli o kadrach i 

koordynacji?



Dlaczego potrzebujemy 
strategii 

deinstytucjonalizacji (DI)?



Wewnętrzne -
potrzeby

Zewnętrzne –
oczekiwania KE 
związane z FE



Starzenie się społeczeństwa

Model życia

Prawo do niezależnego życia - wartości

Prawo do życia w rodzinie - wartości

Finanse – racjonalność oraz impuls w postaci środków UE



Covid 19 – czego nas nauczył? 



Prace nad Krajową 
strategią DI



 Strategia Produktywności,
 Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego (współdziałanie, kultura, kreatywność),
 Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego
 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030, 
 Strategia Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa,
 Strategia Sprawne Państwo
 Strategia Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 roku, 
 Polityka Energetyczna Polski, 
 Polityka Ekologiczna Państwa. 

Strategia na rzecz 
Odpowiedzialnego Rozwoju 
(strategia średniookresowa)

Programy rozwoju  (KPRES, KPPUiWS) Programy operacyjne

Projekty 
strategiczne

Polityka 
publicznaStrategia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością

Strategia Deinstytucjonalizacji



Fazy prac nad strategią deinstytucjonalizacji

Faza przygotowawcza (2019/2020) 30 września/1 października 2019 – spotkanie regionów przygotowujące do 

dalszych działań na rzecz DI - 13 stycznia 2020 – spotkanie z Dyrektorami ROPS- 23/24 stycznia 2020 –

spotkanie regionów (ROPS, IZ RPO, UM, NGO, MRPiPS, MZ) blisko 100 osób, 

Faza prac merytorycznych Prace grup roboczych (NGO, samorząd województwa, ministerstwa) od 20 lutego 

2020 do grudnia 2020 roku po konferencji w MRPiPS (z udziałem MZ i MFiPR) obejmujące następujące kwestie:

 Seniorzy/Osoby wymagające wsparcia

 Osoby z niepełnosprawnością

 Osoby z zaburzeniami psychicznymi (na styku z MZ)

 Rodziny, dzieci i młodzież

 Osoby w kryzysie bezdomności

Dwa listy ponad dwustu organizacji do MRiPS, MFiPR, MZ oraz list otwarty do Prezydenta RP i 
Premiera w 2020



Fazy prac nad strategią deinstytucjonalizacji

Zarządzenie Nr 1 Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie 
powołania Zespołu do spraw opracowania Strategii deinstytucjonalizacji usług społecznych w 
Polsce

Do zadań Zespołu należy opracowanie Strategii deinstytucjonalizacji usług społecznych w 
Polsce z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnościami, osób z zaburzeniami 
psychicznymi, osób starszych, rodzin, dzieci i młodzieży, w tym z pieczy zastępczej, a także 
osób bezdomnych;

Opracowanie Strategii ma na celu m.in. spełnienie warunku podstawowego pn. Krajowe 
ramy strategiczne polityki na rzecz włączenia społecznego i walki z ubóstwem, określonego w 
załączniku nr 4 do Wniosku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (…)

 Projekt Strategii zostanie przedstawiony Ministrowi przez przewodniczącego Zespołu do dnia 
30 kwietnia 2021 r. 



Fazy prac nad strategią deinstytucjonalizacji

Obecnie trwają końcowe prace w 
grupie eksperckiej celem przekazania 
produktu do Zespołu do spraw 
opracowania Strategii 
deinstytucjonalizacji usług 
społecznych w Polsce i jego 
przewodniczącego sekretarza stanu w 
MRPiPS Pawła Wdówika

Co dalej?



Cele Krajowej strategii DI 



„Udomowienie usług społecznych i 
zdrowotnych na rzecz niezależnego i 
bezpiecznego życia 2021-2035”
Strategia deinstytucjonalizacji usług w 
Polsce



Cel główny

Zapewnienie najpóźniej do 2035 roku, każdej osobie 
potrzebującej wsparcia z powodów społecznych, między innymi 
podeszłego wieku, niepełnosprawności, zdrowia psychicznego, 
bezdomności, bezpiecznego funkcjonowania w swoim miejscu 
zamieszkania – w swoim mieszkaniu lub domu – tak długo, jak 
tego pragnie, zaś dzieciom i młodzieży pozbawionej opieki 
rodzicielskiej, wsparcia jak najbardziej zbliżonego do warunków 
rodzinnych.



