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Wizja Strategii
Przygotowanie systemu realizacji usług społecznych do świadczenia 
dla każdej osoby potrzebującej wsparcia z powodów społecznych, 
takich jak: podeszłego wieku, niepełnosprawności, zdrowia 
psychicznego - bezpiecznego i niezależnego 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. 
Poprzez wsparcie rozumie się zarówno dostęp do usług, dostęp do 
placówek dziennych, a  także mieszkań treningowych, 
wspomaganych i innych form mieszkalnictwa (np. programy 
mieszkaniowe ze wsparciem przyjmowane przez jednostki 
samorządu terytorialnego). 



Kluczowe zadania

edukacja wszystkich interesariuszy procesów deinstytucjonalizacji, w 
zakresie konieczności podejmowania działań zwiększających udział 
osoby w wyborze sposobu realizacji usług. Edukacja w zakresie 
szerszego upowszechniania m.in. katalogu usług społecznych w 
środowisku, wytycznych  i rekomendacji w zakresie wdrażania 
poszczególnych form, monitorowania ich jakości;

stworzenie krajowych wytycznych dotyczących deinstytucjonalizacji
(MRiPS), regionalnych (ROPS) i lokalnych (Gmina) planów 
deinstytucjonalizacji usług społecznych;



Kluczowe zadania

rozbudowa systemu usług środowiskowych pozwalających na 
rzeczywisty wybór w zakresie sposobu świadczenia usług; 

 koordynacja usług realizowanych przez różne systemy wsparcia;

kontynuowanie działań z zakresu deinstytucjonalizacji pieczy 
zastępczej;

 zmiana sposobu funkcjonowania placówek opieki całodobowej; 

 priorytet działań w zakresie profilaktyki środowiskowej;

 analiza stanu prawnego i dostosowanie obowiązujących przepisów 
do wymogów procesów deinstytucjonalizacji;

 rozwój kadr świadczących usługi społeczne,



Kluczowe zadania
 opracowanie lub modyfikacja narzędzi pozwalających na bieżący 

monitoring procesów deinstytucjonalizacji;
 rozbudowa systemu mieszkalnictwa treningowego, wspomaganego 

oraz innych form;
 rozbudowa miejsc czasowego pobytu z usługami;
 podejmowanie działań zmierzających do ekonomicznego 

usamodzielnienia osób z niepełnosprawnościami poprzez ich 
aktywizację zawodową;
 zagwarantowanie świadczenia usług w środowisku lokalnym dla 

każdego obywatela;
 praktyczne wdrożenie idei niezależnego życia dla każdej osoby z 

niepełnosprawnościami;
moratorium na budowę nowych instytucji opieki całodobowej.



OBSZAR:
OPIEKA NAD DZIECKIEM, W TYM DZIECKIEM Z 
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ 
Cel strategiczny: Zwiększenie udziału rodzin i rodzinnych form 
pieczy zastępczej w opiece i wychowaniu dzieci.

Cel szczegółowy nr 1: Rozwój usług profilaktycznych i 
bezpośrednich usług środowiskowych wspierających dzieci i 
rodzinę.

Cel szczegółowy nr 2: Rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej.

Cel szczegółowy nr 3: Zmiana funkcjonalności placówek 
całodobowych długookresowego pobytu.

Cel szczegółowy nr 4: Poprawa jakości usamodzielniania 
wychowanków pieczy zastępczej i placówek całodobowego 
pobytu.



OBSZAR:
OPIEKA NAD DZIECKIEM, W TYM DZIECKIEM Z 
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ 

Rozwój usług profilaktycznych i bezpośrednich usług środowiskowych wspierających dzieci  i rodzinę

Rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej

• Dążenie do tego aby dziecko przebywało w pieczy rodzinnej a
nie instytucjonalnej

• Każde dziecko, którego rodzice zostali pozbawieni praw
rodzicielskich, posiada opiekuna prawnego

