Koocowa wersja raportu z badania „Diagnoza sektora usług społecznych w województwie
wielkopolskim wraz z rekomendacjami” powstała z udziałem następujących podmiotów i osób:






Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu – opracowanie koncepcji badania,
PBS Sp. z o. o. – realizacja badania terenowego, wstępny raport badawczy,
Obserwatorium Integracji Społecznej działające w ramach Wielkopolskiego Regionalnego
Obserwatorium Terytorialnego – ponowna analiza danych, opracowanie Zapotrzebowania
na wybrane usługi społeczne w województwie wielkopolskim, opracowanie ostatecznej wersji
raportu, opracowanie rekomendacji na podstawie warsztatów rekomendacyjnych z udziałem
zespołu ekspertów-praktyków,
prof. dr hab. Mirosław Grewioski, Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka
w Warszawie – konsultacja merytoryczna.

Badanie zostało zrealizowane w ramach projektu pt. „Koordynacja i współpraca na rzecz integracji
społecznej Wielkopolski” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego.

Poznao, 2015
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Wprowadzenie
Niniejszy raport zawiera wyniki badao przeprowadzonych na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
w Poznaniu, mających na celu diagnozę stanu obecnego oraz ocenę perspektyw rozwojowych sektora usług
społecznych w województwie wielkopolskim.
W niniejszym badaniu usługi społeczne zostały zdefiniowane wąsko jako odnoszące się do świadczeo
1

w naturze , które obejmują opiekę nad dziedmi, osobami starszymi i osobami z niepełnosprawnością oraz
2
wyspecjalizowane usługi pracy socjalnej .
Do usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym zaliczamy:
1.

usługi asystenckie i opiekuocze nad osobami w różnym stopniu niesamodzielnymi, w tym usługi
opiekuocze i specjalistyczne usługi opiekuocze, których zakres i wymagania kwalifikacyjne dla kadr
określa ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.,
2. usługi wsparcia rodziny, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia
9 czerwca 2011 r., w tym:
a) pracę z rodziną, w tym asystenturę rodzinną, konsultacje i poradnictwo specjalistyczne, terapię
i mediację, usługi dla rodzin z dziedmi, w tym usługi opiekuocze i specjalistyczne usługi
opiekuocze, pomoc prawną, w szczególności w zakresie prawa rodzinnego, organizowanie dla
rodzin spotkao, mających na celu wymianę ich doświadczeo oraz zapobieganie izolacji („grupy
wsparcia”, „grupy samopomocowe”),
b) pomoc w opiece i wychowaniu dziecka, w tym poprzez usługi placówek wsparcia dziennego
w formie opiekuoczej i specjalistycznej oraz w formie pracy podwórkowej,
3. usługi pieczy zastępczej, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia
9 czerwca 2011 r.,
4. usługi w mieszkaniach chronionych (zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.)
3
i innych formach mieszkao o charakterze wspieranym .
Potrzeba przeprowadzenia analiz w tym obszarze wynika w pierwszej kolejności z niedostatku wiedzy o sytuacji
sektora usług społecznych, której znajomośd jest istotna dla trafnej i efektywnej realizacji przedsięwzięd
zaplanowanych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020.
Z diagnozy przeprowadzonej na potrzeby WRPO wynika, że znaczna liczba mieszkaoców Wielkopolski, w tym
dzieci i młodzież, zagrożona jest ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (szczególnie wysoki wskaźnik
ubóstwa zaobserwowano w 16 wielkopolskich gminach leżących na północnym i wschodnim kraocu
województwa). Wiele rodzin doświadcza trudności w pełnieniu funkcji opiekuoczo-wychowawczych, wskutek
czego dzieci umieszczane są w rodzinach zastępczych lub są objęte instytucjonalnymi formami opieki. Rośnie
4
także liczba osób starszych, a ich kondycja zdrowotna jest gorsza niż w innych regionach Polski .
Chod ze świadczeo pomocy społecznej korzysta stosunkowo duża liczba osób, dostępnośd infrastruktury
społecznej jest raczej niewielka i zróżnicowana terytorialnie, a rozwój usług środowiskowych i wspierających
(w tym w usamodzielnianiu się) jest niedostateczny. Niezaspokojone pozostają rosnące potrzeby osób
1

Tak rozumiane usługi społeczne przeciwstawia się świadczeniom pieniężnym.
R. Szarfenberg Standaryzacja usług społecznych, str. 16 za: T. Fitzpatrick i in. (red.), International Encyclopedia of Social
Policy, Routledge, London, New York 2006, s. 1300.
3
Za: Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięd w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem
środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego na lata 2014-2020.
4
Zarząd Województwa Wielkopolskiego, Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, str. 22.
2
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starszych, z niepełnosprawnością, rodzin – w tym dzieci i młodzieży, co zwiększa ryzyko ich wykluczenia
społecznego. Mimo ciągłego rozwoju sektora ekonomii społecznej, jego potencjał w zakresie świadczenia usług
społecznych jest ograniczony. Sytuacji nie poprawia niski poziom współpracy służb społecznych i zatrudnienia,
samorządów lokalnych, NGO i przedstawicieli sektora prywatnego – obecnych i potencjalnych dostarczycieli
usług społecznych.
Głównym celem działao finansowanych z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–
2020 będzie poprawa dostępności przystępnych cenowo, trwałych i wysokiej jakości usług społecznych (w tym
socjalnych i zdrowotnych) dla osób zagrożonych wykluczeniem (priorytet inwestycyjny 9iv). W szczególności
promowane będzie wsparcie skierowane do osób starszych, z niepełnosprawnością oraz organizacji usług
społecznych i zdrowotnych sprzyjających wyrównywaniu szans w rozwoju dzieci i młodzieży, jak również rodzin
przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuoczo-wychowawczych.
Istotnym elementem wszystkich opisywanych działao będzie ukierunkowanie na deinstytucjonalizację usług
społecznych, a więc na zwiększanie udziału tych świadczonych na poziomie lokalnych społeczności (również
5
profilaktycznych) i w obrębie środowiskowych form wsparcia, przy równoczesnym wzroście kompleksowości
udzielanej pomocy i rozwoju współpracy instytucji jej udzielających.
Powyższe działania będą ponadto uzupełnione projektami zmierzającymi do poprawy infrastruktury zdrowotnej
i społecznej (oś priorytetowa 9, PI 9a), co ułatwi dostęp do usług z obu tych dziedzin osobom zagrożonym
wykluczeniem społecznym i zawodowym ze względu na stan zdrowia lub trudną sytuację życiową.

5

Na podstawie: Ogólnoeuropejskie wytyczne dotyczące przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej
na poziomie lokalnych społeczności. Europejska Grupa Ekspertów ds. Przejścia od Opieki Instytucjonalnej do Opieki
świadczonej na poziomie Lokalnych Społeczności, listopad 2012. Należy zwrócid uwagę, że deinstytucjonalizacja w tym
rozumieniu nie oznacza zamykania zakładów ani też wyłącznie świadczenia usług w domach odbiorców usług.
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1. Synteza metodologiczna
Badanie, na podstawie wyników którego powstało niniejsze opracowanie, składało się z dwóch zasadniczych
etapów – diagnozy sektora usług społecznych oraz wypracowywania na jej podstawie rekomendacji. Diagnoza
przeprowadzona została zarówno na podstawie jakościowych i ilościowych badao reaktywnych, jak i badao
niereaktywnych (analiza danych zastanych), co pozwoliło na kompleksowe uchwycenie badanych zjawisk.
Rysunek 1 Schemat koncepcji realizacji badania

Źródło: Opracowanie własne.

Badania terenowe poprzedzone były analizą desk research. Jest to niereaktywna metoda badao polegająca
na analizie danych zastanych, takich jak akty prawne, publikacje, raporty, biuletyny, katalogi, informacje
dostępne na stronach www itp.
Analizę tę sporządzono na podstawie różnych źródeł danych. Zasadniczą jej częśd oparto na danych z oceny
zasobów pomocy społecznej (OZPS) za lata 2011–2014, statystykach Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
(MPiPS) i Głównego Urzędu Statystycznego oraz na sprawozdaniach z realizacji zadao pieczy zastępczej.
Włączanie danych do badania poprzedzała ocena ich wiarygodności, rzetelności i aktualności. Analiza
wybranego materiału była prowadzona pod kątem celów i postawionych pytao badawczych. Wyniki badania
desk research stworzyły kontekst dla terenowej części projektu. Wiedza na temat kontekstu systemu usług
społecznych była podstawą do właściwego zaprojektowania próby badawczej, narzędzi badawczych oraz
materiałów szkoleniowych przekazywanych ankieterom i moderatorom. Ponadto informacje uzyskane dzięki
desk research zostały zestawione z wynikami badao reaktywnych i wykorzystane podczas opracowania raportu
koocowego. Kolejnym etapem projektu badawczego było przeprowadzenie badao terenowych opisanych
poniżej, w podziale na metody ilościowe i jakościowe.
Ankiety CAWI (ang. Computer Assisted Telephone Interview) z organizatorami usług społecznych (PCPR, OPS,
MOPR)
Z prośbą o wypełnienie ankiety internetowej zwrócono się do wszystkich wielkopolskich ośrodków pomocy
społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie oraz instytucji łączących kompetencje dwóch powyższych
(MOPR). Ostatecznie uzyskano 180 wypełnionych ankiet. Największą częśd ankiet (88,3%) zrealizowano
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w ośrodkach pomocy społecznej. W badaniu CAWI zebrano bogaty materiał empiryczny ilustrujący sytuację
we wszystkich subregionach województwa wielkopolskiego.
Wykres 1 Struktura badanej próby organizatorów usług społecznych w badaniu CAWI – typ instytucji
i subregion
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Źródło: Badanie CAWI z organizatorami usług (OPS/PCPR).

Wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo CATI (ang. Computer Assisted Telephone Interview)
z realizatorami usług reprezentującymi NGO/podmioty prywatne
Do udziału w wywiadach telefonicznych zaproszono realizatorów usług z terenu województwa wielkopolskiego
dla poszczególnych grup beneficjentów. Jednostkami badania były organizacje pozarządowe (fundacje
i stowarzyszenia) oraz podmioty prywatne (prowadzące indywidualną działalnośd gospodarczą). Wywiady z ich
przedstawicielami przeprowadzono techniką CATI.
W badaniu wzięło udział 100 podmiotów świadczących usługi opiekuocze. Cztery piąte badanych instytucji
(80%) stanowiły organizacje pozarządowe; 15% badanych podmiotów realizuje usługi w ramach indywidualnej
działalności gospodarczej, a 5% prowadzi działalnośd w innej formie. Dla jednej trzeciej badanych podmiotów
(30%) główną docelową grupą odbiorców są osoby starsze (w wieku poprodukcyjnym), jedna trzecia (30%)
zorientowana jest przede wszystkim na wspieranie rodzin (w tym na pieczę zastępczą na terenie powiatu),
natomiast największa częśd (40%) świadczy wsparcie osobom z niepełnosprawnością. W badaniu zastosowano
równomierną alokację próby w poszczególnych subregionach województwa wielkopolskiego, w każdym
subregionie realizowano 20% wywiadów.
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Wykres 2 Struktura próby realizatorów usług reprezentujących NGO/podmioty prywatne ze względu na formę
działalności, grupę odbiorców, subregion
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Źródło: Badanie CATI z realizatorami usług reprezentującymi NGO/podmioty prywatne (N=100).

Jako pozostałych beneficjentów działalności badanych instytucji (którymi zajmują się one obok głównej grupy
podopiecznych), najczęściej wskazywano osoby z niepełnosprawnością (29%). O wiele rzadziej wymieniano
rodziny (10%) i osoby starsze (8%). Najwięcej podmiotów nie miało poza główną grupą podopiecznych żadnej
innej grupy odbiorców swoich usług.

Ankiety audytoryjne z odbiorcami usług instytucjonalnych
Ten moduł ilościowy zrealizowany został za pomocą ankiety audytoryjnej z beneficjentami usług społecznych,
będącymi podopiecznymi ośrodków adopcyjnych, placówek pobytu całodobowego i dziennego (domy pomocy
społecznej, środowiskowe domy samopomocy, placówki opiekuoczo-wychowawcze, ośrodki interwencji
kryzysowej i ośrodki adopcyjne).
W badaniu wzięło udział 177 beneficjentów, z czego 72,2% stanowiły kobiety, a 27,8% mężczyźni. Najmniej
liczną grupę wiekową stanowili respondenci w przedziale 18–24 lata – 6,4%. Najliczniej w badaniu były
reprezentowane osoby w wieku 25–39 lat (35,5%). Badani w wieku 60–79 stanowili drugą co do wielkości grupę
respondentów (26,7%). Próba rozkładała się relatywnie równomiernie pod względem wykształcenia.
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Wykres 3 Struktura badanej próby beneficjentów ze względu na płed, wiek, wykształcenie
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Źródło: Ankieta audytoryjna odbiorców usług.

Indywidualne wywiady pogłębione
Wywiady pogłębione zostały przeprowadzone w podziale uwzględniającym 5 subregionów województwa
wielkopolskiego, a następnie ujęte w formułę studiów przypadku. Każde studium odnosiło się do jednego
z subregionów oraz, w miarę możliwości realizacyjnych, do konkretnego powiatu w tym subregionie, także
gmin wchodzących w jego skład. Takie ujęcie pozwoliło poznad specyfikę lokalnego rynku usług poprzez
rozmowy z przedstawicielami badanych podmiotów oraz odbiorców ich usług w ramach danej JST.
W obrębie każdego z 5 studiów przypadku przeprowadzono:


4 IDI z przedstawicielami JST zaangażowanymi w politykę lokalną w obszarze usług społecznych lub
grup wyróżnionych w badaniu.



1 IDI z radnym reprezentującym radę gminy lub powiatu. Wskazane było, aby osoba ta była dobrze
zaznajomiona z badaną tematyką przynajmniej w jednym z jej wymiarów (np. współpraca
z organizacjami pozarządowymi, organizacja pomocy społecznej).



3 IDI z realizatorami usług społecznych będącymi przedstawicielami trzech różnych typów instytucji:
 1 IDI z przedstawicielem instytucji realizującej usługi społecznej będącej jednostką
organizacyjną JST,
 1 IDI z przedstawicielem instytucji realizującej usługi społecznej będącej NGO/PES,
 1 IDI z przedstawicielem instytucji realizującej usługi społeczne będącej podmiotem sektora
prywatnego.
3 IDI z odbiorcami usług społecznych.
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Łącznie, we wszystkich studiach przypadku zrealizowano 55 indywidualnych wywiadów pogłębionych.
Uzupełnieniem dla IDI były zogniskowane wywiady grupowe. Łącznie przeprowadzono 4 FGI:





z wychowankami pieczy zastępczej,
z rodzinami zastępczymi,
z osobami starszymi,
z osobami z niepełnosprawnością;

Charakterystykę pracy osób świadczących usługi społeczne poznano także dzięki wypełnieniu przez pięciu z nich
dzienniczków opisujących ich codzienną pracę, w tym spotykające ich trudności. Dzienniczki wypełniali
pracownicy:






domu pomocy społecznej,
prywatnej placówki całodobowej opieki,
ośrodka interwencji kryzysowej,
środowiskowego domu samopomocy,
klubu seniora.