zbudowanie systemu wsparcia rodzin opiekujących się dziećmi oraz osobami wymagającymi wsparcia, 
wspierając funkcje opiekuńcze i spójność rodzin;

zbudowanie systemu środowiskowych usług społecznych i zdrowotnych, wspierających osoby potrzebujące 
wsparcia, bazującego na działaniach środowiskowych, asystencji osobistej i formach dziennego pobytu;

stworzenie kompleksowych działań wspierających zamieszkiwanie we własnym mieszkaniu, domu lub 
mieszkaniu wspomaganym - jako realnej alternatywy do pobytu w instytucji całodobowej;

zrealizowanie opartego o diagnozę procesu reform instytucjonalnych, prowadzących do stopniowej eliminacji 
miejsc o charakterze całodobowym, tam gdzie jest to konieczne i możliwe;

stworzenie sprawnego systemu programowania, realizacji, monitorowania i oceny systemu usług 
społecznych, funkcjonującego w partnerstwie publiczno-społecznym, wspierającego indywidualne podejście 
do zaspokajania potrzeb i możliwość wyboru usługodawcy.

Cele szczegółowe



Priorytet I
Rodzina

Priorytet II
Społeczność 

lokalna

Priorytet III 
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D.V..5. Budowanie 
świadomości 

D.V.2. 
Budżet osobisty



Koordynacja regionalna i lokalna
Finansowanie

Kadry



Koordynacja

 Nowe zdefiniowanie zadań Regionalnego Ośrodka Polityki 
Społecznej w zakresie wspierania rozwoju i integracji usług 
społecznych;

 Przygotowanie koncepcji uporządkowania programowego sfery 
polityki społecznej na poziomie regionalnym

 Przygotowanie na potrzeby regionów wspólnej matrycy regionalnych 
planów rozwoju i integracji usług społecznych i zdrowotnych i 
przygotowanie regionów;



Koordynacja

 Wypracowanie, przyjęcie i realizacja regionalnych planów rozwoju i integracji usług 
społecznych i zdrowotnych przez samorządy województw. 

Plany będą podstawą kreowania działań finansowych w ramach polityki spójności 
oraz krajowej i regionalnej polityki rozwoju, w tym określenia szczegółów interwencji 
w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO powinno odwoływać się do 
regionalnego programu, który będzie określał szczegóły procesu). 

Plan będzie obejmował:
 stan usług społecznych i zdrowotnych oraz kwestii potrzeb społecznych w tym obszarze;
 cele do zrealizowania w okresie funkcjonowania planu wraz ze wskaźnikami do osiągnięcia;
 kierunki interwencji w ramach działań województwa i działań krajowych (RPO, kontrakty 

sektorowe itp.);
 plan finansowania działań rozwojowych deinstytucjonalizacyjnych (uspołeczniających)



Organizacje  obywatelskie, PES

Centrum Usług 
Społecznych

Usługi Ośrodka 
Pomocy 

Społecznej

Ponadloklany
program  rozwoju 

społecznego

Gminny program 
rozwoju 

społecznego
Usługi Ośrodka 

Pomocy 
Społecznej

Usługi 
Zakładów 

leczniczych

Punkt pierwszego 
kontaktu

Punkt 
pierwszego 
kontaktu

Punkt 
pierwszego 
kontaktu

Rodziny wymagające 
incydentalnego wsparcia

Rodziny i osoby 
wymagające 
stabilnego wsparcia

Województwo/ROPS/IZ RPO
-koordynacja, programowanie, monitorowanie
-- wspieranie animacyjno-doradcze JST
--finansowanie RPO/budżet

Regionalny plan 
rozwoju i integracji 
usług społecznych i 

zdrowotnych

UM/RPO

PCPR

Centrum 
Zdrowia 

Psychicznego

Centrum 
dziecka i 
rodziny

Usługi innych 
podmiotów



 Analiza dotychczasowych wydatków na usługi społeczne różnych typów z określeniem 
sposobów finansowania oraz określnie potrzeb wydatkowych w różnych wariantach, 2022 
(MF)

 Uporządkowanie finansowania dotychczasowych źródeł finansowania; Zmiany prawne i 
finansowe 2022-2023 (MF, MRiPS, MZ, MEN)

 Unormowanie prawne sposobu i mechanizmu przejmowania trwałości działań 
finansowanych ze środków europejskich na okres co najmniej do 10 lat. 2023 (MF, MFiPR)