Zmiana funkcjonalności placówek 
całodobowych długookresowego 

pobytu

• Rozwój mieszkalnictwa treningowego

• Koszyk usług społecznych w procesie usamodzielnienia

• Wzmocnienie roli opiekuna - usamodzielnienia

Poprawa jakości usamodzielniania 
wychowanków pieczy zastępczej 

i placówek całodobowych 
pobytu



OBSZAR: OPIEKA NAD OSOBAMI STARSZYMI 

Cel strategiczny: Zbudowanie skutecznego i trwałego systemu opieki 
długoterminowej świadczącego skoordynowane usługi społeczne i 
zdrowotne
Cel szczegółowy nr 1: Wdrożenie systemu koordynacji oraz 
standaryzacji usług społecznych i zdrowotnych.
Cel szczegółowy nr 2: Wsparcie rodziny realizującej opiekę 
długoterminową.
Cel szczegółowy nr 3: Rozwój środowiskowych form wsparcia opieki 
długoterminowej.
Cel szczegółowy nr 4: Zmiana sposobu funkcjonowania stacjonarnej 
instytucji opieki długoterminowej, w tym opieki hospicyjnej.
Cel szczegółowy nr 5: Zbudowanie trwałego systemu finansowania 
opieki długoterminowej. 
Cel szczegółowy nr 6: Wsparcie i rozwój kadr świadczących opiekę 
długoterminową.



OBSZAR: OPIEKA NAD OSOBAMI STARSZYMI 

• Koordynator usług społecznych i zdrowotnych na poziomie gminy

• Standardy i katalog usług opieki długoterminowej

• Badanie na poziomie gmin jakości realizowanych usług opieki
długoterminowej

Wdrożenie systemu 
koordynacji oraz 

standaryzacji usług 
społecznych 

i zdrowotnych

• Skoordynowana przez gminę pomoc usługowa dla rodzin
sprawujących funkcję opiekuna osób wymagających intensywnego
wsparcia

• Wsparcie szkoleniowe, odciążeniowe, specjalistyczne,
psychologiczne, transportowe, wytchnieniowe i technologiczne
opiekunów rodzinnych

• wprowadzenie regulacji ułatwiających działalność zawodową
opiekunom – elastyczne formy pracy, praca zdalna, teleopieka.

Wsparcie rodziny 
realizującej opiekę 
długoterminową



OBSZAR: OPIEKA NAD OSOBAMI STARSZYMI 

• Rozwój usług społecznych świadczonych w formie usług środowiskowych

• Rozwój usług sąsiedzkich

• Rozwój mieszkań wspomaganych oraz tworzenie mieszkań ze wsparciem

• Tworzenie partnerstw zarówno społecznych jak i partnerstw z przedsiębiorca

• Przekształcanie stacjonarnych placówek opieki długoterminowej w placówki
realizujące usługi środowiskowe, w tym usługi realizujące stacjonarną opiekę
krótkoterminową (opieka wytchnieniowa).

Rozwój środowiskowych 
form wsparcia opieki 

długoterminowej

• Wykonanie audytu wszystkich instytucji opieki długoterminowej w zakresie realizacji
praw wolnościowych osób w nich przebywających

• Okresowe badanie możliwości usamodzielnienia osoby korzystającej z usług instytucji

• Przekształcenie instytucji opieki długoterminowej w środowiskowe centra opieki
długoterminowej

• Zmiana standardów świadczenia usług stacjonarnej opieki długoterminowej w
zakresie warunków bytowych, w tym zapewnienia osobom korzystającym z usług - pokoi
jednoosobowych (w miarę możliwości)

Zmiana sposobu      
funkcjonowania 

stacjonarnej instytucji 
opieki 

długoterminowej, 
w tym opieki 
hospicyjnej



OBSZAR: OPIEKA NAD OSOBAMI STARSZYMI 

• Analiza dotycząca finansowania opieki długoterminowej

• Opracowanie modelu stałego finansowania systemu opieki
długoterminowej, zapewniającego możliwość korzystania ze wsparcia
wszystkich osób wymagających pomocy

• Wprowadzenie stabilnego i trwałego rozwiązania finansującego koszty
opieki długoterminowej dla obywateli

Zbudowanie trwałego 
systemu finansowania 

opieki długoterminowej

• Przekształcenie zawodu opiekuna w zawód specjalista ds. opieki.
Nadanie określonych kompetencji zawodowych, ustanowienie stopni
specjalizacji, co pozwoli na zmianę wizerunkową zawodu opiekuna