Na potrzeby podsumowania wyników i oczekiwao odbiorców opracowania fazę badao terenowych zakooczyły
trzy pogłębione wywiady telefoniczne z przedstawicielami władz regionach (Wielkopolskiego Urzędu
Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego i Regionalnego Ośrodka Polityki
Społecznej w Poznaniu).
W celu przedyskutowania i doprecyzowania rekomendacji przeprowadzono cztery warsztaty na ten temat
z przedstawicielami instytucji samorządowych, organizatorami i realizatorami usług społecznych, a także
ekspertami w zakresie wsparcia dla wyróżnionych kategorii odbiorców usług.
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2. Zapotrzebowanie na wybrane usługi w województwie
wielkopolskim
Jednym istotnych wyzwao społeczno-demograficznych dla Wielkopolski jest problem starzenia się
społeczeostwa. Spadająca liczba urodzeo oraz szybkie wydłużanie się czasu życia powodują, że region ten
dołączył do grupy obszarów starzejących się. Sytuacja pogłębi się, gdy w dalszej perspektywie granicę starości
przekroczą kolejne roczniki. Konsekwencją starzenia się ludności jest również podwyższanie się średniej wieku
osób z niepełnosprawnością. Przygotowanie gospodarki do nowych proporcji demograficznych jest niezbędne
w kontekście zapewnienia odpowiedniej jakości życia Wielkopolan, wzrostu ekonomicznego i konkurencyjności
6
regionu.
Problemem wpływającym między innymi na sytuację rodzin, są pogłębiające się dysproporcje
międzypowiatowe w poziomie życia mieszkaoców, szczególnie ludności rolniczej, a także rosnące różnice
poziomu gospodarczego, infrastruktury technicznej i standardu życia między dużymi miastami i obszarami
wiejskimi. Bariery komunikacyjne powodują złą dostępnośd do usług i rynku pracy przez zmniejszenie
mobilności mieszkaoców. Niekorzystnie zmieniają się relacje pomiędzy liczbą ludności posiadającej własne
źródła dochodów, a liczbą ludności zależnej finansowo od innych. Rośnie odsetek rodzin bezdzietnych
i niepełnych oraz rodzin pozbawionych stałego zatrudnienia. Sytuację rodzin oraz osób młodych utrudniają
również różnice w jakości i dostępności edukacji. W Wielkopolsce, jak i w całym kraju, szczególnie utrudniony
dostęp do oświaty mają mieszkaocy obszarów wiejskich. Bariery tworzą nie tylko niewystarczająco rozwinięta
komunikacja, ale także materialne ograniczenia. Problem ten istnieje na każdym poziomie nauczania,
7
począwszy od przedszkolnego, a koocząc na pomaturalnym.
W kontekście osób z niepełnosprawnością istotnym problem jest fakt, iż wciąż zdecydowana większośd tych
osób utrzymuje się ze świadczeo społecznych, a ich aktywnośd zawodowa jest niska. W konsekwencji pogłębia
8
się uzależnienie od pomocy społecznej, a ich integracja społeczno-zawodowa jest bardzo utrudniona .
Skala problemów społecznych oraz prognozowane zmiany struktury wiekowej ludności wymagają rozwoju
nowej sfery usług społecznych. Wykluczenie społeczne może bowiem skutkowad wśród dotkniętych nim osób
ograniczonym dostępem do rynku pracy oraz różnego rodzaju dóbr, a w konsekwencji nasilaniem się zjawisk
patologicznych. Dlatego ważne jest podjęcie działao usuwających lub ograniczających ich przyczyny. Rozwój
usług społecznych wymaga stworzenia odpowiedniego pakietu ukierunkowanego na różne grupy docelowe,
przede wszystkim zagrożone marginalizacją oraz w podeszłym wieku. Obejmuje on zarówno usługi publiczne,
jak i rynkowe. Ich rozwój powinien stad się źródłem zwiększenia liczby miejsc pracy, a przede wszystkim
9
standardu i jakości życia rodzin.
Proces rozwoju usług poprzedzony zostad jednak powinien analizą podaży i popytu na usługi społeczne.
W związku z powyższym, na podstawie danych zastanych, w tej części opracowania przedstawiony zostanie
aktualny stan wybranych usług i potencjalne zapotrzebowanie na ich świadczenie wobec osób w podeszłym
wieku, osób z niepełnosprawnością i rodzin.

6

Por.: Strategia Polityki Społecznej dla Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku, s. 244-284 oraz Wielkopolska 2020.
Zaktualizowana Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku, Poznao, 17 grudnia 2012, s.36 – 136.
7
Tamże.
8
Tamże.
9
Tamże.
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2.1.

Usługa w formie domu pomocy społecznej

Domy pomocy społecznej należy postrzegad jako zasób o charakterze instytucjonalnym, który zaspakaja
potrzeby osób wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, a których
rodzina nie jest w stanie zapewnid. Dom pomocy społecznej świadczy usługi bytowe, opiekuocze,
wspomagające i edukacyjne.
Tabela 1 Osoby oczekujące na miejsce domu pomocy społecznej w 2014 r.
Ogółem
TYPY DOMÓW
osób w podeszłym wieku
osób przewlekle somatycznie chorych
osób przewlekle psychicznie chorych
dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie
dzieci i młodzieży niepełnosprawnych
intelektualnie
osób niepełnosprawnych fizycznie
osób w podeszłym wieku oraz osób
niepełnosprawnych fizycznie
osób dorosłych niepełnosprawnych
intelektualnie oraz dzieci i młodzieży
niepełnosprawnych intelektualnie
inne, zgodne z art. 56a, ust. 2 i 3 ustawy
o pomocy społecznej
Ogółem

LICZBA
ZAREJESTROWANYCH
DPS
11
17
11
12

756
1816
1049
1276

LICZBA
MIESZKAOCÓW
DPS
734
1796
1048
1267

7

444

434

1

167

162

1

136

135

1

100

100

3

576

576

64

6320

6252

LICZBA MIEJSC
W DPS

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Sprawozdania MPiPS-05 za 2014 r.

W 2014 roku na terenie województwa wielkopolskiego funkcjonowały 64 domy pomocy społecznej, które
dysponowały 6320 miejscami (podaż).
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Mapa 1 Sied domów pomocy społecznej w województwie wielkopolskim w 2014 roku

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Sprawozdania MPiPS-05 za 2014 r.

Analiza DPS w układzie powiatowym wskazuje, że na terenie tylko sześciu powiatów nie prowadzono żadnego
domu pomocy społecznej (grodziski, leszczyoski, nowotomyski, obornicki, średzki, złotowski). Nie oznacza to
jednak, że mieszkaocy z tych powiatów nie są kierowani do DPS. Osobę wymagającą tej formy wsparcia kieruje
się do domu pomocy społecznej odpowiedniego typu, zlokalizowanego jak najbliżej miejsca zamieszkania osoby
10
kierowanej.

10

https://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/formy-udzielanej-pomocy/dom-pomocy-spolecznej/ dostęp z 18.11.2015 r.
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Wykres 4 Osoby oczekujące na miejsce domu pomocy społecznej na dzieo 31 XII 2014 r.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie Sprawozdania MPiPS-05 za 2014 r.

W 2014 roku na miejsce w DPS oczekiwało 599 osób. Największą grupę oczekujących na przyjęcie do domu
pomocy społecznej stanowiły osoby przewlekle somatycznie chore, najmniejszą zaś dzieci i młodzież
z niepełnosprawnością intelektualną.
Warto podkreślid, że w 2014 roku liczba mieszkaoców DPS była niższa od liczby miejsc w DPS, w związku z czym
nie wykorzystano wszystkich dostępnych miejsc (patrz: tabela nr 1). Mimo to osoby z list oczekujących
na miejsce w DPS nie wypełniły wolnych miejsc. Tak było w przypadku sześciu typów domów pomocy
społecznej. Prawdopodobnymi powodami takiej sytuacji mogą byd: wysokie koszty pobytu osób w domach
pomocy społecznej (niektórych gmin nie stad na zapewnienie pobytu, mimo takiej potrzeby ich mieszkaoca),
duże oddalenie DPS z wolnymi miejscami od dotychczasowego miejsca zamieszkania osoby potrzebującej
wsparcia, polityką budżetową powiatów, które nie kierują mieszkaoców do DPS prowadzonych przez inne
samorządy (dotyczy to tych powiatów, które na własnym terenie prowadzą dany typ DPS i koszty ponoszone
na pobyt mieszkaoca pozostają w budżecie samorządu).
Czas pobytu w DPS nie jest określony, a odpłatnośd, zgodnie z prawem ponoszą również (a często przede
wszystkim) samorządy, które kierują osoby potrzebujące opieki całodobowej do DPS.
Analizując liczbę osób oczekujących na miejsce w DPS warto zwrócid uwagę na liczbę oczekujących
w konkretnych powiatach. Najwięcej osób oczekujących na miejsce w DPS było na terenie miasta Poznania
(405) oraz powiatu słupeckiego (30) i pleszewskiego (26). Należy przy tym podkreślid, że listy oczekujących
przygotowywane są tylko przez te powiaty, które prowadzą dom pomocy społecznej (listy przygotowywane są
dla kategorii osób, które są odbiorcami usług danego typu domu). W związku z powyższym w ewidencji osób
oczekujących mogą znaleźd się osoby z różnych powiatów.
Jednym ze wskaźników określających stopieo zapotrzebowania na usługę w formie domu pomocy społecznej
jest współczynnik zaspokojenia potrzeb miejsc w DPS. Jest to stosunek liczby umieszczonych w DPS w danym
roku do sumy liczby umieszczonych w DPS i liczby oczekujących na miejsce w DPS. Zaspokojenie potrzeb miejsc
w DPS jest tym pełniejsze, im wartośd współczynnika bliższa 1.
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Wykres 5 Współczynnik zaspokojenia potrzeb miejsc w DPS dla Wielkopolski w 2014 r.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie Sprawozdania MPiPS-05 za 2014 r.

Współczynnik zaspokojenia potrzeb miejsc w DPS w 2014 roku dla województwa wyniósł 0,61. Oznacza to, że
potrzeby tylko 61% osób oczekujących na miejsce w DPS zostały zaspokojone w 2014 roku. Podkreślid należy, że
na wartośd wskaźnika może wpływad rodzaj danych, w oparciu o które wyliczona zostaje liczba osób
umieszczonych i osób oczekujących na miejsce w DPS. W sprawozdawczości publicznej prowadzonej w tym
11
zakresie występują niewielkie, aczkolwiek wpływające na wartośd wskaźnika różnice .
Współczynnik zaspokojenia miejsc w DPS warto również prześledzid według kategorii osób oczekujących
na miejsce w DPS. W takim układzie wskazuje on na grupy, których potrzeby w danym roku zostały zaspokojone
w najmniejszym i największym stopniu, a tym samym do kogo w pierwszej kolejności kierowad ewentualne
wsparcie.
Wykres 6 Współczynnik zaspokojenia potrzeb miejsc w DPS w 2014 r. według kategorii osób
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie Sprawozdania MPiPS-05 za 2014 r.

Z zestawienia danych wynika, że w Wielkopolsce w 2014 roku najniższa wartośd wskaźnika (0,50) osiągnięta
została dla osób z zburzeniami psychicznymi oczekujących na miejsce w DPS. Oznacza to, że tylko połowie
osób z tej kategorii udało się zapewnid miejsce w DPS. Kolejną grupą, której potrzeby zostały zaspokojone
11

Patrz Ocena Zasobów Pomocy Społecznej Województwa Wielkopolskiego za 2014 rok, str. 79.
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w najniższym stopniu, były osoby przewlekle somatycznie chore (wartośd wskaźnika 0,59). Pamiętad przy tym
12
trzeba, że jest to największa grupa oczekujących na miejsce w DPS (331 osób) . W związku z powyższym
zwiększenie liczby miejsc w DPS należałoby rozważyd w pierwszej kolejności dla ww. grup. W kontekście
nadchodzących zmian demograficznych, nie można pominąd również osób w podeszłym wieku, których
potrzeby na miejsce w DPS zostały zaspokojone w 62%, czyli nieznacznie powyżej wartości wskaźnika
obliczonego dla województwa.
Ciekawe wnioski można również wyciągnąd porównując współczynnik zaspokojenia potrzeb miejsc w DPS
poszczególnych powiatów. Pamiętad, przy tym należy, że może on byd obliczony tylko dla tych powiatów, które
prowadzą na swoim terenie DPS. W 2014 roku najwyższą wartośd (1) wskaźnika osiągnęły powiat szamotulski
oraz wrzesioski, nieznacznie dalej znalazły się: powiat międzychodzki (0,99), poznaoski (0,95), śremski (0,94),
kolski (0,92). Najniższą wartośd osiągnęło natomiast miasto Poznao (0,28), powiat słupecki (0,42), rawicki (0,50)
i pleszewski (0,64). Trzy z czterech powiatów z najniższą wartością współczynnika zaspokojenia potrzeb
miejsc w DPS (m. Poznao, pow. słupecki i pleszewski) mają również największą liczbę osób oczekujących
na miejsce w DPS, o czym wspomniano wcześniej. W przypadku powiatu rawickiego liczba oczekujących
na miejsce w DPS na dzieo 31 grudnia 2014 r. wyniosła zaledwie 9 osób, jednak w przeciągu roku udało się
zapewnid miejsce również tylko 9 osobom w DPS, co zaspokoiło zapotrzebowanie w tym powiecie jedynie
w 50%.
Biorąc po uwagę powyższe dane, rekomendowane byłoby zwiększenie liczby miejsc na terenie
ww. powiatów, tym bardziej, że prowadzą one placówki dla kategorii osób, których potrzeby zostały
zaspokojone w najmniejszym stopniu.
W celu oszacowania liczby DPS, którą należałoby utworzyd, aby zaspokoid bieżące potrzeby zbudowano
13
14
wskaźnik zapotrzebowania na DPS. Jest to stosunek różnicy pomiędzy popytem a podażą do maksymalnej
liczby miejsc w DPS.
Tabela 2 Wskaźnik zapotrzebowania na DPS w Wielkopolsce
Popyt
(liczba mieszkaoców + liczba
oczekujących)

Podaż
(liczba miejsc)

Wskaźnik zapotrzebowania
na DPS
(popyt - podaż) /30 miejsc

6851

6320

17,7

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Sprawozdania MPiPS-05 za 2014 r.

Na tej podstawie określono, że dla zaspokojenia popytu na usługę w formie domu pomocy społecznej
w Wielkopolsce należałoby dodatkowo utworzyd około 18 placówek opieki całodobowej z maksymalnie
30 miejscami (zgodnie z ideą deinstytucjonalizacji).

12

Stan na 31 XII 2014 r. Sprawozdanie MPiPS-05 za 2014r.
popyt – rozumiany jako suma liczby mieszkaoców DPS i liczby oczekujących na miejsce w DPS (jest to potencjalna grupa
osób, która w danym momencie jest zainteresowana usługą w formie DPS);
podaż – rozumiana jako dostępna liczba miejsc w DPS;
Różnica pomiędzy popytem a podażą wskazuje liczbę osób, której potrzeby nie będą zaspokojone, nawet przy
stuprocentowym wypełnieniu miejsc w DPS w obecnych warunkach organizacyjnych.
14
W Ogólnoeuropejskich wytycznych dotyczących przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie
lokalnych społeczności, które wskazują, że liczba mieszkaoców w deinstytucjonalizowanych placówkach opieki całodobowej
nie powinna przekraczad 30 osób.
13
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Analiza wskaźnika zapotrzebowania na DPS wg kategorii osób wskazuje na liczbę domów pomocy społecznej,
którą należałoby utworzyd dla konkretnych grup obiorców poszczególnych typów usługi w formie DPS.
Wykres 7 Wskaźnik zapotrzebowania na DPS według kategorii odbiorców
12,00

10,37

10,00
8,00
6,00
4,00

3,83

3,03

2,00
0,00
-2,00

osób w podeszłym
wieku

osób przewlekle
somatycznie chorych

osób przewlekle
psychicznie chorych

0,53

-0,27

0,23

dorosłych
niepełnosprawnych
intelektualnie

dzieci i młodzieży
niepełnosprawnych
intelektualnie

osób
niepełnosprawnych
fizycznie

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Sprawozdania MPiPS-05 za 2014 r.