 Nowy system finansowania usług społecznych. Przesądzenie o systemie wsparcia osób 
starszych i niepełnosprawnych w zakresie opiekuńczym i asystenckim (ubezpieczenie 
pielęgnacyjne versus dotacja budżetowa versus subwencja społeczna). Przygotowanie 
scenariuszy finansowych i przygotowanie ram prawnych. 2025 (MRiPS, MF). Uruchomienie 
nowego systemu finansowania działań usług społecznych 2027

Finansowanie



 Przygotowanie na poziomie krajowym „Białej księgi” stanu zatrudnienia oraz planu 
przeciwdziałania niedoborom kadr w zawodach niezbędnych do świadczenia i zarządzania 
usługami społecznymi wraz z zachętami do kształcenia w zawodach pomocowych 2022 
(MRiPS, MZ); 

 Przyjęcie ustawy o działalności pomocowej umożliwiającej integrację i rozwój profesji i 
zawodów pomocowych oraz Organizowanie Rady Profesji i Zawodów Pomocowych, 
przygotowujących integrację środowiska zawodów pomocowych 2023 

 Stopniowy wzrost  wynagrodzeń pracowników socjalnych pracujących w środowisku, poprzez 
zmianę systemu finansowania pracowników socjalnych jako zadania własnego 
dofinansowanego z budżetu państwa. Zredefiniowanie wydatków budżetu państwa dla 
ośrodków pomocy społecznej celem przeznaczenia ich na wynagrodzenia dla pracowników 
socjalnych określając ich wysokość i liczbę pracowników. Zmiany prawne 2023, wdrożenie 
systemu 2025 

Pracownicy



 Kontynuowanie i rozszerzenie działań rządowego programu asystent rodziny i koordynator 
rodzinnej pieczy zastępczej zwiększających stopniowo zatrudnienie asystentów do spraw rodzin 
do 16 tys. w 2040 roku oraz finansujących comiesięcznie wynagrodzenie w wysokości 60% 
kosztów wynagrodzenia zarówno asystentów rodzin jak również koordynatorów rodzinnej pieczy 
zastępczej. Znaczące zwiększenie praw pracowniczych poprzez zapewnienie im takich samych, 
jakie mają inni pracownicy pracujący w terenie 2025 

 Włączenie opiekunów medycznych do personelu udzielającego świadczeń gwarantowanych w 
ramach opieki długoterminowej oraz opieki paliatywnej i hospicyjnej udzielanych w warunkach 
domowych wraz ze zwiększeniem ich kompetencji i uprawnień w opiece 2023, (MZ) 

 Ustawowe uregulowanie zawodu asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością wraz z 
określeniem sposobu finansowania jego działań możliwymi procedurami realizacji asystencji 
osobistej, wyboru usługodawcy przez osobę z niepełnosprawnością, realizowanie usługi przez 
gminę we współpracy z sektorem społecznym 2023 (MRiPS); 

Pracownicy



 Przygotowanie i przeprowadzenie reformy kształcenia formalnego w zawodach 
pomocowych. Reforma przewiduje wdrożenie rozwiązań pozwalających na 
zdobycie praktycznego doświadczenia w pracy w danym zawodzie pomocowym 
poprzez wdrażanie systemu kształcenia w miejscu pracy oraz zwiększeniu 
wykorzystania praktycznych form kształcenia  (np. job shadowing, staże, 
praktyki) oraz poprzez systemy wizyt studyjnych, spacerów badawczych, gier 
terenowych  Zakłada się także zwiększenie wykorzystania nowych technologii w 
procesach edukacyjnych. Przygotowanie reformy do 2025, stopniowe wdrożenia 
reformy do 2035   

Pracownicy



 Uruchamianie programów edukacji pozaformalnej (kursy, szkolenia, doradztwo, 
superwizja) dla kadr pracujących w zawodach pomocowych, pozwalających na 
przekwalifikowanie lub uzupełnienie kwalifikacji niezbędnych do realizacji nowych 
zadań w formułach rodzinnych i środowiskowych, dotyczy to również kształcenia 
osób o niskich kwalifikacjach.  Uruchomienie analogicznych programów edukacji dla 
kadr odpowiedzialnych za zarządzanie i koordynację rozwoju usług na poziomie 
regionalnym i lokalnym. 2025 

 Upowszechnienie mechanizmów formalnego potwierdzania kompetencji zdobytych 
w sposób pozaformalny i nieformalny. Może to dotyczyć pracowników, którzy w 
swojej pracy nabyli nowe kompetencje i chcą je potwierdzić, obywateli państw 
trzecich wykonujących tego typu zadania lub osób, które nabyły kompetencje 
pracując jako opiekunowie faktyczni, asystenci osobiści. 2025 