• Określenie minimalnych wynagrodzeń na stanowisku specjalisty ds.
opieki

• Tworzenie lokalnych i regionalnych centrów wsparcia kompetencji
opiekunów, z usługami mobilnymi

Wsparcie i rozwój kadr 
świadczących opiekę 

długoterminową



OBSZAR: NIEZALEŻNE ŻYCIE – WSPARCIE OSÓB Z 
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
Cel strategiczny
Włączenie społeczne osób z niepełnosprawnościami dające 
możliwość życia w społeczności lokalnej niezależnie od stopnia 
sprawności 

Cel szczegółowy nr 1: Wdrożenie systemu koordynacji oraz 
standaryzacji usług społecznych i zdrowotnych.
Cel szczegółowy nr 2: Wsparcie rodziny realizującej opiekę nad osobą 
z niepełnosprawnościami, w tym wsparcie w zakresie realizacji usług.
Cel szczegółowy nr 3: Wdrożenie systemowej usługi mieszkalnictwa 
wspomaganego.
Cel szczegółowy 4: Usamodzielnienie mieszkańców instytucji opieki 
całodobowej



OBSZAR: NIEZALEŻNE ŻYCIE – WSPARCIE OSÓB Z 
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Wdrożenie systemu koordynacji oraz 
standaryzacji usług społecznych i zdrowotnych

• KOORDYNATOR usług społecznych i zdrowotnych na
poziomie gminy

• Ustanowienie standardów i katalogów usług opieki
długoterminowej uwzględniającej skoordynowanie
usług społecznych i zdrowotnych

• Kontraktowanie usług opieki długoterminowej w 
oparciu o standardy i badania jakościowe 

• Badanie na poziomie gmin jakości realizowanych usług 
opieki długoterminowej

Wsparcie rodziny realizującej opiekę nad osobą 
z niepełnosprawnością, w tym wsparcie 

w zakresie realizacji usług

• Skoordynowana przez gminę pomoc usługowa dla
rodzin sprawujących funkcję opiekuna osób z
niepełnosprawnościami

• Wsparcie szkoleniowe, odciążeniowe, specjalistyczne,
psychologiczne, transportowe, wytchnieniowe
i technologiczne opiekunów rodzinnych

• Upowszechnianie i wdrażanie kręgów wsparcia

• Wprowadzenie systemowej usługi asystencji osobistej
dla osób z niepełnosprawnościami

• Tworzenie koszyków usług społecznych dla osób z
niepełnosprawnościami



OBSZAR: NIEZALEŻNE ŻYCIE – WSPARCIE OSÓB Z 
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

• Rozwój mieszkań wspomaganych

• Upowszechnianie i rozwój centrów opiekuńczo –
mieszkalnych

• Badania możliwości usamodzielnienia osoby korzystającej 
z usług instytucji 

• Tworzenie i realizacja indywidualnych planów
usamodzielnienia uwzględniających aktywizację
społeczną i zawodową osób opuszczających placówki
całodobowe

• Rozwój miejsc i form potencjalnego zatrudnienia osób z
niepełnosprawnościami

• Tworzenie mieszkań ze wsparciem



OBSZAR: WSPARCIE OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI

Cel strategiczny:
Stworzenie skutecznego systemu wsparcia dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi

Cel szczegółowy nr 1: Wdrożenie systemu koordynacji oraz standaryzacji usług 
społecznych i zdrowotnych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Cel szczegółowy nr 2: Rozwój zintegrowanych usług społecznych dla osób z 
zaburzeniami psychicznymi.

Cel szczegółowy nr 3: Reintegracja społeczno – zawodowa osób z zaburzeniami 
psychicznymi.

Cel szczegółowy 4: Zmiana sposobu funkcjonowania stacjonarnej instytucji opieki dla 
osób z zaburzeniami psychicznymi. 

Cel szczegółowy nr 5: Zmiana sposobu funkcjonowania systemu usług zdrowotnych 
poprzez rozwój i wdrażanie środowiskowych centrów zdrowia psychicznego.