Najwięcej DPS należałoby utworzyd dla osób przewlekle somatycznie chorych (ponad 10). Jest to najliczniejsza
grupa, która oczekuje na miejsce w DPS (por. wykres nr 4). Osoby w podeszłym wieku oraz przewlekle
psychicznie chore oczekują przynajmniej na 3 DPS (każda z grup) w formie zdeinstytucjonalizowanej. Oznacza
to, że popyt na usługę w formie DPS wśród tych grup jest większy, aniżeli aktualna podaż (liczba miejsc w DPS).
Jedyną kategorią odbiorców, w przypadku której podaż przewyższa popyt, są dzieci i młodzież
z niepełnosprawnością intelektualną, dlatego dla tej grupy osób na tę chwilę nie ma potrzeby tworzenia
dodatkowych miejsc w domach pomocy społecznej.
Wskaźnik zapotrzebowania na DPS w ujęciu powiatowym potwierdza, że największą liczbę DPS należałoby
utworzyd w tych powiatach, w których jest największa liczba oczekujących na miejsce w DPS oraz jest najniższy
wskaźnik zaspokojenia miejsc w DPS, tj. m. Poznao (13,26), powiat słupecki (1,03), powiat pleszewski (0,83).
Z danych statystycznych wynika, że najpilniejsza potrzeba utworzenia DPS jest w mieście Poznaniu, gdzie popyt
na miejsca w DPS zdecydowanie przewyższa podaż.
Wykres 8 Podaż i popyt na miejsca w DPS w m. Poznaniu w 2014 r.
700
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300
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345
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175
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DPS dla osób przewlekle somatycznie
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie Sprawozdania MPiPS-05 za 2014 r.
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W Poznaniu, aby zaspokoid potrzeby osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych, należałoby
utworzyd odpowiednio 4 i 9 domów pomocy społecznej. W pozostałych powiatach województwa, w których
wskaźnik zapotrzebowania na DPS nie przekracza wartości 1 trzeba byłoby rozważyd powstanie domów
o charakterze międzypowiatowym, łączonym (domy dla różnych kategorii odbiorców) lub z mniejszą liczbą
miejsc.
15

Dobrym rozwiązaniem wydaje się byd również tworzenie rodzinnych domów pomocy . Są one alternatywną
formą wsparcia dla dużych domów pomocy społecznej. W doskonały sposób mogą one również uzupełniad
system opieki długoterminowej. Obecnie na terenie województwa wielkopolskiego funkcjonują jedynie dwa
rodzinne domy pomocy, oba w mieście Poznaniu. Rodzinne domy pomocy społecznej przeznaczone są dla nie
mniej niż 3 osób i nie więcej niż 8 osób, w związku z czym mogą odpowiedzied na zapotrzebowanie na opiekę
całodobową występujące na terenie poszczególnych powiatów. Co istotne, to rodzinne domy pomocy
prowadzone są przez osoby fizyczne w ramach działalności gospodarczej, co oznacza, że nie są to placówki
16
organizacyjne pomocy społecznej .
Prognozując zapotrzebowanie na usługi w formie domu pomocy społecznej konieczne wydaje się przytoczenie
kilku danych, które mogą w przyszłości wpływad na popyt na miejsca w DPS. W Wielkopolsce w 2014 roku
około 9 tysięcy osób korzystało z usług opiekuoczych świadczonych w miejscu zamieszkania, z czego 73,5%
stanowiły osoby w wieku poprodukcyjnym. Wypłacono ponad 10 tysięcy świadczeo (specjalny zasiłek
opiekuoczy) osobom, które zrezygnowały lub nie podjęły pracy z uwagi na koniecznośd sprawowania stałej
opieki nad osobą najbliższą. Grupy te są potencjalnymi odbiorcami usług w formie DPS w kolejnych latach.
Obowiązujący w Polsce model sprawowania opieki nad osobami niesamodzielnym, wymagającymi wsparcia
całodobowego, nadal w głównej mierze opiera się o zasoby rodziny. Należy jednak mied świadomośd, że
w związku ze zmianami demograficznymi i społecznymi, możliwości sprawowania opieki przez rodzinę
maleją. Stąd też zapotrzebowanie na opiekę całodobową będzie wzrastad, szczególnie w grupie osób
starszych oraz przewlekle somatycznie chorych.

2.2.

Usługi opiekuocze

W 2014 roku, w województwie wielkopolskim usługami opiekuoczymi objęto 8 781 osób, a liczba udzielonych
świadczeo wyniosła ponad 3 miliony 700 tysięcy.
Tabela 3 Usługi opiekuocze w województwie wielkopolskim w 2014 r.

Wielkopolska

Liczba osób objęta
pomocą w formie
usług
opiekuoczych
ogółem

Liczba świadczeo
(liczba godzin
świadczenia usług
opiekuoczych)
ogółem

Średnia liczba
świadczeo (liczba
godzin usług
opiekuoczych)
przypadająca
na jedną osobę

Średnia liczba
świadczeo (liczba
godzin usług
opiekuoczych)
w miesiącu
przypadająca na jedną
osobę

8 781

3 769 019

429

35

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Sprawozdania OZPS za 2014 r.
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Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dania 31 maja 2012 r. w sprawie rodzinnych domów pomocy.
Program Umożliwiający Utworzenie Rodzinnych Domów Pomocy W Koninie, Jeśli masz czyjeś serce masz dom na każdym
miejscu, Program opracowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie, Grudzieo 2009.
16
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W 2014 roku w Wielkopolsce 28 gmin nie świadczyło usług opiekuoczych, a specjalistycznych usług
opiekuoczych nie świadczyło aż 210 z 226 gmin. Gminy, które nie świadczyły usług opiekuoczych są
rozmieszczone w 18 powiatach województwa wielkopolskiego. Największy odsetek gmin, które nie realizowały
usług opiekuoczych znajdował się na terenie powiatu leszczyoskiego (0,43), gnieźnieoskiego (0,4) i średzkiego
(0,4). Mieszkaocy gmin, które nie organizują usług opiekuoczych nie mają dostępu do takiej formy wsparcia
i możliwości finansowania (lub dofinansowania) jej ze środków publicznych. Ponadto, jeżeli 92% gmin nie
świadczy specjalistycznych usług opiekuoczych (mimo, iż udział osób w wieku poprodukcyjnym oraz osób
17
z niepełnosprawnością w województwie wynosi odpowiednio 17,66% oraz 8,89% ), uznad można, że większośd
gmin w Wielkopolsce nie organizuje usług opiekuoczych dostosowanych do szczególnych potrzeb swoich
mieszkaoców.
Mapa 2 Liczba osób objęta usługami opiekuoczymi w wielkopolskich gminach w 2014 roku

Źródło: Sprawozdanie OZPS za 2014 r.
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Wg danych Narodowego Spisu Powszechnego 2011 sporządzonego przez Główny Urząd Statystyczny w Wielkopolsce
12,4% populacji stanowiły osoby z niepełnosprawnością biologiczną – odczuwające ograniczenie sprawności
w wykonywaniu czynności podstawowych dla swojego wieku, ale nie posiadające prawnego orzeczenia niepełnosprawności
i prawną – posiadające odpowiednie orzeczenie wydane przez organ do tego uprawniony. 8,89% ogółu niepełnosprawnych
w Wielkopolsce stanowiły osoby z niepełnosprawnością prawną.

22

Na jakośd usług opiekuoczych świadczonych w województwie wielkopolskim wpływa wiele czynników, m.in.
liczba gmin organizujących usługi opiekuocze, poziom wyspecjalizowania usług, wymiar ich świadczenia oraz
cena. W Wielkopolsce mamy sytuację, w której większośd gmin świadczy usługi opiekuocze, jednak
w formule niewyspecjalizowanej (tylko 16 świadczy specjalistyczne usługi opiekuocze). Biorąc pod uwagę
powyższe, zasadne byłoby uruchomienie dodatkowych usług opiekuoczych, w pierwszej kolejności na terenie
gmin, które w ogóle nie organizują usług opiekuoczych, a w dalszej specjalistycznych usług opiekuoczych.
Próby oceny wymiaru świadczenia usług opiekuoczych można dokonad między innymi w oparciu o liczbę godzin
świadczenia usług. Jak wcześniej wspomniano, w 2014 roku w województwie Wielkopolskim udzielono
3 769 019 świadczeo w formie usług opiekuoczych. Liczbę świadczeo w tym przypadku należy rozumied jako
liczbę godzin świadczenia usług opiekuoczych. W województwie wielkopolskim na 1 osobę korzystającą ze
wsparcia w formie usług opiekuoczych przypada rocznie średnio około 429 godzin (stosunek liczby
udzielonych świadczeo do liczby osób, które zostały nimi objęte), co miesięcznie daje około 35 godzin. Powiaty,
które w najmniejszym wymiarze godzinowym w przeliczeniu na 1 osobę świadczą usługi opiekuocze to: powiat
leszczyoski (19 godz./miesiąc), powiat chodzieski (19 godz./miesiąc), powiat gnieźnieoski (21 godz./miesiąc),
miasto Leszno (22 godz.) oraz powiat krotoszyoski (25 godz./miesiąc) i średzki (27 godz./miesiąc). Z kolei
najwięcej godzin organizowanych jest w powiatach: tureckim, jarocioski oraz ostrzeszowskim (każdy
54 godziny na 1 osobę w miesiącu).
W czterech powiatach, w których liczba godzin usług opiekuoczych w przeliczeniu na jedną osobę jest najniższa,
obserwujemy największy odsetek gmin, które w ogóle nie realizują usług opiekuoczych. Są nimi: powiat
leszczyoski (0,44), gnieźnieoski (0,4), średzki (0,4) i krotoszyoski (0,33). W powiatach tych odnotowuje się niższy
od średniej wojewódzkiej odsetek osób w wieku poprodukcyjnym (ale wysoki udział osób w wieku 80+) oraz
osób z niepełnosprawnością (oprócz gnieźnieoskiego). Przypuszczad zatem można, że w tych powiatach
zapotrzebowanie na usługi opiekuocze jest niższe z uwagi na sytuację społeczno-demograficzną oraz
wypełnianie funkcji opiekuoczej przez rodziny osób wymagających wsparcia (p. gnieźnieoski – duża liczba
korzystająca ze specjalnego zasiłku opiekuoczego). Nie oznacza to jednak, że na tych terenach nie powinno się
w ogóle organizowad usług opiekuoczych. Organizowanie nowych lub dodatkowych godzin usług
opiekuoczych na ww. obszarach powinno byd jednak poprzedzone rozpoznaniem potrzeb grup docelowych
(osób wymagających opieki oraz rodzin sprawujących opiekę).
Jak wynika z badania, w opinii respondentów problematyczne jest zapewnienie opieki w postaci usług
opiekuoczych w godzinach popołudniowych i w weekendy. Opinie te potwierdzają powyższe dane. Trudno
bowiem zapewnid opiekę o wysokiej jakości, jeśli średnio na każdy dzieo w miesiącu przypada nie więcej niż
1 godzina usługi opiekuoczej. Tak było w przypadku dziewięciu powiatów, w kolejnych czterech liczba
świadczeo w formie usług opiekuoczych nie przekroczyła 31 godzin miesięcznie w przeliczeniu na jednego
korzystającego). Konieczne zatem jest zwiększenie wymiaru świadczenia usług społecznych - liczby godzin
i liczby osób, w szczególności konieczne jest dołożenie wszelkich starao, aby wsparcie było udzielane również
w godzinach popołudniowych, wieczornych oraz weekendy.
Uśredniony koszt 1 godziny usługi opiekuoczej ponoszony przez gminę to 12 zł, natomiast uśredniony koszt
1 godziny specjalistycznej usługi opiekuoczej to 17 zł.
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Wykres 9 Koszt 1 godziny usługi opiekuoczych ponoszony przez gminy w 2014 r. w ujęciu powiatowym
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Średnia
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czarnkowsko-trzcianecki
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0,00

4,00

8,00

12,00

16,00

20,00

Źródło: Opracowanie własne na podstawie OZPS za 2014 r.

W przypadku 17 powiatów koszt 1 godziny usługi opiekuoczej ponoszony przez gminy był niższy od średniej
wojewódzkiej, przy czym najniższe środki przeznaczały samorządy gminne z powiatu średzkiego (6,96 zł),
krotoszyoskiego (7,41 zł), grodziskiego (7,47 zł), rawickiego (7,51 zł). Najwyższe środki na realizację usług
opiekuoczych ponosiły: m. Leszno (19,9 zł), powiat gnieźnieoski (19,56 zł), leszczyoski (16,47).
Podkreślid należy, że koszt usług opiekuoczych ponoszony przez gminy, ujmowany w sprawozdaniach, nie
obejmuje ewentualnych kosztów ponoszonych przez osoby korzystające z usług opiekuoczych. Ten bowiem
uzależniony jest od ich dochodu oraz stawek odpłatności ustalonych indywidualnie przez każdą z gmin.
W powiatach, w których liczba godzin świadczenia usług opiekuoczych w przeliczeniu na 1 osobę korzystającą
jest niższa od średniej wojewódzkiej, koszt 1 godziny usługi jest z reguły wyższy niż 12 zł (średnia wojewódzka).
Szczególnym wyjątkiem w tym zakresie są dwa powiaty, o których mowa była już wcześniej, tj. powiat
krotoszyoski i średzki. Oba powiaty bowiem mają niski wskaźnik godzin w przeliczeniu na jednego
korzystającego (odpowiednio 25 i 27 godzin miesięcznie na 1 osobę) oraz w najmniejszym stopniu finansują lub
dofinansowują usługi opiekuocze (koszt 1 godziny usługi opiekuoczej ponoszonej przez gminę odpowiednio
7,41 zł oraz 6,96 zł).
Powyższe zestawienie potwierdza informacje pochodzące z badania organizatorów usług opiekuoczych, iż
pojawiające się potrzeby w zakresie usług opiekuoczych samorządy muszą dopasowad do posiadanego
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budżetu na realizację tego zadania. To z kolei przekłada się na liczbę udzielanych świadczeo oraz ich koszt
(ponoszony zarówno przez gminę, jak i przez samego beneficjenta usługi).
Specjalistyczne usługi opiekuocze (realizowane przez gminy) w 2014 r. w województwie wielkopolskim
świadczyło zalewie 16 gmin, które znajdowały się na terenie 11 powiatów. Ww. okresie udzielono 56 532
świadczeo (godzin), którymi objęto 185 osób. Koszt specjalistycznych usług opiekuoczych przekroczył 960 tys.
zł, przy czym średni koszt 1 godziny usługi opiekuoczej ponoszony przez gminę to 17 zł.
Wykres 10 Koszt 1 godziny specjalistycznej usługi opiekuoczych ponoszony przez gminy w 2014 r. w ujęciu
powiatowym
23,16

śremski

8,91

średzki

7,00

słupecki

72,03

poznaoski

13,36

pilski
ostrowski

17,05

m. Poznao

17,00

m. Konin

8,83

kępioski

8,50

średnia
wojewódzka

11,99

gostyoski

59,89

czarnkowsko-trzcianecki
0,00

15,00

30,00

45,00

60,00

75,00

Źródło: Opracowanie własne na podstawie OZPS za 2014 r.