Pracownicy



Osoby starsze i osoby z 
niepełnosprawnością
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Źródło: opracowanie własne prof. Ryszard Szarfenberg

Podwójne starzenie się polskiej ludności w latach 2014-2050



Źródło: Prognoza ludności gmin na lata 2017 – 2030, GUS

Gminy przekraczające odsetek 20% osób powyżej 65 roku życia

2016 2030



Prognozy

 W ciągu ostatnich 7 lat (od 2013 r. do 2019 r.) liczba osób w wieku 70 
lat i więcej wzrosła o 600 tys. W ciągu kolejnych 7 lat tj. do 2027 r. 
liczba ta wzrośnie o 1,6 mln. 

Dziś liczba osób w wieku 70 lat i więcej wynosi blisko 4,5 mln osób, w 2027 r. 
będzie wynosiła ponad 6 mln, a trzy lata później tj. 2030 r. – aż 6,5 mln.

 Szacuje się, że poważne ograniczenia w funkcjonowaniu ma 27,6% 
osób w wieku 70 lat i więcej. 

Dziś to 1,2 mln osób, a w 2027 r. będzie to 1,7 mln osób. GUS, BDL, Ludność wg 
wieku i płci, dane za okres od 2013 do 2019 



738 658 757 623

820 941

996 623

1 191 178

1 361 438

1 429 059 1 445 608
1 474 306

1 575 533

2014 2018 2022 2026 2030 2034 2038 2042 2046 2050

Liczba osób 75+ z potrzebą na opiekę niestacjonarną przy 
ograniczeniu czteroletniego wzrostu liczby mieszkańców opieki 
stacjonarnej w wieku 75+ do 7,2% w latach po 2018 r.

Źródło: opracowanie własne prof. Ryszard Szarfenberg



Osoby wymagające wsparcia - nierównowaga pomiędzy 
liczbą  potrzebujących usług, a liczbą otrzymujących 
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Osoby wymagające wsparcia – wsparcie rodzinne

Rodziny opiekują się ok. 2-2,5 mln osób wymagających wsparcia w 
codziennym funkcjonowaniu. 

Rodzina udziela pomocy 93,5% osobom starszym, inni opiekunowie 
nieformalni – 9,3%, a pomoc społeczna – 4,0%. 

W przypadku osób z niepełnosprawnościami ponad 25% mieszka z 
rodzicami lub opiekunami. W przypadku osób z niepełnosprawnością 
intelektualną i osób chorujących psychicznie odsetek ten jest wyższy i 
wynosi odpowiednio 50% i 42%. W przypadku najstarszej grupy 
wiekowej jest to 70%.



Rodzina z 
osobą 

potrzebująca 
wsparcia

Kompleksowe 
usługi wsparcia

Koszyk
wsparcia rodziny

Wsparcie 
wytchnieniowe

Mieszkania 
adaptowalne i 

dostępne

Wsparcie o 
charakterze 
dziennym 

Rozwój usług 
medycznych 

wspierających 
samodzielne 

funkcjonowanie 
osób po 75 roku 

życia

Przyjazne prawo 
pracy

Świadczenia 
pieniężne o 
charakterze 

pielęgnacyjnym

Działania na rzecz dla rodzin z osobami wymagającymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu 



Osoby wymagające wsparcia/opiekunowie

Budowa systemu koordynacji usług do 2030. System 
koordynacji tworzony będzie w oparciu o ponadlokalne 
Centra Usług Społecznych. Pilotaż 2021-2023, Pilotaż 
ponadgminny 2023-2025, zmiany regulacyjne 2025, 
Wdrożenie całościowego systemu 2027



Osoby wymagające wsparcia/opiekunowie

Tworzenie i stopniowy rozwój zakresu usług wsparcia (koszyk wsparcia) 
obejmującego:

 poradnictwo oraz pomoc w uzyskaniu informacji umożliwiających 
poruszanie się po rożnych segmentach systemu wsparcia, do 2023,

 wsparcie wytchnieniowe 2023, objęcie wszystkich powiatów 2027, 
całościowe wdrożenie 2035;

 wsparcia psychologicznego i psychospołecznego, pilotaż do 2025 r., 
włączenie do systemu świadczeń gwarantowanych opieki zdrowotnej 
wraz z telefoniczną informacją 2027,