Cel szczegółowy nr 6: Rozwój psychiatrii dziecięcej.



OBSZAR: WSPARCIE OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI

Wdrożenie systemu koordynacji oraz standaryzacji 
usług społecznych i zdrowotnych dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi

KOORDYNATOR usług społecznych i zdrowotnych na 
poziomie gminy

wypracowanie standardów i katalogu usług opieki 
psychiatrycznej uwzględniającej skoordynowanie 

usług społecznych i zdrowotnych

kontraktowanie usług opieki długoterminowej -
psychiatrycznej 

w oparciu o standardy  i badania jakościowe

wzmocnienie i rozwój usług konsultanta – lekarza 
psychiatry 

Rozwój zintegrowanych usług społecznych dla osób 
z zaburzeniami psychicznymi

stworzenie na terenie każdej gminy standardu 
wsparcia dla osób zaburzeniami psychicznymi

Zabezpieczenie możliwości realizacji usług 
specjalistycznych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi w ramach własnej działalności lub 
zawartych porozumień na poziomie gminy

wypracowanie i wdrożenie mechanizmów 
współpracy służb, w sytuacji wystąpienia kryzysu 

psychicznego i związanej z nim sytuacji kryzysowej 
na poziomie gminy 

tworzenie koszyków usług społecznych dla osób z 
zaburzeniami psychicznymi



OBSZAR: WSPARCIE OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI

Reintegracja społeczno – zawodowa osób 
z zaburzeniami psychicznymi

model zintegrowanych indywidualnych i 
dedykowanych usług obejmujących proces 

leczenia, powrotu do aktywności społecznej i 
zawodowej

rozwój sieci mieszkań  treningowych również z 
asystenturą, doradztwem zawodowym i 

treningami pracy

wzmocnienie ścieżek wsparcia  osób w kryzysie 
psychicznym w ramach istniejącego systemu 

reintegracji społeczno – zawodowej

Zmiana sposobu funkcjonowania stacjonarnej 
instytucji opieki dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi

wykonanie audytu wszystkich instytucji opieki dla osób 
z zaburzeniami psychicznymi (DPS, ZOP, ZPO) w zakresie 

realizacji praw wolnościowych osób w nich 
przebywających

realizowanie obowiązku przez instytucje opieki w 
zakresie okresowego badania możliwości 

usamodzielnienia osoby korzystającej z usług instytucji

przekształcenie stacjonarnych instytucji opieki dla osób 
z zaburzeniami psychicznymi w środowiskowe centra 

wsparcia, gdzie opieka stacjonarna może być tylko 
ostatnim z możliwych elementów wsparcia



OBSZAR: WSPARCIE OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI

Zmiana sposobu funkcjonowania systemu usług 
zdrowotnych poprzez rozwój i wdrażanie 

środowiskowych centrów zdrowia psychicznego

wdrożenie i zakwalifikowanie 
środowiskowych centrów wsparcia jako 

podstawowego modelu lecznictwa 
psychiatrycznego, skorelowanego 

z usługami społecznymi

powstanie i zagwarantowanie trwałości 
finansowania  środowiskowych centrów 

zdrowia psychicznego

Rozwój psychiatrii dziecięcej

stworzenie systemu wczesnej interwencji i 
diagnozy problemów psychicznych dzieci  i 

młodzieży
stworzenie spójnego systemu wsparcia 
terapeutycznego dla dzieci i młodzieży z 

zaburzeniami psychicznymi obejmującymi obszary 
edukacji, wychowania, leczenia, opieki i wsparcia
zwiększenie liczby psychiatrów dzieci i młodzieży

kształcenie specjalistów, którzy uzyskają 
kwalifikację 

w zakresie psychologii klinicznej dzieci i młodzieży 
lub psychoterapii dzieci i młodzieży lub terapii 

środowiskowej dzieci i młodzieży
budowa systemu lecznictwa psychiatrycznego 

dzieci i młodzieży



OBSZAR: WSPARCIE OSÓB W KRYZYSIE BEZDOMNOŚCI

Cel strategiczny:

Stworzenie skutecznego systemu wsparcia dla osób w kryzysie 
bezdomności oraz osób zagrożonych bezdomnością

Cel strategiczny: Stworzenie skutecznego systemu wsparcia dla osób 
w kryzysie bezdomności oraz osób zagrożonych bezdomnością.