Różnica pomiędzy najwyższym a najniższym kosztem 1 godziny specjalistycznej usługi opiekuoczej wynosi
65,03 zł. Najmniej za specjalistyczne usługi opiekuocze płaci się w powiecie słupecki (7,00 zł). Najdroższa zaś
ta usługa jest w powiecie poznaoskim (72,03 zł). Specjalistyczne usługi opiekuocze są to usługi dostosowane
do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze
18
specjalistycznym przygotowaniem zawodowym , w związku z czym im bardziej wyspecjalizowana pomoc, tym
prawdopodobnie usługa jest droższa.
W Wielkopolsce występują duże różnice w finansowaniu usług opiekuoczych przez gminy. W związku z tym,
aby urealnid koszt 1 godziny usługi opiekuoczej, bez względu na sposób jej organizacji (zlecenie w ramach
PZP, zlecenie NGO, czy zatrudnienie opiekunów w gminie), należałoby uwzględnid kilka składowych, na
przykład: zakres usługi i jej stopieo skomplikowania, minimalne wynagrodzenie za pracę, koszty pracodawcy
ponoszone w związku z zatrudnieniem i szkoleniem pracownika, ewentualne zyski dla realizatora w przypadku
zlecenia usługi przez gminy. Bez uwzględnienia w kosztach usługi opiekuoczej, chodby wyżej wymienionych
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http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/formy-udzielanej-pomocy/uslugi-opiekuncze--i--specjalistyczne-uslugiopiekuncze/ dostęp z dnia 20 listopada 2015 r.
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kwestii, nie można oczekiwad profesjonalizacji kadr świadczących usługi opiekuocze, a tym samym
zwiększenia jakości usług opiekuoczych.
Osoby w podeszłym wieku objęte usługami opiekuoczymi

Liczba osób w podeszłym wieku objęta usługami opiekuoczymi w 2014 roku wyniosła 6 458, przy czym ogólna
liczba korzystających z tej formy wsparcia to 8781 osób.
Wykres 11 Udział osób w wieku poprodukcyjnym* w grupie korzystających z usług opiekuoczych
w województwie wielkopolskim w 2014 r.

27%
Osoby w wieku
poprodukcyjnym

Inne

73%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Sprawozdania OZPS za 2014 r.
* wiek poprodukcyjny: kobiety w wieku 60 i więcej, mężczyźni 65 i więcej.

Oznacza to, że aż 73% korzystających z usług opiekuoczych w Wielkopolsce, to osoby w podeszłym wieku.
Niestety, nie zmienia to jednak faktu, iż zaledwie 1,09% osób w wieku poprodukcyjnym w województwie
został objęty usługami opiekuoczymi (najmniej w m. Konin 0,15%, a najwięcej m. Kalisz 2,03%).
Jak wynika z badania PolSenior w części dotyczącej potrzeb opiekuoczych osób starszych, oczekiwania
i potrzeby opiekuocze rosną wraz z wiekiem i są silnie skorelowane z samooceną stanu zdrowia. Szczególnie
dotyczy to osób w wieku 80 + (80-84 - 49% respondentów potrzebowała pomocy, w wieku 85-89 – 62,5%,
w wieku 90 lat i więcej – 80,4%). Ponadto świadczenie opieki nad osobą niesamodzielną przez rodzinę
związane jest z kosztami (psychicznymi, fizycznymi i finansowymi), w związku z czym świadczenie jej
w sposób długotrwały jest dużym obciążeniem dla rodziny jak i samego seniora. Proces profesjonalizacji
pomocy i wsparcia opiekunów rodzinnych przez fachowo przygotowanych opiekunów oraz zastępowania
opiekunów nieformalnych przez osoby odpłatnie udzielające pomocy następuje wraz z przechodzeniem do
19
coraz wyższych grup wiekowych.
W województwie wielkopolskim odsetek osób w wieku 80+ w ogólnej liczbie osób w wieku poprodukcyjnym
osiąga wartośd 19,33% (najwyższy w mieście Poznao, powiecie konioskim i kaliskim). Jednocześnie w 2014 roku
liczba świadczeo wypłaconych z tytułu specjalnego zasiłku opiekuoczego wyniosła 10 486, a wydatki
przekroczyły ponad 5 milionów 300 tysięcy złotych. Świadczenia specjalnego zasiłku opiekuoczego wypłacane
są osobom, które zrezygnowały lub nie mogą podjąd zatrudnienia z uwagi na koniecznośd sprawowania stałej
opieki nad osobą najbliższą.

19

Za: Ocena Zasobów Pomocy Społecznej Województwa Wielkopolskiego za 2014 rok, str. 16.
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Wykres 12 Liczba osób w wieku poprodukcyjnym objęta usługami opiekuoczymi i liczba osób w wieku 80+
w województwie wielkopolskim w 2014 r.
140000
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6458

0
Liczba osób objęta pomocą w formie usług
opiekuoczych w wieku
poprodukcyjnym* w 2014 roku

Liczba osób w wieku 80+

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Sprawozdania OZPS za 2014 r. oraz dane GUS za 2014 r.

Oznacza to, że potencjalne grupy, które w niedalekiej przyszłości prawdopodobnie potrzebowad będą
wsparcia są dużo większe, aniżeli wymiar obecnie świadczonych usług opiekuoczych.
Aktualnie liczba wypłaconych świadczeo (zakładając, że jedno świadczenie przypada na jedną osobę)
specjalnego zasiłku opiekuoczego (10 486) przewyższa liczbę osób objętych usługami opiekuoczymi (8 781).
Oznacza to, że więcej rodzin podejmuje opiekę nad osobą niesamodzielną, aniżeli objętych jest osób
usługami opiekuoczymi. Liczba świadczeo na składki emerytalne i rentowe za osoby pobierające specjalny
zasiłek opiekuoczy wyniosła 9 440. Zwiększenie liczby usług opiekuoczych świadczonych w miejscu
zamieszkania, umożliwiłoby nieformalnym opiekunom pełen lub częściowy powrót osób na rynek pracy.
Inną, bardzo istotną formą wsparcia, dla opiekunów nieformalnych są miejsca opieki wytchnieniowej.
Ta forma zdecydowanie mogłaby pomóc tym rodzinom, które opiekują się niesamodzielnymi członkami
rodziny. Czasowe zwolnienie z konieczności sprawowania stałej opieki ma na celu zadbanie o dobrostan
psychofizyczny rodzin, a tym samym jak najdłuższe utrzymanie osoby niesamodzielnej w środowisku
rodzinnym. Usługa w formie opieki wytchnieniowej pozwala zminimalizowad ryzyko, że zmęczona opieką
rodzina zrezygnuje z opieki nad członkiem rodziny i konieczne będzie zapewnienie osobie niesamodzielnej
miejsca w placówce opieki całodobowej na stałe. Ponadto niezbędna jest organizacja szkoleo dla opiekunów
nieformalnych w celu podniesienia ich kompetencji w zakresie pielęgnacji i opieki, aby osoby niesamodzielne
mogły korzystad ze wsparcia rodziny tak długo, jak tylko to możliwe.
Wnioski płynące z analizy wysokości środków przeznaczanych na usługi opiekuocze przez gminy sugerują, że
możliwości finansowania usług w obecnej formie są praktycznie osiągnięte. Jedyną możliwością w obecnej
perspektywie jest wykorzystanie dodatkowych środków Unii Europejskiej, a w dalszej perspektywie zmianą
sposobu finansowania świadczeo opiekuoczych w ramach systemu pomocy społecznej.
Zmiany demograficzne wydają się byd niezwykle ważnym czynnikiem wpływającym na popyt na usługi
opiekuocze. Społeczeostwo, w tym mieszkaocy Wielkopolski, starzeje się, a możliwości świadczenia opieki przez
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osoby młode nad starszymi (współczynnik potencjalnego wsparcia ) maleją. Zatomizowana rodzina coraz
częściej nie będzie w stanie świadczyd opieki nad niesamodzielnym członkiem rodziny. Konieczne zatem będzie
zwiększenie liczby osób objętych usługami opiekuoczymi oraz liczby godzin ich świadczenia. To z kolei wiąże
się ze zwiększeniem zatrudnienia w branży opiekuoczej, zaangażowaniem wielu podmiotów (z sektora
publicznego, niepublicznego i pozarządowego) w celu zaspokojenia pojawiających się potrzeb oraz
komplementarnośd różnych usług dla osób wymagających opieki, w tym osób w podeszłym wieku.

2.3.

Specjalistyczne usługi opiekuocze dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi są szczególnym rodzajem usług, które są
skierowane do wyróżnionej grupy osób. Zasady przyznawania usług oraz odpłatności za ich świadczenie określa
Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług
opiekuoczych (Dz. U. 189 poz. 1597 i1598). Również w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego znajdziemy
zapisy, że jednostki pomocy społecznej (ośrodki pomocy społecznej, w porozumieniu z poradniami zdrowia
psychicznego czy innymi specjalistycznymi placówkami terapeutycznymi, organizują oparcie społeczne dla osób,
które z powodu choroby psychicznej lub upośledzenia umysłowego mają poważne trudności w życiu
codziennym, zwłaszcza w relacjach z otoczeniem, w zakresie edukacji, zatrudnienia oraz w sprawach bytowych.
Tabela 4 Specjalistyczne usługi opiekuocze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2014 r.

Liczba osób

Liczba świadczeo/ liczba godzin

Kwota świadczeo

882

441 567

7 845 090 złotych

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Sprawozdania OZPS za 2014 r.

W Wielkopolsce w 2014 r. z specjalistycznych usług opiekuoczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
skorzystało 882 osób. Ogólny koszt specjalistycznych usług opiekuoczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
w województwie wielkopolskim w 2014 r. wyniósł 7 845 090 zł. Przewiduje się, że w 2015 r. na ten rodzaj usługi
zostanie wydatkowanych 8 169 828 zł.
W 2014 r. 155 gmin (67% gmin) nie świadczyło na swoim terenie specjalistycznych usług opiekuoczych dla
osób z zaburzeniami psychicznymi. Uśredniony koszt 1 godziny usług ponoszony przez gminę w 2014 r. wyniósł
18 zł.
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Stosunek liczby osób w wieku 15-64 do liczby w wieku 65 i powyżej.
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Mapa 3 Kwota wydatkowana na specjalistyczne usługi opiekuocze dla osób z zaburzeniami psychicznymi
w 2014 roku (ujęcie powiatowe)

Źródło: Sprawozdanie OZPS za 2014 r.

W powiatach: chodzieskim, szamotulskim oraz międzychodzkim (posiada 2 ŚDS na swoim terenie) żadna gmina
nie świadczy specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
Rekomenduje się, aby w pierwszej kolejności wzmacniad te gminy, na terenie których nie są realizowane
specjalistyczne usługi opiekuocze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

2.4.

Usługa w formie dziennego domu pomocy

Osoby w wieku poprodukcyjnym w 2014 roku stanowiły 18% populacji Wielkopolan. Prognozy demograficzne
Głównego Urzędu Statystycznego mówią o ogólnym spadku liczby ludności w latach 2014-2050 o 184 653, przy
czym populacja osób w wieku poprodukcyjnym zwiększy się w tych latach o 291 975 osób. Tym samym odsetek
ludności w wieku poprodukcyjnym wśród mieszkaoców Wielkopolski w latach 2014-2050 będzie
systematycznie wzrastał, by w 2050 roku osiągnąd wartośd 27,5%.
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Aktualne formy wsparcia, w tym dzienne domy pomocy, oferowane seniorom w Wielkopolsce w podziale
na wsparcie świadczone w lokalnej społeczności oraz wsparcie całodobowe przedstawione są w poniższej
tabeli.
Tabela 5 Wsparcie udzielane seniorom w środowisku oraz w placówkach całodobowego pobytu
Formy wsparcia w lokalnej społeczności

Formy całodobowego wsparcia w instytucjach

usługi opiekuocze w miejscu zamieszkania
specjalistyczne usługi opiekuocze w miejscu
zamieszkania
dzienne domy pomocy – placówka dzienna
kluby seniora

domy pomocy społecznej
rodzinne domy pomocy

Źródło: Opracowanie własne

Tworzenie dziennych domów pomocy, zwanych również dziennymi domami pobytu lub dziennymi domami
opieki w myśl ustawy o pomocy społecznej jest zadaniem własnym gminy (prowadzenie ośrodków wsparcia
o zasięgu gminnym) oraz zadaniem własnym powiatu (prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z terenu
więcej niż jednej gminy). W Wielkopolsce w 2014 roku z 1908 miejsc w 23 DDP skorzystało 2792 os., osoby
korzystające ze wsparcia stanowiły zaledwie 0,46% Wielkopolan w wieku poprodukcyjnym. Niestety tylko
19 z 226 wielkopolskich gmin oferowało ten rodzaj wsparcia.
Analizując sytuację w gminach, na terenie których funkcjonują DDP, można zauważyd bardzo dużą rotację osób
korzystających ze wsparcia w następujących gminach: Jarocin, Leszno, Ostrzeszów, Piła. Rotacja może wynikad
z poszukiwania przez seniorów najbardziej optymalnej formy wsparcia, niedopasowania oferty DDP
do indywidualnych potrzeb seniorów bądź utraty sprawności, która uniemożliwiała seniorom dalsze korzystanie
ze wsparcia placówki.
Tabela 6 Dzienne Domy Senior-Wigor w Wielkopolsce, które mają powstad w 2015 r.
POWIAT

GMINA

TYP GMINY

Dzienny Dom SENIOR-WIGOR

1.
2.

chodzieski
gnieźnieoski

Chodzież
Trzemeszno

miejska
miejsko-wiejska

3.

jarocioski

Jarocin

miejsko-wiejska

4.
5.
6.

kolski
konioski
nowotomyski

Babiak
Skulsk
Zbąszyo

wiejska
wiejska
miejsko-wiejska

7.

ostrowski

Ostrów Wielkopolski

miejska

8.
9.
10.

pleszewski
pleszewski
poznaoski

Dobrzyca

miejsko-wiejska

Luboo

miejska

11.

poznaoski

Swarzędz

miejsko-wiejska

12.
13.

złotowski
złotowski

Okonek
Złotów

miejsko-wiejska
miejska

1
1
Senior Wigor w DDP już
funkcjonującym
1
1
1
Senior Wigor wyodrębniony ze
struktur OPS, nadal 1 placówka
1
1
1
Senior Wigor w DDP już
funkcjonującym
1
1

powiat

Źródło: Ogłoszenie wyników konkursu MPIPS https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/seniorzy/art,7321,119domow-senior-wigor.html oraz rozmowy telefoniczne przeprowadzone z przedstawicielami Gmin.
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Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w 2015 roku uruchomiło Programu Senior-Wigor adresowany do osób
niepracujących w wieku 60+. W dziennym domu Senior-WIGOR seniorzy będą mogli spędzid co najmniej
8 godzin dziennie od poniedziałku do piątku. W ośrodku wsparcia znajdzie się pomieszczenie m.in. do:
wspólnych spotkao, gotowania, dwiczeo i relaksu (z biblioteką, sprzętem RTV oraz komputerem z dostępem do
Internetu). Zapewniony będzie także ciepły posiłek. W Wielkopolsce z Programu skorzysta 12 gmin oraz
1 powiat, należy jednak podkreślid, iż powstanie 10 nowych dziennych domów Senior-Wigor, natomiast 3 już
istniejące zostaną przekształcone w Senior-Wigor.
Mapa 4 Dzienne domy pomocy funkcjonujące w 2014 roku (zielone wypełnienie na mapie) oraz nowe dzienne
domy Senior-Wigor (pomaraoczowy piktogram)

Źródło: Sprawozdanie OZPS za 2014 r. N DDP = 23 (z tego 3 będą w 2015 funkcjonowad jako DDP Senior Wigor), N nowych
DDP Senior-Wigor = 10
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W 2014 roku na terenie Wielkopolski funkcjonowało 298 klubów i innych miejsc spotkao dla seniorów.
Mapa 5 Liczba klubów i innych miejsc spotkao dla seniorów (bez Uniwersytetów III wieku)

Źródło: Sprawozdanie OZPS za 2014 r.