Osoby wymagające wsparcia/opiekunowie

Tworzenie i stopniowy rozwój zakresu usług wsparcia (koszyk wsparcia) 
obejmującego (cd.):

działań edukacyjnych, szkolenia praktycznego i wymiany doświadczeń 
dla członków rodzin osób wymagających wsparcia. Pilotaż do 2025 
roku, włączenie do systemu od 2026;

 zapewnienia niezbędnej opieki medycznej w tym opieki 
pielęgniarskiej długoterminowej lub opiekuna medycznego; usług 
asystenckich lub opiekuńczych 2023 

 funkcjonowania wypożyczalni sprzętu wspomagającego i sprzętu 
pielęgnacyjnego



Osoby wymagające wsparcia/opiekunowie

Reforma świadczeń pieniężnych 2024 (MRiPS)

Zmiany prawa pracy i ubezpieczeń społecznych 2023 (MRiPS)



Osoby wymagające wsparcia/opiekunowie –
wsparcie dzienne

 Rozwój Programu Senior + 2021-2030, 2030-2040 (MRiPS, MFiPR) 
włączającego go w zapewnianie trwałości tworzonych placówek;

 Ewaluacja programu Dzienne Domy Pomocy Medycznej (2021), 
włączenie świadczeń opieki zdrowotnej w DDOM do systemu 
świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i 
opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej 2027, Stworzenie 
ogólnopolskiej sieci Dziennych Domów Opieki Medycznej 2040 (MZ)



Osoby wymagające wsparcia/opiekunowie –
wsparcie dzienne

Stworzenie sieci Dziennych Centrów Wsparcia Pamięci. Opracowanie 
standardu 2021, pilotaż centrów 2022-2025, ewaluacja pilotażu i 
analiza wdrożeniowa 2025, tworzenie i finansowanie sieci Dziennych 
Centrów Wsparcia Pamięci 2030 w systemie świadczeń 
gwarantowanych w ramach opieki długoterminowej (MZ)

 Ewaluacja Środowiskowych Domów Samopomocy 2021, wdrożenie 
planu rozwoju ŚDS 2025 (MRiPS)



Osoby wymagające wsparcia/opiekunowie –
mieszkalnictwo adaptowalne

Centra Usług Społecznych powinny zapewnić dostępność – jako część 
wiązki usług - usług finansowanych w całości lub w części ze środków 
publicznych w zakresie:

 usług wsparcia – terapeuta przestrzeni, które polegałoby na wsparciu 
doradczym w dostosowaniu przestrzeni domowej osoby starszej, do 
jej indywidualnych potrzeb i dysfunkcji, z wykorzystaniem 
posiadanych przez nią zasobów;



Osoby wymagające wsparcia/opiekunowie –
mieszkalnictwo adaptowalne

Centra Usług Społecznych powinny zapewnić dostępność – jako część 
wiązki usług - usług finansowanych w całości lub w części ze środków 
publicznych w zakresie: (cd)

 indywidualnym poradnictwie architektonicznym na temat 
projektowania uniwersalnego, przystosowania mieszkań do potrzeb 
osób starszych/osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów w 
zakresie podniesienie komfortu, autonomii i bezpieczeństwa osób 
starszych/z niepełnosprawnościami, usprawnień dla opiekuna oraz 
przygotowanie projektów dostosowania mieszkań, oraz możliwości 
wypożyczenia lub zakupu sprzętu domowego niezbędnego w 
adaptacji mieszkania



Osoby wymagające wsparcia/opiekunowie –
mieszkalnictwo adaptowalne

Określenie prawnych i finansowych możliwości finansowania 
usprawnień dla osoby wymagającej wsparcia w zakresie: remontu 
mieszkania i dostosowanie go do potrzeb osób wymagających 
wsparcia oraz dostosowania domu do potrzeb osoby; wymagającej 
wsparcia. Niezbędne jest określenie dwóch poziomów finansowania. 
Pierwszego o niższym koszcie, który może sfinansować na bieżąco 
podmiot organizujący wsparcie ze środków budżetowych, drugi o 
wyższych kosztach wymagający dodatkowego wsparcia ze środków 
PFRON.