Cel szczegółowy nr 1: Wdrożenie systemu koordynacji i 
standaryzacji usług społecznych dla osób w kryzysie bezdomności 
oraz osób zagrożonych bezdomnością;

Cel szczegółowy nr 2: Opracowanie i wdrożenie rozwiązań na 
rzecz przejścia ze wsparcia instytucjonalnego do wsparcia w 
formie mieszkaniowej



OBSZAR: WSPARCIE OSÓB W KRYZYSIE BEZDOMNOŚCI

Wdrożenie systemu koordynacji i standaryzacji usług społecznych dla osób w kryzysie bezdomności 
oraz osób zagrożonych bezdomnością

• współpraca międzysektorowa w zakresie kompleksowej pomocy osobom w kryzysie bezdomności

• powołanie w gminach jednostek odpowiedzialnych za kwestie mieszkalnictwa społecznego w tym 
zapobieganie zadłużeniom, eksmisjom i bezdomności

• zmiany w zakresie definiowania bezdomności i katalogu osób uprawnionych do wsparcia

• wzmocnienie i usprawnienie systemu interwencji, ochrony zdrowia i życia osób bezdomnych, poprzez  
świadczenie wsparcia w środowisku metodą streetworkingu.

• wprowadzenie możliwości pracy socjalnej z osobami w zakładach penitencjarnych/treningu 
samodzielności z osobami usamodzielniającymi się

• prowadzenie kampanii społecznych dot. przełamywania stereotypów na temat bezdomności.



OBSZAR: WSPARCIE OSÓB W KRYZYSIE BEZDOMNOŚCI

Opracowanie i wdrożenie rozwiązań na rzecz przejścia ze wsparcia instytucjonalnego do wsparcia w 
formie mieszkaniowej

• Opracowanie i wdrożenie modelu działań zapobiegających zadłużeniom, eksmisjom i bezdomności

• Rozwój mieszkalnictwa treningowego i wspomaganego

• Rozwój programów przeciwdziałania bezdomności opartych m.in. na modelu „Najpierw mieszkanie”
lub innych

• Przekształcanie dotychczasowych placówek dla osób w kryzysie bezdomności w zespolone mieszkania
wspomagane lub w placówki o charakterze interwencyjnym

• Tworzenie koszyków usług społecznych dla osób w kryzysie bezdomności.



Wskaźniki

Obszar I Dzieci i młodzież

Na poziomie każdego powiatu działa 
interdyscyplinarny zespół wsparcia rodziny

bd 100% powiatów 31 grudnia 2025

Przeniesienie organizacji rodzin 
spokrewnionych na poziom gminy i 
włączenie rodzin spokrewnionych do 
systemu wsparcia rodzin

0 100% 31 grudnia 2025

Odsetek planów pomocy dziecku i rodzinie 
powstałych  w oparciu o zespoły 
multidyscyplinarne (co najmniej z poziomu 
gminy i powiatu) w ogólnej liczbie 
wszystkich dzieci odseparowanych od 
rodziny (we wszystkich formach opieki 
długoterminowej)

0 100% 31 grudnia 2025

Zwiększenie zasobu mieszkalnictwa 
treningowego dla osób usamodzielnianych.

380

mieszkań

700

mieszkań
31 grudnia 2035 r.



Wskaźniki

Obszar II Osoby starsze

Na poziomie każdej gminy utworzone 
zostanie miejsce koordynacji usług 
społecznych i zdrowotnych.

0 100% gmin 31 grudnia 2025

Utworzenie centrów usług 
społecznych. 

0 25% (lub 100% w 
przypadku zmiany 
ustawy.

31 grudnia 2030

Wprowadzenie badania okresowej 
oceny możliwości usamodzielnienia 
mieszkańca.

0
100% 
jednostek typu DPS, 
ZOL, ZPO

31 grudnia 2023 r.

Wprowadzenie stabilnego i trwałego 
rozwiązania finansującego koszty 
opieki długoterminowej dla obywateli.