Z zestawienia danych liczbowych pochodzących z Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za 2014 rok,
a dotyczących dostępności DDP oraz klubów i innych miejsc wsparcia seniorów wynika, iż w 122
wielkopolskich gminach nie ma dziennych domów pomocy, ani klubów i innych miejsc spotkao dla seniorów
(w 77 gminach wiejskich, 42 miejsko-wiejskich oraz 3 miejskich).
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Wnioski, płynące z analiz danych dotyczących wsparcia społecznego seniorów oraz prognoz demograficznych
Głównego Urzędu Statystycznego, dotyczące m.in. braku rozwiniętej infrastruktury wspierającej seniorów aż
w 122 wielkopolskich gminach, funkcjonowania dziennych domów pomocy tylko na terenie 19 spośród 226
wielkopolskich gmin, dają podstawy do rekomendowania rozwoju środowiskowej sieci wsparcia społecznego
seniorów, w szczególności infrastruktury dziennych domów pomocy, jak również klubów seniora na terenie
każdej z gmin województwa wielkopolskiego.

2.5.

Usługa w formie mieszkania chronionego

Osobie, która ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawnośd lub chorobę potrzebuje
wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymaga usług w zakresie świadczonym przez jednostkę
całodobowej opieki, w szczególności osobie z zaburzeniami psychicznymi, osobie opuszczającej pieczę zastępczą
w rozumieniu przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, młodzieżowy ośrodek wychowawczy,
zakład dla nieletnich, a także cudzoziemcowi, który uzyskał w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub
21
ochronę uzupełniającą, może byd przyznany pobyt w mieszkaniu chronionym.
W województwie wielkopolskim, na terenie 15 z 35 powiatów nie funkcjonują mieszkania chronione. Oznacza
to, że gminy z terenu tych powiatów nie mają w swoich zasobach mieszkao chronionych. W 2014 roku
w województwie funkcjonowało 65 mieszkao chronionych, które dysponowały około 246 miejscami
(mieszkania te należy traktowad jako zasób/podaż).
W polskich przepisach nie funkcjonuje pojęcie mieszkania wspomaganego i treningowego. Inicjatywy tworzenia
takich mieszkao, jeśli są podejmowane, to przede wszystkim przez organizacje pozarządowe.
W sprawozdawczości publicznej ewidencjonuje się tylko mieszkania chronione, które są prowadzone zarówno
przez jednostki samorządu terytorialnego, jak i organizacje pożytku publicznego. Nie prowadzi się natomiast list
osób oczekujących na miejsce w mieszkaniu chronionym.
Czas pobytu osoby w mieszkaniu chronionym uzależniony jest od jej potrzeb. Może on mied charakter czasowy
lub stały, dlatego liczba korzystających w ciągu roku może różnid się od faktycznej liczby miejsc. W 2014 roku
z miejsc w mieszkaniach chronionych skorzystało 327 osób.
Pobyt w mieszkaniu chronionym ma umożliwid osobie samodzielne funkcjonowanie w środowisku oraz
integrację ze środowiskiem lokalnym przy współpracy ze specjalistami. Celem pobytu w mieszkaniu chronionym
jest przygotowanie osoby do samodzielnego życia. Tym samym rozwój mieszkalnictwa chronionego może
ułatwid proces przechodzenia z usług o charakterze instytucjonalnym do usług świadczonych w lokalnej
społeczności.
Biorąc pod uwagę osoby, które potencjalnie mogą korzystad z mieszkao chronionych, liczba mieszkao i miejsc
jest niewystarczająca. Tę formę wsparcia należałoby przede wszystkim rozwijad w tych powiatach, w których
nie ma mieszkao chronionych oraz odsetek osób z niepełnosprawnością, osób w wieku poprodukcyjnym oraz
liczba usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej jest największa. Te grupy są bowiem
potencjalnymi adresatami usługi w formie mieszkania chronionego.

21

https://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/formy-udzielanej-pomocy/mieszkanie-chronione/ dostęp z 17.11.2015 r.
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Tabela 7 Lista powiatów województwa wielkopolskiego, na terenie których nie prowadzono mieszkao
chronionych w 2014 r.

Powiat

Liczba usamodzielnianych
wychowanków w 2014 roku
(realizujących indywidualny
plan usamodzielnienia)

Odsetek osób
z niepełnosprawnością
w powiatach

Odsetek osób
w wieku
poprodukcyjnym
w 2014r.

chodzieski
czarnkowsko-trzcianecki
gostyoski
kaliski
kępioski
konioski
międzychodzki
obornicki
ostrowski
pilski
pleszewski
rawicki
słupecki
śremski
wrzesioski

19
41
21
11
8
85
19
39
38
124
5
35
30
39
34

11,06%
9,87%
5,96%
5,68%
6,70%
8,10%
8,52%
8,59%
7,76%
9,53%
7,62%
11,49%
10,11%
9,55%
12,34%

17,18%
16,89%
16,67%
17,28%
16,72%
15,46%
17,03%
15,57%
18,02%
17,03%
17,10%
17,41%
17,59%
16,03%
16,86%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Sprawozdania OZPS za 2014 r.

Należałoby również rozważyd możliwości objęcia usługą w formie mieszkania chronionego tych osób, które
aktualnie oczekują na miejsce w placówce pobytu całodobowego (dom pomocy społecznej).
W województwie w 2014 roku było ich około 600. Łatwiej bowiem zachęcid osobę oczekującą na miejsce w DPS
do skorzystania z usługi mieszkania chronionego, aniżeli dotychczasowego mieszkaoca DPS. Z uwagi na brak
w powiatach innych form wsparcia, w tym mieszkao chronionych, DPS postrzegany jest przez wiele instytucji
pomocowych jako jedyna możliwośd zapewnienia wsparcia osobom wymagającym stałej opieki.

2.6.

Usługa w formie środowiskowego domu samopomocy

Ośrodki wsparcia będące formą pomocy społecznej adresowane są do osób z zaburzeniami psychicznymi
22
(chorujących psychicznie i z niepełnosprawnością intelektualną ), które w wyniku upośledzenia niektórych
funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy do życia w środowisku rodzinnym i
23
społecznym . Ośrodkami wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi są: środowiskowy dom samopomocy

22

Osoba z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z art. 3. ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego,
to osoba chora psychicznie (wykazująca zaburzenia psychotyczne), upośledzona umysłowo lub wykazująca inne zakłócenia
czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej zaliczane są do zaburzeo psychicznych, a osoba ta
wymaga świadczeo zdrowotnych lub innych form pomocy i opieki niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym lub
społecznym.
23
Art. 51a Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593
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lub klub samopomocy . Ich głównym zadaniem jest zwiększenie zaradności i samodzielności życiowej, a także
integracji społecznej. Środowiskowe domy samopomocy dzielą się na:
1.
2.
3.

domy typu A dla osób przewlekle psychicznie chorych,
25
domy typu B dla osób z niepełnosprawnością intelektualną ,
domy typu C dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych.

Pobyt w ośrodku wsparcia jest odpłatny. Odpłatnośd za pobyt w środowiskowym domu samopomocy ustalona
została w art. 51b ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej, zgodnie z którym:
Odpłatnośd miesięczną za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi,
ustala się w wysokości 5% kwoty dochodu osoby samotnie gospodarującej lub kwoty dochodu na osobę
w rodzinie, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie przekracza kwotę
250% odpowiedniego kryterium dochodowego.
Odpłatnośd, o której mowa nie może byd wyższa niż średnia miesięczna kwota dotacji na jednego uczestnika,
która w Wielkopolsce wynosi ok. 945 zł miesięcznie. Kwoty ponoszone przez uczestników za pobyt w ŚDS
zazwyczaj wahają się w granicach kilkudziesięciu złotych, rzadko przekraczając próg 100 zł. Dochody z tytułu
odpłatności za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi stanowią dochód
budżetu paostwa. Dodatkowo, niektóre ośrodki wsparcia pobierają opłaty za usługi świadczone poza
standardowym wsparciem realizowanym w środowiskowym domu samopomocy, tj. transport, zakup artykułów
spożywczych (kawa, herbata, ciastka, inne) oraz wyjazdy integracyjne.
W 2014 roku na terenie 53 jednostek samorządu terytorialnego, funkcjonowało 67 ŚDS. 9 placówek
funkcjonowało na terenie dziewięciu gmin wiejskich, 18 placówek na terenie dziewięciu gmin miejskich oraz 19
domów na terenie dziewiętnastu gmin miejsko-wiejskich. Najwięcej środowiskowych domów samopomocy
znajduje się w powiatach: m. Poznao (9), tureckim (5), pleszewskim (4), ostrowskim (4), ostrzeszowskim (3),
konioskim (3), kościaoskim (3), kolskim (3), gnieźnieoskim (3) i poznaoskim (3). 204 samorządy (gminne
i powiatowe) nie organizowały w 2014 roku wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie
ośrodków dziennych.

24

Uczestnicy ośrodków wsparcia nie muszą posiadad orzeczenia o niepełnosprawności, a decyzję o ich skierowaniu wydaje,
na wniosek zainteresowanego, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania zainteresowanego ośrodek pomocy
społecznej.
25
W rozporządzeniu z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy przy definicji domów typu B
użyto określenia "upośledzony umysłowo". Zgodnie z zapisami rozporządzenia, uczestnikami ŚDS mogą byd osoby
"upośledzone umysłowo w stopniu głębokim, znacznym i umiarkowanym, a także osoby z lekkim upośledzeniem
umysłowym, gdy jednocześnie występują inne zaburzenia, zwłaszcza neurologiczne". Warto zaznaczyd, że w ustawie
w pomocy społecznej z 2004 r., która upoważnia wydanie rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy
z 2010 r., używana jest nomenklatura "niepełnosprawnośd intelektualna". Definiowanie osób z niepełnosprawnością
intelektualną w późniejszym rozporządzeniu z użyciem terminologii zniesionej w latach 90. przez Światowa Organizację
Zdrowia, jest wysoce niestosowne, gdyż stygmatyzuje osoby, dla których rozporządzenie zostało napisane.
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Mapa 6 Rozmieszczenie środowiskowych domów samopomocy na terenie województwa wielkopolskiego
w 2014 r.

Źródło: Sprawozdanie MPIPS-05 za 2014 r.

Deficyty w zakresie dostępności tych placówek widad wyraźnie w północnej i wschodniej części województwa
wielkopolskiego. Placówek brakuje w powiatach: złotowskim, czarnkowsko-trzcianeckim, chodzieskim,
obornickim, szamotulskim, grodziskim i wolsztyoskim.
W kontekście wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi warto przeanalizowad liczbę gmin, w których
świadczono specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W 2014 r. 155 gmin (67% gmin) nie
świadczyło na swoim terenie specjalistycznych usług opiekuoczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
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W powiatach: chodzieskim, szamotulskim oraz międzychodzkim żadna gmina nie świadczyła w 2014 roku
specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Z trzech wymienionych powiatów tylko
w jednym – międzychodzkim, funkcjonują 2 ŚDS.
Ze wsparcia 67 ŚDS w 2014 roku skorzystało 2347 os. (2302 miejsca w placówkach). Z oferty ŚDS najliczniej
korzystają mieszkaocy powiatów: m. Poznao, ostrowskiego, pleszewskiego, tureckiego, średzkiego,
gnieźnieoskiego, konioskiego, ostrzeszowskiego.
W skali województwa na tę formę wsparcia w 2014 roku oczekiwało 128 osób. Statystyki osób oczekujących
prowadzone są tylko w tych gminach/powiatach gdzie znajdują się ŚDS. Największa liczba osób oczekuje
w następujących powiatach: m. Poznao (26), gnieźnieoskim (15), jarocioskim (15) i poznaoskim (10). Stopieo
zaspokojenia potrzeb w Wielkopolsce kształtuje się na poziomie 83%. Należy przy tym podkreślid to, że
szacowanie tego wskaźnika odbywa się na podstawie danych pochodzących z powiatów/gmin, na terenie
których znajdują się ŚDS. Zatem wskaźnik odnosi się de facto tylko do mieszkaoców tych powiatów/gmin.
Mapa 7 Osoby oczekujące na uzyskanie wsparcia w ŚDS

Źródło: Sprawozdanie MPIPS-05 za 2014 r.
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Z uwagi na powyższe dane rekomenduje się rozwijanie form środowiskowego wsparcia w postaci
Środowiskowych Domów Samopomocy oraz specjalistycznych usług opiekuoczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi w pierwszej kolejności w gminach, które są pozbawione tych form.
W kontekście wspierania funkcjonowania społecznego osób z zaburzeniami psychicznymi, należy uzupełnid
statystyki resortowe pomocy społecznej statystykami dot. stanu zdrowia psychicznego Wielkopolan.
W 2013 roku 110 608 Wielkopolan (3,2% populacji Wielkopolan w 2013 roku) było leczonych w poradniach
zdrowia psychicznego z powodu zaburzeo psychicznych (lecznictwo ambulatoryjne) w tym 4 494 dzieci
26
i młodzieży .
Tabela 8 Leczeni z powodu zaburzeo psychicznych w wielkopolskich powiatach w 2013 r.

26

Informator liczbowy ochrony zdrowia województwa wielkopolskiego za 2013 rok.
http://www.poznan.uw.gov.pl/system/files/zalaczniki/informator_za_2013_rok_0.pdf (Dostęp 20.11.2015 r.)
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Zestawiając dane dotyczące liczby miejsc w środowiskowych domach samopomocy oraz liczby ludności
leczonej ambulatoryjnie z powodu zaburzeo psychicznych można stwierdzid, iż obecna infrastruktura ŚDS
(67 placówek z 2302 miejscami) mogłaby objąd wsparciem zaledwie 2% osób, które leczą się ambulatoryjnie
z powodu zaburzeo psychicznych. Zapewne częśd osób leczonych ambulatoryjnie z powodu zaburzeo
psychicznych, aktualnie korzysta ze wsparcia ŚDS.

2.7.

Usługi wsparcia rodziny

Podstawowym narzędziem działania systemu wspierania rodziny jest praca z rodziną. Jest ona ważna
od momentu przeżywania przez rodzinę pierwszych trudności oraz niezbędna wówczas, gdy w rodzinie ma
miejsce poważny kryzys, zagrażający dobru dziecka. Rodzina, w wyniku podjętej z nią pracy powinna osiągnąd
zdolnośd prawidłowego funkcjonowania na tyle, aby bezpieczeostwo dzieci nie było zagrożone.
Praca z rodziną prowadzona jest głównie w formie usług asystenta rodziny, który udziela wsparcia
psychicznego, emocjonalnego, pełni funkcję diagnostyczno-monitorującą, opiekuoczą, doradczą, mediacyjną,
wychowawczą, motywująco-aktywizującą oraz koordynuje działania skierowane na rodzinę. Pomoc w opiece
27
i wychowaniu dzieci prowadzona jest w formie placówek wsparcia dziennego oraz rodzin wspierających .
Niezmiernie ważna jest kompleksowośd udzielanego wsparcia, które zapewniad powinno osobom
potrzebującym łatwy dostęp do pakietu odpowiednich usług dostosowanych do indywidualnej sytuacji rodziny.
Stąd rekomenduje się rozwój wszystkich wymienionych form na terenie każdej z gmin województwa
wielkopolskiego.