Niezbędne jest wprowadzenie kwestii związanych z uniwersalnym 
projektowaniem oraz dostępnością dla osób z niepełnosprawnościami 
jako obowiązkowych na technicznych kierunkach kształcenia 2023
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Działania na rzecz dla osób potrzebujących wsparcia w środowisku (choć niektóre elementy są również 
dostępne we wsparciu rodzin)



System wsparcia w środowisku – usługi opiekuńcze

Zmiany regulacyjne definiujące zróżnicowane usługi wsparcia w 
szczególności usług opiekuńczych i długoterminowych w środowisku oraz 
relacje między pomocą społeczną a ochroną zdrowia, oraz kwestie 
związane z koordynatorami usług lokalnych i ich zadaniami 2023, 
Stworzenie sieci gminnych koordynatorów usług we współpracy z CUS 
2027.

Wprowadzenie obowiązku prowadzenia gminnej analizy potrzeb w zakresie 
wsparcia i monitorowania stanu zdrowia wszystkich mieszkańców powyżej 
75 roku oraz osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu 
niepełnosprawności. Przygotowanie metodologii gminnych analiz 2022. 
Zmiany regulacyjne 2023, pilotaż platformy cyfrowej 2023-2024 Pełne 
wdrożenie platformy cyfrowej 2027.

Wdrożenie i upowszechnienie działań w obszarze gospodarstw 
wspomaganych. Zmiany regulacyjne 2023, wdrożenie działań systemowych 
do 2025



System wsparcia w środowisku – usługi opiekuńcze

Reforma rodzinnych domów pomocy, zmiany regulacyjne 2023,

Wdrożenie nowych form wsparcia wspólnego zamieszkiwania 
osób niespokrewnionych, oraz formuły zamieszkiwania przez osoby 
wspierające niespokrewnione z osobą wspieraną w formule dziennej 
lub całodobowej, usług świadczonych przez wyspecjalizowane rodziny 
opiekuńcze. Przygotowanie koncepcji 2021, pilotaż nowych rozwiązań 
2022-2025. Wdrożenie do rozwiązań systemowych od 2026.

Upowszechnienie i wdrożenie na poziomie kraju system aplikacji 
komunikacyjnej z sąsiadami i rodzinami wypracowany w ramach 
projektów EFS” (m.in. projektu „Dobre Wsparcie - system lokalnych 
usług społecznych” z województwa zachodniopomorskiego), w 
obecnej perspektywie do końca 2027 w 30% gminach oraz do 2035 w 
50% gmin;



System wsparcia w środowisku – usługi opiekuńcze

Wprowadzenie profesji asystentów osób starszych realizujących 
usługi opiekuńcze. Dokonanie przeglądu kwalifikacji i kompetencji 
pracowników, oraz analiza potrzeb w tym zakresie 2022, zmiany 
systemowe do 2025, wdrożenie do 2027.

Zwiększenie udziału opiekunów medycznych w opiece 
długoterminowej i paliatywnej. Opracowanie programu szkolenia 
specjalizacyjnego opiekunów medycznych 2022, realizacja szkolenia 
specjalizacyjnego dla opiekunów medycznych na potrzeby opieki 
długoterminowej, opieki paliatywno-hospicyjnej i opieki nad osobami 
z zaburzeniami otępiennymi – do końca 2029 r. (MZ)



System wsparcia w środowisku – usługi opiekuńcze

Wprowadzenie profesji asystentów osób starszych realizujących 
usługi opiekuńcze. Dokonanie przeglądu kwalifikacji i kompetencji 
pracowników, oraz analiza potrzeb w tym zakresie 2022, zmiany 
systemowe do 2025, wdrożenie do 2027.

Zwiększenie udziału opiekunów medycznych w opiece 
długoterminowej i paliatywnej. Opracowanie programu szkolenia 
specjalizacyjnego opiekunów medycznych 2022, realizacja szkolenia 
specjalizacyjnego dla opiekunów medycznych na potrzeby opieki 
długoterminowej, opieki paliatywno-hospicyjnej i opieki nad osobami 
z zaburzeniami otępiennymi – do końca 2029 r. (MZ)



System wsparcia w środowisku – usługi asystenckie

Ustawowe uregulowanie usługi asystencji osobistej osoby z 
niepełnosprawnością w przepisach odnoszących się do rehabilitacji 
zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnością

Uporządkowanie sposobu finansowania usług asystencji osobistej, a 
następnie wprowadzenie jednolitego sposobu alokacji 
finansowania opartego na podziale środków na województwa i 
przeznaczanie ich zgodnie z regionalnymi planami deinstytucjonalizacji.