0 1 31 grudnia 2030 r.

Przekształcenie zawodu opiekuna 
w zawód specjalista ds. opieki. 
Określenie minimalnych wynagrodzeń 
na stanowisku specjalisty ds. opieki.

bd 1 31 grudnia 2025 r.

Utworzenie mieszkań wspomaganych 0 2000 31 grudnia 2035 r.



Wskaźniki

Obszar III Osoby z niepełnosprawnościami

Wdrożenie systemu koordynacji oraz 
standaryzacji usług społecznych i 
zdrowotnych.

Na poziomie 
każdej gminy 
utworzone 
zostanie 
miejsce 
koordynacji 
usług 
społecznych 
i zdrowotnych.

0 100% gmin

Upowszechnianie i rozwój centrów 
opiekuńczo – mieszkalnych.

bd 100 COM 31 grudnia 2024 r.

Tworzenie i realizacja indywidualnych 
planów usamodzielnienia uwzględniających 
aktywizację społeczną i zawodową osób 
opuszczających placówki całodobowe.

0
100% jednostek typu 
DPS, ZOL, ZPO

31 grudnia 2025 r.

Utworzenie mieszkań wspomaganych.
bd

5000 
mieszkań

31 grudnia 2035 r.



Wskaźniki

Obszar IV Osoby w kryzysie zdrowia psychicznego

Wdrożenie systemu koordynacji oraz 
standaryzacji usług społecznych i 
zdrowotnych.

. 0 100% gmin

Wprowadzenie badania okresowej oceny 

możliwości usamodzielnienia mieszkańca.
0

100% 

jednostek typu DPS, 

ZOL, ZPO

31 grudnia 2023 r.

Uruchomienie specjalistycznych usług 
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi w każdej gminie.

50,9 %
gmin w Polsce

100% 
gmin w Polsce

31 grudnia 2030 r.

Zabezpieczenie dziennych form pobytu 
i wsparcia dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi.

bd
100% 
gmin w Polsce

31 grudnia 2030 r.

Tworzenie przedsiębiorstw społecznych 1606 8300 PS 31 grudnia 2035 r.

Stworzenie sieci mieszkań treningowych 
z asystenturą, doradztwem zawodowym i 
treningami pracy. 

219
1000
mieszkań

31 grudnia 2035 r.



Wskaźniki

Obszar V Osoby w kryzysie bezdomności

Na poziomie każdej gminy utworzone zostanie 
miejsce koordynacji usług społecznych.

bd 100% gmin 31 grudnia 2025 r.

Udział gmin realizujących standard działań 
profilaktycznych i interwencyjnych w zakresie 
mieszkalnictwa pozwalających kontrolować 
zadłużenie.

bd
25%

100%

2025 r.

2030 r.

Odsetek osób przebywających w instytucjach, 
z którymi podjęto pracę socjalną przed 
opuszczeniem instytucji.

bd 100% 31 grudnia 2025 r.

Liczba mieszkań dla osób wychodzących z kryzysu 

bezdomności.
bd 6400 31 grudnia 2035 r.

Liczba gmin, w których świadczone są usługi streetworkerów 
zintegrowane z systemem interwencyjnych usług 
schronienia i innymi usługami typu outreach.

42 500 2030 r.

Odsetek miejsc dla osób w kryzysie bezdomności 
zapewnionych przez gminę (na terenie gminy lub poprzez 
wykupienie miejsca w innej gminie) w mieszkaniach 
wspomaganych w stosunku do osób w kryzysie bezdomności 
z terenu danej gminy.

bd
25%
50%

2025 r.
2030 r. 

Odsetek osób opuszczających instytucje, kierowanych do 
miejsc w ramach programów przygotowujących do 
samodzielnego życia obejmujących zapewnienie lokali.

0,1% 100% 31 grudnia 2030 r.