Asystent rodziny
Z każdym rokiem wzrasta zatrudnienie tej grupy osób. Pod koniec 2014 roku na terenie województwa
wielkopolskiego działało 291 asystentów rodziny. Nadal jednak ta forma wsparcia nie była dostępna
w 45 gminach.
Wykres 13 Zatrudnienie asystentów rodziny w wielkopolskich gminach

13,8%

gminy zatrudniające
asystentów rodziny
gminy nie
zatrudniające
asystentów rodziny
80,1%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Sprawozdania rzeczowo-finansowego z wykonywania zadao z zakresu
wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za II półrocze 2014 r.

27

Informacja rady ministrów o realizacji w roku 2014 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej (Dz. U. Z 2015 r. Poz. 332)
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Od 2012 roku Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej corocznie ogłasza „Program asystent
rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”, dzięki któremu możliwe jest dofinansowanie zatrudnienia
asystentów rodziny. Zwrotowi w ramach Programu mogą podlegad koszty wynagrodzenia asystentów
rodziny do 100% z kwoty wynoszącej maksymalnie 2500 zł i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej
28
w wysokości do 50% z kwoty wynoszącej maksymalnie 2500 zł miesięcznie. Co czwarta wielkopolska gmina
finansowała to zadanie z własnego budżetu (z czego 25 gmin korzystało wyłącznie z niego), pozostała częśd
korzystała ze źródeł zewnętrznych, w tym 24 gminy w 100%, tzn. bez korzystania ze środków własnych.
W 2015 roku zapotrzebowania na dofinansowanie ministerstwa w ramach realizacji programu złożyło 210
29
wielkopolskich gmin .
Wykres 14 Struktura finansowania asystentów rodziny przez gminy

finansowanie wyłącznie z
zewnętrznych źródeł

13,3%

finansowanie z różnych źródeł

72,9%

finansowanie wyłącznie z budżetu
gminy

13,8%

0,0

15,0 30,0 45,0 60,0 75,0 90,0

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Sprawozdania rzeczowo-finansowego z wykonywania zadao z zakresu
wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za II półrocze 2014 r.

Do określenia zapotrzebowania na usługi asystentów rodziny w poszczególnych gminach zestawione zostały
dane dotyczące liczby rodzin korzystających z pomocy z tytułu bezradności w sprawach opiekuoczowychowawczych (ponieważ jest to potencjalna grupa docelowa wymagająca wsparcia asystentów)z danymi
dotyczącymi liczby rodzin objętych już wsparciem asystentów. Średnia dla województwa wynosi 19%,
co oznacza, że cztery na pięd rodzin potencjalnie potrzebujących wsparcia asystenturą, takiej pomocy nie
uzyskuje. Jeżeli jednocześnie założymy, że ustawowe ograniczenie dotyczące liczby rodzin, z którymi asystent
30
może pracowad w tym samym czasie, wskazuje na 15 rodzin , możemy obliczyd hipotetyczne zapotrzebowanie
na liczbę etatów asystentów rodziny w każdej wielkopolskiej gminie. Według tej symulacji, aby zabezpieczyd
potrzeby wszystkich potrzebujących rodzin, łącznie potrzebne by było zatrudnienie 1 122 asystentów
w naszym województwie. Oczywiście, nie wszystkie rodziny z grupy korzystających ze wsparcia z powodu
bezradności w sprawach opiekuoczo-wychowawczych będą się kwalifikowad do tego typu pomocy, różny jest
też czas udzielanego wsparcia, średnia to 9 miesięcy. Pamiętad także trzeba, że nie zawsze możliwa będzie
jednoczesna praca z aż 15 rodzinami (w zależności od poziomu skomplikowania danego przypadku), jednak

28

http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/swiadczenia-rodzinne/art,7118,program-asystent-rodziny-i-koordynatorrodzinnej-pieczy-zastepczej-na-rok-2015.html, stan na 17.11.2015 r.
29
http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/opieka-zastepcza-nad-dzieckiem/konkursy/ok2015/,
stan
na 17.11.2015r.
30
Art.15, p.4 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2011 Nr 149 poz.
887)
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dążyd na pewno należy, aby przede wszystkim instytucja asystenta rodziny dostępna była na terenie każdej
wielkopolskiej gminy, a następnie stopniowo zwiększana była skala zatrudnienia tej grupy osób, zwłaszcza
w gminach o najniższym odsetku rodzin objętych asystenturą.
Rodziny wspierające
Rodzina przeżywająca trudności w wypełnianiu funkcji opiekuoczo-wychowawczych może, przy współpracy
asystenta rodziny, zostad objęta pomocą rodziny wspierającej. Rodzina wspierająca jest to rodzina
z bezpośredniego otoczenia dziecka, czyli np. sąsiedzi czy rodzina zaprzyjaźniona. Rodzina wspierająca pomaga
rodzinie przeżywającej trudności w opiece i wychowaniu dziecka, prowadzeniu gospodarstwa domowego,
kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych. Rola tego narzędzia nie jest dostatecznie
dostrzegana. W 2014 r. w województwie wielkopolskim funkcjonowała tylko 1 rodzina wspierająca (w gminie
Wierzbinek), co oznacza utrzymanie liczby rodzin na poziomie z 2013 r. Wydaje się, że gminy w dalszym ciągu
z dużą rezerwą odnoszą się do tej formy usług dla rodzin wychowujących dzieci, mimo że rodzina wspierająca
stanowi ważne narzędzie wsparcia w oparciu o potencjał lokalny. Rekomenduje się podjęcie działao
zmierzających do powstawania i rozwijania tej formy wsparcia rodzin na terenie wszystkich gmin województwa
wielkopolskiego.
Placówki wsparcia dziennego
Rodziny wychowujące dzieci w wieku szkolnym, a zwłaszcza rodziny, które mają trudności w wypełnianiu funkcji
opiekuoczo-wychowawczych w stosunku do swoich dzieci, potrzebują pomocy w zakresie organizowania tym
dzieciom czasu wolnego, pokonywania trudności szkolnych, radzenia sobie z zaburzeniami zachowania, itp.
Ważną rolę w sferze pomocy w opiece i wychowaniu pełnią placówki wsparcia dziennego. W 2014 roku
w zaledwie 15 gminach województwa wielkopolskiego funkcjonowało 68 placówek wsparcia dziennego.
Oznacza to, że aż 210 gmin nie dysponuje tym typem wsparcia. Dodatkowo, placówki mogą charakteryzowad
się zasięgiem ponadgminnym, wtedy jednostką odpowiedzialną za ich tworzenie i funkcjonowanie jest powiat.
W 2014 r. na terenie 6 powiatów funkcjonowało 12 takich placówek. Łącznie, placówki wsparcia dziennego
objęły swoimi działaniami 2 414 dzieci. Przy zestawieniu tej liczby z 18 332 rodzin przeżywających trudności
opiekuoczo-wychowawcze widad wyraźnie, że podobnie, jak w przypadku asystentury rodziny oraz rodzin
wspierających, powinno dążyd się, aby tego typu placówki funkcjonowały w każdej gminie.
Usługi edukacyjne dla rodziców (tzw. szkoły dla rodziców)
Tego typu inicjatywy stanowią ważną formę uzupełniającą realizację działao ustawowych, pełnią względem nich
funkcję komplementarną i stanowią cenny element systemu wsparcia rodzin przeżywających różnego typu
trudności opiekuoczo-wychowawcze. Realizowane są głównie w ramach projektów realizowanych przez
organizacje III sektora. Jako dobrą praktykę można podad działania Klubu Dobrych Rodziców, funkcjonującego
w ramach Centrum Wspierania Rodzin „Swoboda” w Poznaniu. Skorzystad z niego mogą osoby objęte
nadzorem kuratorskim, korzystające ze wsparcia MOPR, które chcą nawiązad głębszą, cieplejszą relację ze
swoimi dziedmi, właściwie się nimi opiekowad, wspierad ich rozwój i mądrze wychowywad, potrzebują wsparcia
w trudnej sytuacji życiowej lub porad w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. Oferowane jest im
wsparcie psychologa, pedagoga, porady prawnika z zakresu kodeksu rodzinnego i opiekuoczego, planowanie
budżetu domowego (kontrola wydatków), doradztwo zawodowe (CV, rozmowa kwalifikacyjna), porady
wychowawcze, porady w zakresie dbania o zdrowie rodziny (pielęgnacja dziecka, działania profilaktyczne),
konsultacje dotyczące żywienia rodziny, organizacja przestrzeni w domu: sprzątanie, pranie i utrzymywanie
31
odzieży w dobrej jakości. Należy wspierad różnorodne działania edukacyjne dla rodziców oraz uzupełniające
ich kompetencje rodzicielskie, pamiętając, że jest to ważny element profilaktyki rodzin w kryzysie – zwłaszcza,
31

http://www.domdziecka1-poznan.pl/index.php?section=klub
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że ze statystyk wynika, iż jedynie 3,18% dzieci zostało umieszczonych w systemie pieczy zastępczej z powodu
sieroctwa.

2.8.

Usługi pieczy zastępczej

Oprócz działao o charakterze profilaktycznym, mających na celu stworzenie dziecku odpowiednich warunków
życia w jego środowisku rodzinnym, prowadzone są działania na rzecz doskonalenia i rozwoju różnych form
pieczy zastępczej nad dzieckiem. Piecza zastępcza powinna mied charakter jedynie okresowy i wszędzie tam,
gdzie jest to możliwe, zmierzad do integracji dziecka z jego rodziną.
Dziecko, postanowieniem sądu, może zostad umieszczone w jednej z dwóch form pieczy zastępczej:
 rodzinnej
 instytucjonalnej
W województwie wielkopolskim w 2014 r. w pieczy zastępczej łącznie przebywało 5 903 dzieci (w przeliczeniu
33
na 1 tys. ludności w wieku 0-17 lat współczynnik ten wynosi 7,9% i jest niższy od średniej krajowej – 9,6% ).
2.8.1.

Piecza rodzinna

Przeważająca większośd dzieci objętych opieką zastępczą przebywała w pieczy rodzinnej (79,72%). Blisko
połowa z nich znajdowała się w rodzinach zastępczych spokrewnionych.
Wykres 15 Dzieci przebywające w rodzinnych formach pieczy zastępczej
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W koocu 2014 r. w województwie wielkopolskim funkcjonowało: 1 751 rodzin zastępczych spokrewnionych,
1 101 rodzin zastępczych niezawodowych, 145 rodzin zastępczych zawodowych (w tym: 52 pełniące funkcję
pogotowia rodzinnego i 37 rodzin zawodowych specjalistycznych) oraz 16 rodzinnych domów dziecka).
32

Sprawozdanie rzeczowo-finansowego z wykonywania zadao z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
za II półrocze 2014 r.
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„Pomoc społeczna i opieka nad dzieckiem i rodziną w 2014 roku”, GUS, str.45
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Wykres 16 Struktura rodzinnych form pieczy zastępczej
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Pomimo, że w skali kraju w stosunku do lat poprzednich nastąpiły niewielkie pozytywne zmiany we wszystkich
formach rodzinnej pieczy zastępczej, to w kontekście idei deinstytucjonalizacji opieki nad dzieckiem ciągle nie
jest to stan, który umożliwia, odpowiednią do potrzeb, podaż podmiotów opieki nad dzieckiem o charakterze
rodzinnym. Wydaje się zatem, że w najbliższych latach potrzebne są bardzo intensywne działania na rzecz
pozyskiwania kandydatów do prowadzenia rodzinnych form pieczy zastępczej. Równie istotne w tym
kontekście jest odpowiednie wsparcie oferowane funkcjonującym rodzinom zastępczym i rodzinnym domom
dziecka, bowiem brak poczucia bezpieczeostwa skutkowad może rezygnacją z pełnionej funkcji. Szczególnie
pozytywny jest zarówno wzrost udziału zawodowych rodzin zastępczych, jak i rodzinnych domów dziecka.
Oznacza to zatem, że postępuje z wolna profesjonalizacja rodzinnych form pieczy zastępczej (spada udział form
34
spokrewnionych i niezawodowych, rośnie udział zawodowych) . Podobne postulaty padają w rekomendacjach
przygotowanych przez powiatowe centra pomocy rodzinie na podstawie corocznego sprawozdania oceny
zasobów pomocy społecznej i dotyczą konieczności zabezpieczenia środków na diagnozowanie, szkolenie
i kwalifikowanie kandydatów zgłaszających chęd stworzenia rodziny zastępczej, zwłaszcza zawodowych oraz
rodzinnych domów dziecka. Inwestowanie w profesjonalizację rodzin zastępczych potraktowad należy jako
odpowiednie zabezpieczenie potrzeb wychowanków o szczególnych potrzebach opiekuoczych
i wychowawczych. Stąd, dbając o rozwój wszystkich rodzinnych form pieczy na terenie każdego z powiatów
naszego województwa, zasadna jest szczególna dbałośd o dalsze rozwijanie jej zawodowych form.
Ze względu na niedobór kandydatów chętnych do utworzenia rodzin zastępczych, zwłaszcza zawodowych
(w 2014 r. w 15 powiatach przeszkolono 57 kandydatów na rodziny zastępcze zawodowe oraz w zaledwie
2 powiatach 5 kandydatów na prowadzących rodzinny dom dziecka), wskazane byłoby rekrutowanie chętnych
kandydatów spośród już funkcjonujących rodzin zastępczych spokrewnionych oraz niezawodowych.
Elementem wsparcia rodzinnej pieczy zastępczej, jest także możliwośd powołania tzw. rodziny pomocowej.
Rodziny te sprawują funkcję w przypadku czasowego niesprawowania opieki nad dzieckiem przez rodzinę
zastępczą lub prowadzącego rodzinny dom dziecka. Nieobecnośd osób sprawujących funkcję rodziny zastępczej
lub prowadzącego rodzinny dom dziecka może byd spowodowana koniecznością skorzystania z przysługującego
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rodzinie prawa do wypoczynku, udziałem w szkoleniach, pobytem w szpitalu lub innymi nieprzewidzianymi
trudnościami czy też zdarzeniami losowymi. Funkcję rodziny pomocowej mogą pełnid inne rodziny zastępcze
niezawodowe i zawodowe lub osoby prowadzące rodzinny dom dziecka, a także osoby przeszkolone do
35
pełnienia tych funkcji oraz osoby i rodziny przygotowane do przysposobienia dziecka . W 2014 r.
w województwie wielkopolskim funkcjonowało zaledwie 57 takich rodzin na terenie 17 powiatów. Z uwagi
na ważną rolę wspierającą, jaką pełnią rodziny pomocowe, zasadne jest dalsze ich powoływanie.
Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
We wspieraniu rodzin zastępczych w codziennych obowiązkach najważniejszą rolę pełni koordynator rodzinnej
pieczy zastępczej, zatrudniony przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej. W 2014 r. we wszystkich
województwach zanotowano przyrost tej formy, jedynie w Wielkopolsce odnotowano spadek liczby
koordynatorów – z 95 do 79. Ta forma wsparcia występuje na terenie wszystkich powiatów Wielkopolski,
oprócz powiatu wolsztyoskiego. Łącznie koordynatorzy objęli opieką 2 114 rodzin zastępczych oraz rodzinnych
domów dziecka, co stanowi 76% ich ogółu. Dokonując symulacji mającej na celu określenie, jaka liczba
koordynatorów byłaby potrzebna, aby wszystkie rodzinne formy pieczy zostały objęte wsparciem,
otrzymujemy wynik 201 etatów. Wskazane więc byłoby stopniowe zwiększanie zatrudnienia tej grupy osób,
zwłaszcza w powiatach o najniższej wartości odsetka rodzin objętych wsparciem koordynatora. W 2015 roku
zapotrzebowania na dofinansowanie ministerstwa w ramach realizacji programu „Asystent
rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” złożyło 31 wielkopolskich powiatów (w tym powiat
36
wolsztyoski).