Przetestowanie w ramach pilotażu możliwości finansowania asystenta 
osobistego w ramach budżetu osobistego,

Wypracowanie systemu szkoleń. w tym nieodpłatnych, prostych i 
krótkich dla Operatorów usługi, koordynatorów, kierowników, 
członków komisji orzekających osób niepełnosprawnych,



System wsparcia w środowisku – mieszkania 
wspomagane
Uregulowanie mieszkań wspomaganych (w tym katalog usług i 

standard) do 2022 (MRiPS). Pilotaż systemowego wprowadzania 
mieszkań wspomaganych, w tym realizowanych w oparciu o metodę 
„Najpierw Mieszkanie” do 2025 (MRiPS, JST). Systemowe wdrażanie 
mieszkań wspomaganych, w tym realizowanych w oparciu o metodę 
„Najpierw Mieszkanie” od 2026 do 2035 (MRiPS, JST)

Pilotaż przekształceń instytucji w mieszkania wspomagane zespolone 
do 2025 (MRiPS, JST) Systemowe wdrażanie przekształceń od 2026 do 
2035 (MRiPS, JST)

Uregulowanie przywracania do użytkowania pustostanów do 2022 
(MRPiT). Pilotaże wykorzystania pustostanów na realizację mieszkań 
wspomaganych do 2025 (MRPiT, MFiPR, JST). Systemowe wdrożenie 
wykorzystywania pustostanów na realizację mieszkań wspomaganych 
od 2026 do 2035 (MRPiT, MFiPR, JST)



System wsparcia w środowisku – mieszkania 
wspomagane
Zmiany w planowaniu i gospodarowaniu mieszkaniowym zasobem gminy 

uwzględniające mieszkalnictwo wspomagane do 2022 (w zakresie 
wprowadzenia systemu gromadzenia danych o osobach korzystających z 
mieszkań do 2025) (MRPiT, JST).

Wprowadzenie mechanizmów finansowania do 2022 (MFiPR, MRiPS)

Włączenie podmiotów prywatnych w tworzenie zasobu mieszkań 
wspomaganych do 2022 (MRPiT) Gminy powinny być zobowiązane do 
posiadania. SIM i spółdzielnie mieszkaniowe powinny być zobowiązane do 
przeznaczania 5% mieszkań w każdej nowej inwestycji na zasób mieszkań 
wspomaganych, developerzy 2%.

 Wprowadzenie zachęt do realizacji programów mieszkań wspomaganych do 
2022 (MRiPS)

Powołanie operatorów do wsparcia tworzenia mieszkań wspomaganych i 
przekształcania instytucji do 2023 (MRPiT, MRiPS, ROPS)



Placówki całodobowe

Przegląd placówek całodobowych;

 Moratoria na wybrane typy placówek. Nietworzenie nowych 
placówek dla osób z niepełnosprawnością; niepełnosprawnością 
intelektualną; Nietworzenie nowych placówek dla starszych powyżej 50 
osób; Zmniejszanie obecnych do 50 w 2040 roku. Nietworzenie nowych 
placówek IPZ.

 Gwarancje praw podmiotowych w placówkach całodobowych

 Indywidualne programy usamodzielniania z placówek (w szczególności 
osoby z niepełnosprawnością)

 Otwieranie się placówek całodobowych na działania środowiskowe. 
Lokalne ośrodki senioralne, realizujące usługi całodobowe oraz usługi 
środowiskowe, z możliwością tworzenia na zewnątrz mieszkań 
wspomaganych i rodzinnych domów pomocy



Osoby z problemami 
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 Liczba osób leczonych w Polsce z powodu różnych zaburzeń i chorób 
psychicznych systematycznie wzrasta. Ponad 27% dorosłych 
Europejczyków doświadcza przynajmniej jednego z przejawów złego 
stanu zdrowia psychicznego w ciągu roku. Podobnie jest również w 
Polsce.

 W 2017 r. ponad 1,4 mln osób korzystało z pomocy w warunkach 
ambulatoryjnych z uwagi na występujące zaburzenia psychiczne lub 
zaburzenia zachowania. W strukturze zaburzeń psychicznych oraz zaburzeń 
zachowania leczonych w warunkach ambulatoryjnych dominowały 
zaburzenia nerwicowe (1246 leczonych na 100 tys. ludności) oraz 
zaburzenia nastroju (857 leczonych na 100 tys. ludności). W sumie te dwie 
grupy diagnoz dotyczyły prawie 49% ogółu pacjentów. 