Kwestie dyskusyjne

 Zakres przedmiotowy dokumentu

 Koordynacja działań na poziomie lokalnym i ponadlokalnym

 Finansowanie działań (zwłaszcza opieka długoterminowa)

 Rola samorządów wojewódzkich

 Rola sektora społecznego

 Instytucje całodobowe

 Konkretyzacja działań 



Zakres przedmiotowy dokumentu 

Zakres dokumentu odwołuje się do usług społecznych, zaś w tekście 
pojawiają się również usług zdrowotne choć w bardzo niekonsekwentny 
sposób (brak. m.in. kwestii zakładów opiekuńczo-leczniczych, dziennych 
domów opieki medycznej, centrów alzheimerowskich etc.); 

Czy zatem ma być jeden dokument obejmujący politykę społeczną i 
zdrowie czy też są to różne dokumenty? 

Naszym zdaniem dobrym rozwiązaniem jest łączenie w jednym 
dokumencie usług społecznych i zdrowotnych, ale w sposób 
konsekwentny. W przeciwnym razie powstaną dwa różne dokumenty 
nie prowadzące do skoordynowanych działań. 



Koordynacja działań na poziomie lokalnym i 
ponadlokalnym
W każdym obszarze pojawia obowiązek ustanowienia na poziomie gmin 
koordynatora usług społecznych i zdrowotnych, który ma odpowiadać 
za całokształt organizowania i nadzoru wsparcia dla osób starszych, 
dzieci i młodzieży, osób z niepełnosprawnościami, osób w kryzysie 
zdrowia psychicznego oraz bezdomności. 

Ponadto koordynatorzy usług funkcjonujący na terenie gmin będą 
odpowiedzialni za badanie jakości usług, a także pomiar satysfakcji osób 
na rzecz których realizowane są usługi. 



Koordynacja działań na poziomie lokalnym i 
ponadlokalnym
W innym fragmencie dokumentu wskazuje się że „rolę koordynatora 
będzie pełniło Centrum Usług Społecznych, w tych gminach w których 
zostanie ono utworzone. 

W samorządach, w których Centrum Usług Społecznych nie będzie 
funkcjonowało, decyzję o powierzeniu funkcji koordynatora usług 
społecznych i zdrowotnych  podejmuje gmina” (s. 110). 

Tymczasem na poziomie wskaźników osobno wskazuje się kwestię CUS 
a osobno koordynatorów usług. Wydaje się, że kwestia ta nie została 
przemyślana w dokumencie. Co więcej wskazuje się to jako zadanie 
własne gmin, razem z całym pakietem usługowym. 



Finansowanie działań 

Wskazano, że „ostateczna wysokość środków przewidzianych do 
realizacji poszczególnych projektów będzie ustalana corocznie przez 
Radę Ministrów w trakcie prac nad ustawą budżetową”. Oznacza to 
brak jakiejkolwiek propozycji na przyszłość a tylko bieżące finansowanie 
w ramach budżetu państwa. Na poziomie działań i wskaźników 
zapowiada się „Zbudowanie trwałego systemu finansowania opieki 
długoterminowej” jednak wykonanie przewiduje się dopiero na koniec 
2030 roku. 



Finansowanie działań 

Brak jest również rozstrzygnięć odnośnie korelacji działań krajowych 
(programy rządowe) z działaniami europejskimi w szczególności w 
ramach Programów Regionalnych. Chodzi tu zwłaszcza o zapewnienie 
trwałości finansowania działań zapoczątkowanych w ramach projektów 
EFS+ oraz EFRR. Bez podejścia całościowego większość lokalnych 
inicjatyw  zostanie zaprzepaszczona. 

A mamy stworzyć do 2035 - 14 720 mieszkań wspomaganych i 
chronionych (mamy obecnie ok 1500);



Rola samorządu regionalnego 

przeprowadzenie na poziomie centralnym, za pośrednictwem 
Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej,  audytu oraz  baz danych 
o wszystkich dzieciach przebywających poza rodziną. (wnioski i 
rekomendacje s. 24);

prowadzenie na poziomie regionalnym stałego monitoringu sytuacji 
demograficznej oraz działań prowadzonych na rzecz osób starszych; 
(wnioski i rekomendacje s. 36);  