2.8.2.

Instytucjonalna piecza zastępcza

W pieczy instytucjonalnej przebywa co piąte dziecko umieszczone w pieczy zastępczej (19,63%). Pod koniec
2014 r. w 59 placówkach opiekuoczo-wychowawczych przebywało 1 166 dzieci. Poniższy wykres przedstawia
strukturę dzieci przebywających w poszczególnych typach placówek opiekuoczo-wychowawczych
(socjalizacyjnych, interwencyjnych, specjalistyczno-terapeutycznych, rodzinnych). Wynika z niego, że
zdecydowana większośd dzieci przebywa w placówkach socjalizacyjnych (ponad 80%), w placówkach typu
rodzinnego przebywa 8,3% dzieci.
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Wykres 17 Dzieci przebywające w poszczególnych typach placówek opiekuoczo-wychowawczych
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W 2014 r. funkcjonowały 43 placówki pełniące funkcję socjalizacyjną, 11 pełniących funkcję interwencyjną,
1 pełniąca funkcję specjalistyczno-terapeutyczną oraz 14 pełniących funkcję rodzinną (poszczególne placówki
mogą łączyd różne zadania).

Wykres 18 Placówki opiekuoczo-wychowawcze w podziale na typy
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Deinstytucjonalizacja usług pieczy zastępczej
Przepisy ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wprowadziły znaczne ograniczenie roli
placówek opiekuoczo-wychowawczych w opiece nad dzieckiem poprzez regulacje dotyczące umieszczania
w nich dzieci powyżej 10 roku życia. Zmiany powyższe będą wprowadzane sukcesywnie w kolejnych latach, tak,
aby z dniem 1 stycznia 2020 r. wiek dzieci w placówkach opiekuoczo-wychowawczych nie był niższy niż 10 lat.
Docelowo placówki te uzyskają również do stycznia 2021 r. standard 14-osobowy. Przepisy zatem wprawdzie
nie określają daty całkowitej likwidacji placówek, tworzą jednak wymogi zmierzające do przekształcania
istniejących jednostek, w instytucje małe, specjalistyczne, w których przebywad będą wychowankowie powyżej
10 roku życia, a także do podwyższania wieku i obniżania liczby dzieci poprzez umieszczanie ich w pieczy
rodzinnej. Tak rozumianą deinstytucjonalizację pieczy zastępczej muszą komplementarnie wspierad działania
(również inwestycyjne) na rzecz rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej i profesjonalizacji zawodu rodzica
zastępczego. Z drugiej strony deinstytucjonalizacja musi byd wspierana przez intensywną profilaktykę i podaż
37
zindywidualizowanych usług na rzecz rodzin z dziedmi .
Ze sprawozdania rzeczowo-finansowego z wykonywania zadao z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy
zastępczej wynika, iż pod koniec 2014 r. w pieczy instytucjonalnej przebywało 90 dzieci do 7 r.ż. (obecnie
sprawozdanie nie wyodrębnia danych dotyczących grupy dzieci do 10 r. ż). Z symulacji przeprowadzonej pod
kątem stworzenia warunków do umieszczenia tej grupy dzieci w pieczy rodzinnej wynika, że
w poszczególnych powiatach należałoby powoład dodatkowo 33 rodziny zastępcze lub 21 rodzinnych domów
dziecka. Z kolei, w celu określenia zapotrzebowania na liczbę mniejszych, maksymalnie 14 osobowych
placówek bądź rodzinnych form pieczy, liczba dzieci umieszczonych w obecnie funkcjonujących placówkach
została dopasowana do poszczególnych wymogów ustawowych dotyczących tych form. Z tak
przeprowadzonych wyliczeo wynika, że potrzebnych by było powołanie dodatkowych: 377 rodzin
zastępczych, 144 rodzinnych domów dziecka lub też liczba placówek opiekuoczo-wychowawczych powinna
wzrosnąd do 103.

2.8.3.

Usamodzielnienie wychowanków pieczy zastępczej

W 2014 r. indywidualny program usamodzielnienia realizowało 1 554 wychowanków pieczy zastępczej. W tym
samym roku 1 055 os. opuściło rodzinne formy pieczy zastępczej, 370 instytucjonalne, a 163 os. – instytucje,
o których mowa w art. 88 ust.1 ustawy o pomocy społecznej (domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży
niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziedmi i kobiet w ciąży, schroniska dla
nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze,
młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę oraz młodzieżowe ośrodki wychowawcze).
Osobie opuszczającej, po osiągnięciu pełnoletności, rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę
opiekuoczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuoczo-terapeutyczną przysługuje pomoc
na usamodzielnienie.
Przez osobę usamodzielnianą rozumie się również osobę, której pobyt w rodzinnej pieczy zastępczej ustał
na skutek śmierci osób tworzących rodzinę zastępczą lub osoby prowadzącej rodzinny dom dziecka, w okresie
6 miesięcy przed osiągnięciem przez osobę usamodzielnianą pełnoletności.
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W ustawie wyróżniono następujące formy pomocy dla ww. kategorii osób:
1) pomoc na:
 kontynuowanie nauki,
 usamodzielnienie,
 zagospodarowanie;
2) pomoc w uzyskaniu:
 odpowiednich warunków mieszkaniowych,
 zatrudnienia;
3) pomoc prawna i psychologiczna (nowa forma pomocy wprowadzona nowelizacją z dnia 25 lipca 2014 r.).
Pomoc ta może mied charakter pieniężny (przyznanie świadczenia pieniężnego) lub niepieniężny (pomoc
w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, pomoc
38
na zagospodarowanie w formie rzeczowej, pomoc prawna i psychologiczna) .
Najczęściej realizowaną formą wparcia jest pomoc na kontynuowanie nauki – w 2014 r. przyznano 1 335 takich
świadczeo. Pozostałe formy pomocy udzielane są raczej rzadko, w ogóle natomiast nie świadczono pomocy
w formie zatrudnienia.

Wykres 19 Liczba świadczeo przyznawanych jako pomoc w usamodzielnieniu
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Pomimo, że pomocą instytucji publicznych została objęta większośd pełnoletnich wychowanków pieczy
zastępczej, z raportu NIK, dotyczącego jakości wsparcia tej grupy osób wynika, że przeznaczone na ten cel
środki były niewystarczające.
Z ustaleo kontroli NIK wynika, że istotnym problemem w procesie usamodzielnienia wychowanków jest przede
wszystkim trudnośd w pozyskaniu mieszkania, wynikająca z braku mieszkao chronionych i małych zasobów
39
gmin w zakresie lokali mieszkalnych , Dla osób, które nie mogą nadal zamieszkiwad z rodziną zastępczą, nie
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mających możliwości powrotu do rodziny naturalnej, ustawa o pieczy zastępczej przewiduje pomoc
w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, przy czym nie precyzuje, na czym pomoc
ta ma polegad. Wykonanie tej dyspozycji stwarzało trudności samorządom powiatowym, które nie posiadają
w tym zakresie takich możliwości, jak gminy. Stąd wychowankowie pieczy zastępczej, którzy ubiegali się o lokale
z zasobów gminy, mogli liczyd jedynie na pismo popierające do gminy ze strony PCPR. Skutecznośd tych działao
była jednak niska w sytuacji bardzo ograniczonej puli mieszkao socjalnych i komunalnych, a jeżeli były dostępne
to najczęściej wymagały gruntownego remontu i często znajdowały się w budynkach zamieszkałych przez
rodziny dotknięte patologiami (m.in. uzależnieniami, przemocą w rodzinie). Okres oczekiwania na lokal
w zależności od gminy, wynosił od kilku miesięcy do kilkunastu lat. Następstwem długiego czasu oczekiwania
na mieszkania komunalne, był niejednokrotnie powrót do środowisk rodzinnych, często do środowisk z obszaru
wykluczenia społecznego. W objętych kontrolą jednostkach z badanej próby 808 wychowanków, 112, tj. 13,9%,
40
wróciło do dawnego środowiska .
W kontekście powyższych danych konieczne jest rozwijanie infrastruktury mieszkalnictwa chronionego, w celu
zabezpieczenia podstawowych potrzeb tej grupy osób.
Samo jednak zapewnienie warunków materialnych wychowankom nie wystarczy do sukcesu usamodzielnienia.
Nawet w przypadku zapewnienia potrzeb bytowych, usamodzielnieniu towarzyszy poczucie lęku, odrzucenia
i osamotnienia. Dlatego potrzebne jest tworzenie całościowego systemu, w którym zapewnione byłoby również
udzielenie wsparcia emocjonalnego i społecznego. Zaniedbania w tym zakresie nieuchronnie prowadzą
do konieczności ponoszenia o wiele wyższych kosztów społecznych w przyszłości. Wskazane zatem byłoby
prowadzenie specjalnych kursów oraz treningów, jeszcze w okresie pobytu w pieczy zastępczej,
przygotowujących młodych ludzi do samodzielności, w szczególności w zakresie gospodarowania domowym
budżetem, dbania o zdrowie, prowadzenia gospodarstwa domowego, komunikacji międzyludzkiej, itp.,
a także zapewnienie odpowiedniego wsparcia psychologiczne i społecznego wychowanków, np. poprzez
41
tworzenie grup wsparcia, organizowanie działao integracyjnych .
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3. Usługi kierowane do osób starszych
Pierwotnie wypracowany model pomocy społecznej powstał z myślą o łagodzeniu kosztów reform
gospodarczych lat 90. XX w., koncentrując się na wspieraniu najuboższych, którzy nie potrafili odnaleźd się
w nowej rzeczywistości społecznej. Obecnie postępowanie w tym zakresie reguluje ustawa z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy społecznej (jednolity tekst Dz.U. z 2013 r. poz. 182, ze zm.), która przewiduje działania oparte
42
na zasadzie subsydiarności , jednocześnie promując ideę niewyręczania jednostek i rodzin w obowiązku
zabezpieczania swoich potrzeb egzystencjalnych. Dopiero w przypadku kiedy osoby lub grupy osób nie są
w stanie samodzielnie przezwyciężyd trudnej sytuacji życiowej, obowiązek podjęcia działao interwencyjnych
43
nakłada się na suwerena.
System pomocy społecznej jest bez przerwy budowany i wzbogacany dodatkowymi regulacjami, ale wciąż nie
ma spójnego, skoncentrowanego wyłącznie na potrzebach osób starszych systemu działao. Seniorzy korzystają
z rozwiązao prawnych na ogólnych zasadach, posiadając podobne uprawnienia do korzystania ze świadczeo jak
44
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inne grupy społeczne (zgodnie z art. 32 Konstytucji RP).
W dyskursie publicznym tematyka świadczenia usług dla osób w wieku poprodukcyjnym przybiera dwie
narracje będące odzwierciedleniem zapisów prawnych oraz realnych działao podejmowanych przez instytucje
publiczne i niepubliczne. Pierwszy nurt ujmuje starośd w kategorii ryzyka socjalnego, które może (ale nie musi)
przyczynid się do pogorszenia jakości życia człowieka, głównie przez utratę dotychczasowej pozycji społecznej,
marginalizację, wykluczenie, a także uszczerbek na zdrowiu i negatywne następstwa ubóstwa. Tutaj należy
podkreślid, że samo ryzyko dożycia wieku emerytalnego nie jest traktowane przez ustawodawcę jako kategoria
46
dysfunkcyjna, a jedynie może przyczynid się do znalezienia się w którejś z grup defaworyzowanych .
Drugi nurt (wyrażający postawę prewencyjną) wskazuje domyślnie ludzi starszych jako tych, co do których
w ramach powszechnych świadczeo, wspólnych dla wszystkich obywateli, winno się wyrażad szczególny rodzaj
47
troski (np. art. 68 Konstytucji RP ), ustanawiając tym samym seniorów jako kategorię osób prawnie
„uprzywilejowanych”. Dośd powiedzied, że dalsze uściślenia szczególnego traktowania seniorów nie mają
miejsca w zapisach ustaw ani innych aktów normatywnych o charakterze ogólnym i powszechnie
obowiązującym.
Te dwie narracje, w jakich ujmowany jest problem starości, znajdują swoje odzwierciedlenie w sposobie
organizowania usług dedykowanych osobom wiekowym, na które składają się zadania realizowane przez
system opieki zdrowotnej (wspomniany już art. 68 Konstytucji RP) oraz działania opiekuocze realizowane
w ramach systemu zabezpieczenia społecznego (pomoc społeczna). Skutkiem tak pojmowanego systemu jest
coraz większe niedopasowanie instytucjonalne i organizacyjno-finansowe. Innymi, podnoszonymi w dyskursie
o polityce społecznej, wadami obecnego systemu, które sygnalizowane są także przez respondentów
niniejszego badania, będące konsekwencją obowiązującego modelu, jest niekompatybilnośd świadczeo (skutek
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Subsydiarnośd oznacza przesunięcie zadao ze szczebla makro na poziom podmiotów regionalnych i lokalnych zajmujących
się sprawami socjalnymi. Związane jest to z poglądem, że działania na szczeblu lokalnym lepiej służą rozwiązywaniu
problemów społecznych niż programy opiekuocze paostwa. Ponadto takie działania mają na celu rozwijanie solidarności
społecznej z wykorzystaniem sektora obywatelskiego.
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http://www.mpips.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnych/projekty-ustaw/pomoc-spoleczna/projekt-zalozen-projektuustawy-o-zmianie-ustawy-o-pomocy-spolecznej-oraz-niektorych-innych-ustaw-/
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Wyjątkiem jest zasiłek stały, przyznawany ze względu na wiek, pod warunkiem spełnienia kryterium dochodowego.
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Art. 32. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne.
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Krzysztof Balon, Grażyna Rutkowska, Joanna Starga-Piasek, Katarzyna Stec, Izabela Szmaglioska, Mirosława Zielony
Preambuła i pakiet usług pomocy i integracji społecznej dla osób starszych, Wspólnota Robocza Związków Organizacji
Socjalnych WRZOS na www.wrzos.org.pl/projekt1.18/download/PakietUslug_osobystarsze.pdf (dostęp: lipiec 2015).
47
Art. 68. Władze publiczne są obowiązane do zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej dzieciom, kobietom ciężarnym,
osobom niepełnosprawnym i osobom w podeszłym wieku.
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braku wyszczególnienia ryzyka dożycia wieku starczego, jako kategorii wymagającej osobnych rozwiązao), a co
za tym idzie niewystarczający zakres usług w stosunku do potrzeb, a także częsty brak standaryzacji jakości
usług, brak możliwości wyboru usługodawcy przez klienta, brak nadzoru ze strony OPS podmiotu realizującego
usługę albo zbyt rzadka kontrola.
Poniżej przedstawiono schemat, który odzwierciedla aktualnie funkcjonujący w Polsce schemat wsparcia osób
starszych wraz z formami świadczonej pomocy.
Rysunek 2 Schemat wsparcia osób starszych wraz z formami świadczonej pomocy

Źródło: Opracowanie własne.