Osoby z problemami zdrowia psychicznego



 W Polsce 9 proc. dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia, czyli ok. 
630 tys., wymaga pomocy  systemu lecznictwa psychiatrycznego i 
psychologicznego.  

Z roku na rok i to coraz bardziej gwałtownie wzrasta liczba zamachów 
samobójczych wśród osób w wieku 7-18 lat. W 2017 r. odnotowano 
730 zamachów samobójczych, w 2018 r. – 772, a w 2019 r. aż 951. 
Jedną z istotnych przyczyn zamachów samobójczych była choroba 
psychiczna lub zaburzenia psychiczne.

Osoby z problemami zdrowia psychicznego



Osoby z problemami zdrowia psychicznego
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• Poradnia Zdrowia Psychicznego
• Zespół Leczenia Środowiskowego
• Oddział Dzienny Psychiatryczny
• Oddział Szpitalny - całodobowy

• Środowiskowe Domy Samopomocy
• Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze 
• Mieszkania Chronione/Wspomagane
• Klub Samopomocy
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Osoby z problemami zdrowia psychicznego 
Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego

Model współpracy ze Szpitalem i Izbą 
Przyjęć

Centrum Koordynacji

- Infolinia 24/7
- Recepcja
- Usługi Ambulatoryjne
- Usługi Dzienne
- Noclegowe Miejsca Interwencyjne

- Zespoły mobilne

- Działania Profilaktyczno
Edukacyjne

Współpraca z innymi podmiotami i organizacjami 
(pacjentów, rodzin …) działającymi na rzecz ochrony 

zdrowia psychicznego 

Zintegrowane Świadczenie 
Oparcia Społecznego 

Środowiskowy Dom Samopomocy 
A Plus

- Środowiskowy Dom Samopomocy
- Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze
- Klub Samopomocy
- Mieszkanie Chronione

Zintegrowane Świadczenie 
Medyczne

Centrum Zdrowia Psychicznego

- Poradnia Zdrowia Psychicznego
- Zespół Leczenia    
Środowiskowego

- Oddział Dzienny Psychiatryczny



Dzieci i młodzież 

Zapraszamy na webinarium 
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D.III. 3.
Mieszkalnictwo 
wspomagane

D. IV.2. Moratorium

D.II.2. Asystencja 
osobista osób z 

niepełnosprawnością D. IV.3. Placówki 
całodobowego 

pobytu dla dzieci i 
młodzieży

D.II.4. Wsparcie dla 
osób z problemami 

zdrowia psychicznego 

D.I.4. Rozwój 
wsparcia dziennego

D.III.2. 
Mieszkalnictwo 
adaptowalne i 

dostępne

D. IV.4. Placówki  
całodobowego 

pobytu dla dorosłych

D. II. 3 Wsparcie 
procesu 

usamodzielniania 
młodzieży

D.III.4. 
Tworzenie zasobu 

dostępnych cenowo 
mieszkań 

docelowych

D. II. 5. Rozwój usług 
medycznych 

wspierających 
funkcjonowanie osób 

po 75 roku życia 

D.V..5. Budowanie 
świadomości 

D.V.2. 
Budżet osobisty







Poza rodziną biologiczną – ok. 86 tys. Dzieci
W instytucjach - różnych całodobowych placówkach 
długookresowego pobytu (niezależnie od liczby 
dzieci) – ok. 30 tys., 



STRATEGIA 
DEINSTYTUCJONALIACJI

RODZINY

- budowa profesjonalnego systemu 
wsparcia

- zwiększenie partycypacji rodzin i dzieci 

RODZINNA PIECZA ZASTĘPCZA

- reforma systemu

- pozyskiwanie nowych rodzin i 
wsparcie istniejacych

INSTYTUCJE

- stopniowe wygaszanie

- przejście do formuły turnusowej (tymczasowej) lub 
krótkookresowej oraz świadczenie usług w środowisku

DZIECI W INSTYTUCJACH

- przejście do rodzinnych form 
opieki

- efektywne wsparcie w 
usamodzielnieniu



Projekt: "Spójna Integracja Regionalna Ekonomii Społecznej II” (SIRES II) realizowany jest w ramach Działania 
2.9: Rozwój Ekonomii Społecznej, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Projekt realizują:
Lider partnerstwa: Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych (OZRSS), 
Partnerzy: Fundacja Idea Rozwoju (FIR), Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych (STOP).