Rola samorządu regionalnego 

 Istotną rolę nad realizacją działań zawartych w Strategii oraz nad 
koordynowaniem regionalnej polityki społecznej w tym zakresie 
pełnić będą Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej. Samorządy 
Województw ponadto  będą  wdrażać Regionalne Programy 
Operacyjne, które staną się bardzo istotnym instrumentem 
potencjalnego współfinansowania zadań zawartych w Strategii. 
(Rozdział II Istota procesu deinstytcjonalizacji, s . 111)

 stworzenie krajowych wytycznych dotyczących deinstytucjonalizacji
(MRiPS), regionalnych (ROPS) i lokalnych (Gmina) planów 
deinstytucjonalizacji usług społecznych; (Rozdział III, Wizja i cele 
strategiczne kluczowe zadania, s. 112);



Rola sektora społecznego

 Niezrozumiałe jest marginalizowanie działań sektora społecznego 
jako głównego partnera sektora publicznego. W zasadzie strategia 
wskazuje na organizacje obywatelskie jako jednego z realizatorów w 
szeregu innych podmiotów nie budując tu sojuszu instytucji 
niekomercyjnych. W istocie brak takiej filozofii wskazuje na 
wolnorynkowe podejście. 

Podejście to nie uwzględnia roli sektora społecznego jako uczestnika 
w kreowaniu polityki publicznej, a w przypadku realizacji jako jednego 
z licznych uczestników. Ta filozofia niestety doprowadziła do dużego 
spadku jakości usług społecznych w wielu obszarach, gdy kryterium 
decydującym była kwestia ceny a nie jakości realizacji działań. 



Instytucje całodobowe

 Dokument w różnych miejscach odnosi się do długoterminowych 
placówek całodobowych. M.in. zapowiada się „ Przekształcanie 
stacjonarnych placówek opieki długoterminowej w placówki realizujące 
kompleksowe usługi, stacjonarne i środowiskowe, w tym usługi realizujące 
stacjonarną opiekę krótkoterminową.  Przekształcenie dotyczyć ma 
otwarcia na równoległą  realizację usług środowiskowych przy ograniczeniu 
do niezbędnego minimum wsparcia stacjonarnego.” 

 Podobnie w przypadku pieczy zastępczej planuje się „przekształcenie 
placówek opiekuńczo – wychowawczych wsparcia całodobowego w 
dzienne ośrodki wsparcia pieczy zastępczej”. Propozycje warte poparcia, 
jednak nie wskazuje się ścieżki dojścia do takiego systemu do 2035 r. 



Instytucje całodobowe

 Brak również odniesienia do prywatnych placówek całodobowych 
prowadzonych w ramach działalności gospodarczej, które mają dużo 
łatwiejsze warunki funkcjonowania i mogą stopniowo wypierać 
instytucje publiczne, chyba że taki jest zamysł autorów.

W części pierwszej wspomina się o moratorium na tworzenie 
nowych placówek, ale potem ani słowa na ten temat. Powstaje 
pytanie – wspieramy czy też nie wspieramy tworzenie nowych 
placówek? Co z ZOL/ZPO?



Konkretyzacja działań 

Warunkiem minimalnym w omawianym dokumencie jest 
wprowadzenie zobowiązania do wprowadzania 2-3 letniego planu 
wdrożeniowego, który byłby swoistą „mapą drogową” zmian na 
kolejne lata. Bez takiej konkretyzacji dokument stanie się zapisem 
ogólnym nie tworzącym „kroczących” zmian prowadzących do 
posuwania się naprzód w realizowanej zmianie.

Plan mógłby być dyskutowany i przygotowywany przez zapowiadany 
zespół ds. koordynacji strategii 

Musi być też jasno sformułowany wymóg 3-letniego Regionalnego 
Planu Rozowju Usług Społecznych (RPDI) obecnie dotyczy tylko EFS+ i 
EFRR a powinien dotyczyć wszystkich środków krajowych.



Bierzecie udział w  konsultacjach 

Wyślijcie uwagi do 3 listopada!!!!

https://www.gov.pl/web/rodzina/projekt-uchwaly-rady-ministrow-w-sprawie-
ustanowienia-polityki-publicznej-pt-strategia-rozwoju-uslug-spolecznych-polityka-
publiczna-na-lata-20212035



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).