Schemat ten tworzą w szczególności:







Domy pomocy społecznej (DPS) – służące przede wszystkim osobom wymagającym całodobowej opieki
z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącym samodzielnie funkcjonowad w codziennym
życiu, którym nie można zapewnid niezbędnej pomocy w formie usług opiekuoczych.
Rodzinne Domy Pomocy (RDP) - stanowią formę usług opiekuoczych i bytowych świadczonych całodobowo
przez osobę fizyczną lub organizację pożytku publicznego dla nie mniej niż trzech i nie więcej niż ośmiu
zamieszkujących wspólnie osób wymagających z powodu wieku lub niepełnosprawności wsparcia w tej
formie.
Dzienne domy pomocy społecznej (DDP) – jak wyżej, ale oferowana opieka nie jest całodobowa, chod może
w niektórych przypadkach przybierad formę całodobowego, okresowego wsparcia.
Mieszkania chronione – będące formą pomocy społecznej przygotowującą osoby tam przebywające, pod
opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia lub zastępującą pobyt w placówce zapewniającej
całodobową opiekę.
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Usługi opiekuocze, które obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę
higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów
z otoczeniem. Specjalistyczne usługi opiekuocze stanowią z kolei usługi dostosowane do szczególnych
potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności. Świadczone są przez osoby ze
specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.
Poradnictwo specjalistyczne, w szczególności prawne, psychologiczne i rodzinne, jest świadczone osobom
i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów
życiowych, bez względu na posiadany dochód. Poradnictwo prawne realizuje się przez udzielanie informacji
o obowiązujących przepisach z zakresu zabezpieczenia społecznego. Poradnictwo psychologiczne realizuje
się przez procesy diagnozowania, profilaktyki i terapii.
Praca socjalna świadczona jest na rzecz poprawy funkcjonowania osób w ich środowisku społecznym.
Prowadzona jest: z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności
i samodzielności życiowej; ze społecznością lokalną w celu zapewnienia współpracy i koordynacji działao
instytucji i organizacji istotnych dla zaspokajania potrzeb członków społeczności.
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Wymienione formy pomocy w założeniach ustawodawcy powinny wypełniad pakiet usług opiekuoczych,
bytowych i innych wspomagających oraz byd uzupełniany świadczeniami zdrowotnymi z systemu ochrony
zdrowia. Działania te wypracowywane głównie z myślą o usługach o charakterze interwencyjnym w latach 90.
XX w. i ostatecznie ukształtowane w 2004 r., mają obecnie nieco „patchworkową” konstrukcję, często
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krytykowaną przez specjalistów i jak już zostało wspomniane – nieprzystającą dziś do rodzących się nowych
potrzeb społeczno-demograficznych (patrz rozdz. Czynniki demograficzne warunkujące popyt na usługi dla ludzi
starszych). Niedopasowanie zauważa się również w wymiarze instytucjonalnym, o czym będą wspominad
respondenci w dalszej części raportu. Obowiązujący system odwołuje się do przedwojennej koncepcji
usamorządowienia z jednej strony, z drugiej zaś, w zakresie świadczeo pieniężnych, nawiązuje do rozwiązao
powojennych. Jak pokażą wyniki niniejszego badania skutkuje to niedoskonałą w funkcjonowaniu siecią
instytucji i brakami finansowymi.
Od 2014 r. trwają zintensyfikowane prace nad zmianami ustawowymi, które mają na celu usprawnienie
systemu pomocy społecznej i dostosowanie go do nowych warunków społeczno-gospodarczych, starzejącego
50

się już społeczeostwa polskiego. Przewiduje on wprowadzenie szerokich zmian ustawodawczych, które nie
wymagają omówienia w niniejszym opracowaniu, natomiast te główne, postulowane w kontekście osób
starszych to wprowadzenie nowego katalogu usług o charakterze prewencyjnym, aktywizującymi
i interwencyjnym oraz zmiana charakteru świadczeo w ramach mieszkao wspomaganych, (co także podnoszone
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jest przez respondentów obecnego badania) które powinny gwarantowad stałą realizację określonych,
minimalnych usług, niezbędnych osobom starszym w warunkach dających im poczucie bezpieczeostwa
życiowego, a nie tylko z zapewnieniem taniego mieszkania (przy czym nie kwestionuje się roli czynników
ekonomicznych).
Cenne jest także rozważenie propozycji zawierania nowej formy kontraktu socjalnego, mającego na celu
wzmożenia relacji pomiędzy członkami rodziny i wzajemnego uczestnictwa wszystkich członków w obranym
„scenariuszu działao”. Wymagad to będzie określenia w przepisach pomocy społecznej katalogu rodzin, wobec
których będzie stosowane to narzędzie, a w kontekście zmieniających się modeli instytucji społecznych
(np. rodziny), także określenia nowej definicji osoby starszej, w kontekście społecznym – jej roli i potrzeb.
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Na podstawie MPiPS na: http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/formy-udzielanej-pomocy (dostęp 18.07.2015)
K. Chaczko, Modernizacja systemu pomocy społecznej w Polsce, IPS (b.r.)
50
Z uzasadnienia zmiany do ustawy o pomocy społecznej
51
W dalszej części raportu.
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Proponuje się także, aby w wypadku osób starszych kryterium dochodowe było wyliczane z wyłączeniem
dodatku pielęgnacyjnego lub zasiłku pielęgnacyjnego, co spowoduje, że świadczenia pieniężne dla tych osób
będą wyższe od dotychczas przyznawanych.

3.1.

Czynniki demograficzne warunkujące popyt

Można sądzid, że starośd jako jedno z niewielu zagadnieo będących przedmiotem zainteresowania polityki
społecznej, przedstawiona w liczbach, w prosty sposób wyznacza zapotrzebowanie na działania pomocowe.
Twierdzenie to jest tylko w pewnym stopniu prawdziwe. Ryzyko starości, co prawda, jest jednym z tych
o najwyższym stopniu przewidywania, ale problemy osób starszych są znacznie bardziej złożone i samo
prognozowanie oparte na demografii, nie wystarcza do wykreślenia pożądanego zakresu i kierunku świadczeo
pomocowych kierowanych do starszych tej grupy. Dożycie wieku emerytalnego nie wiąże się automatycznie
z korzystaniem z usług pomocowych, to dopiero liczne procesy prowadzące do pogorszenia stanu zdrowia,
samodzielności, ubóstwa, marginalizacji czy zaburzeo psychicznych sprawiają, że seniorzy potrzebują pomocy.
Im człowiek starszy, tym częściej pojawia się u niego zjawisko wielochorobowości, niższy jest poziom
sprawności samoobsługowej i gospodarskiej oraz zwiększa się uzależnienie od pomocy innych osób, ale
samoocena stanu zdrowia wykazuje korelację także z innymi zmiennymi, jak płed, wykształcenie czy miejsce
i warunki zamieszkania.
Zatem przedstawione w rozdziale odpowiedzi na pytania związane z wiekiem społeczności Wielkopolan:
w jakim momencie zmian demograficznych jest Wielkopolska, jakie są prognozy na przyszłośd, stanowią
pierwszy krok do określania skali popytu na usługi z zakresu świadczeo pomocowych polityki społecznej
i wymagają stałego uzupełniania o komponent jakościowy.
W jakim momencie zmian demograficznych jest Wielkopolska?
Przyglądając się strukturze ludności województwa wielkopolskiego, można zakwalifikowad region do relatywnie
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młodych terenów na mapie Polski. Mediana wieku w województwie w 2014 r. wyniosła średnio 37,8 lat
(średnia krajowa to 39 lat), w przypadku mężczyzn 36,3 lata, u kobiet 39,3 lat. Należy tu podkreślid, że region
jest wewnętrznie zróżnicowany pod względem demograficznym. W niektórych powiatach wiek środkowy jest
wyższy i przyjmuje wartości: w Kaliszu 41,5 lat, Koninie 41,4 lat i Poznaniu 39,7 lat, natomiast najmniejszą
w powiecie grodziskim 35,3 lat. Mimo dośd pozytywnego obrazu wyłaniającego się z analizy przekrojowej wieku
mieszkaoców, region nie jest wolny od procesu starzenia się. Zmiany struktury ludności można zaobserwowad
w przesunięciach w biologicznych grupach wieku (spadek udziału ludności w wieku 0–14 lat i wzrost udziału
ludności w wieku 65 lat i więcej). Na koniec 2013 r. w województwie wielkopolskim liczba ludności w wieku
0 -14 lat wyniosła 557 tys. osób, natomiast zbiorowośd osób w wieku 65+ liczyła 489,2 tys. i w odniesieniu do
ubiegłego roku zwiększyła się o 2 tys.
Procentowo udział osób w wieku poprodukcyjnym w całym województwie kształtował się na poziomie 17,7 pkt.
(odsetek krajowy to 19%%) w tym największy udział ludności w wieku poprodukcyjnym w ogólnej liczbie
ludności zaobserwowano w miastach na prawach powiatu: Kaliszu (22,5%) Poznaniu (22,1%) i Konin (21,8%),
natomiast najmniejszy w powiatach poznaoskim (14,2%), grodziskim (14,6%) i leszczyoskim (14,9%).
Zauważa się tendencję do rysowania się młodszej struktury wokół aglomeracji dużych miast, wyjątkiem jest
miasto Kalisz, które położone na styku trzech powiatów, dzieli między nimi swój potencjał młodych ludzi.
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Mediana wieku, czyli środkowy wiek ludności, tzn. dokładnie połowa osób jest przed wyznaczonym wiekiem i dokładnie
połowa przewyższa wyznaczony wiek.
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Mapa 8 Odsetek ludności starszej (w wieku poprodukcyjnym) w wybranych przekrojach terytorialnych
w 2014 r. (w %)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych, GUS 2014.

W wyniku wspomnianego już stopniowego zmniejszania się udziału dzieci (w wieku 0–14 lat) oraz zwiększania
się udziału osób starszych w populacji (głównie w strukturze kobiet) obserwuje się coraz mniejsze wartości
współczynnika młodości demograficznej (głównie na północy i wchodzie województwa), a także powiększające
się obciążenie demograficzne regionu, rozumiane jako liczba ludności w wieku nieprodukcyjnym przypadająca
na 100 osób w wieku produkcyjnym. Pokazuje nam to, jak bardzo grupa osób w wieku produkcyjnym obciążona
jest kosztami społecznymi i ekonomicznymi przez utrzymanie w dobrej jakości życia seniorów i osób, które
jeszcze nie podjęły pracy zarobkowej.
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Tabela 9 Wybrane dane demograficzne

Źródło: GUS 2014, Statystyczne Vademecum Samorządowca.

Mimo że w województwie wielkopolskim wskaźnik obciążenia wzrósł z poziomu 57,1 w 2013 r. do 58,4 osób
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w 2014, jego aktualna wartośd pozwala na definiowanie regionu jako relatywnie młodego (Mapa 8) ,
o średnim koszcie obciążeo. Dopiero przy analizie grupy osób nieprodukcyjnych zauważamy, że przewaga osób
młodych, które jeszcze nie weszły na rynek pracy (wykres obwarzankowy: kobiety 18,%, mężczyźni 20,4%) nad
tymi, które osiągnęły wiek emerytalny (kobiety 22,9%, mężczyźni 10,8%) jest już relatywnie niewielka. Relacja
ta zaburzona jest już wśród kobiet, lecz na skutek wydłużającego się czasu trwania życia Wielkopolan
z czasem także dotknąd grupy mężczyzn.
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może

Mapa 9 Obciążenie demograficzne według województw

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych GUS.
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Najmniejsze wartości współczynnik obciążenia demograficznego przyjął w powiecie poznaoskim, gdzie na 100 osób
w wieku produkcyjnym przypadało 55,0 osób w wieku nieprodukcyjnym. Niski poziom zanotowano również w powiatach
złotowskim i średzkim – odpowiednio 55,1 i 55,3 osoby. Najwyższą wartośd wskaźnik osiągnął w Kaliszu (63,2 osoby)
i powiecie rawickim (59,6 osób).
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W województwie wielkopolskim w 2013 r. średnia długośd trwania życia mężczyzn wynosiła 73,5 lat. Przeciętne dalsze
trwanie życia kobiet było o 7,1 lat dłuższe niż mężczyzn. Natomiast osoby, które w 2014 r. ukooczyły 60 rok życia, dożyją
średnio – mężczyźni 78,7 lat, kobiety 83,3 lat.
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W celu uzyskania kompletnej oceny aktualnego stanu demograficznego regionu, a także określenia jego
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perspektyw rozwojowych, posłużono się techniką trójkąta Osanna , pozwalającą na podstawie przytoczonych
już danych, określid typ demograficzny województwa.
Wynikiem zastosowania wybranej techniki było zakwalifikowanie spośród 226 gmin województwa, 96
(88 w 2011 r. – relacja zmniejszająca się) do stadium młodości demograficznej, z czego 81 gmin pozostało
w tym samym typie demograficznym. Gminy te charakteryzowały się dużym udziałem osób w wieku
przedprodukcyjnym (powyżej 19,8%) oraz małym udziałem osób w wieku poprodukcyjnym (poniżej
16,5%).W gminach w fazie „młodości” największy udział osób w wieku 0–17 lat odnotowano w Kleszczewie
25,6%, a najmniejszy w Nowym Tomyślu 20,7%. W porównaniu z grudniem 2010 r. liczebnośd gminy w fazie
stabilizacji demograficznej spadła z 15 do 50 gmin, z czego 38 gmin utrzymało się w tej samej fazie.
Wśród gmin będących w stadium „stabilizacji” największy udział osób w wieku produkcyjnym odnotowano
w gminie Murowana Goślina – 68,3%, zaś najmniejszy w gminie Pakosław – 61,4%.
W typie starzenia się demograficznego znalazło się 80 gmin (73 w 2010 r.), z czego 68 gmin utrzymało się w tym
samym typie. Udział osób w wieku 65 lat i więcej w grupie gmin „starzejących się” wahał się od 21,7% w Kaliszu
do 15,6% w gminie Chocz.
Obierając szerszą, powiatową perspektywę, do typu młodości demograficznej zaliczono 21 powiatów,
5 powiatów do stabilizacji demograficznej, zaś 9 (w tym wszystkie miasta na prawach powiatu) do starzenia się
demograficznego (jarocioski, kolski, ostrowski, słupecki, turecki oraz miasta: Kalisz, Konin, Leszno i Poznao).
W porównaniu z koocem 2010 r. 27 powiatów utrzymało się w tej samej fazie rozwoju demograficznego,
6 powiatów: gnieźnieoski, krotoszyoski, ostrzeszowski, szamotulski, średzki i wrzesioski przesunęło się z fazy
„stabilizacji” do młodości demograficznej, natomiast powiat rawicki przeszedł z fazy „młodości” do
„stabilizacji”, a powiat turecki z fazy „stabilizacji” do starzenia się demograficznego.
W wymienionej grupie „starzenia się” największy udział osób w wieku poprodukcyjnym odnotowano w Kaliszu
(21,7%), najmniejszy zaś w powiecie jarocioskim (16,7%). Wśród powiatów w fazie młodości demograficznej
największy udział osób w wieku 0–17 lat odnotowano w powiatach leszczyoskim i poznaoskim – 21,9%,
najmniejszy w powiatach: chodzieskim, gnieźnieoskim, kępioskim, pleszewskim, wrzesioskim – 19,9%.
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Należy także zwrócid uwagę, że powiaty usytuowane w centralnej i zachodniej części województwa
charakteryzowały się wyraźnie większym udziałem osób w wieku przedprodukcyjnym w ogólnej liczbie ludności
niż powiaty położone w pozostałych częściach województwa.
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Na ramionach trójkąta opisano udział poszczególnych grup wieku w ogólnej liczbie ludności gminy/powiatu. Położenie
gmin/powiatów wewnątrz trójkąta określa punkt, który znajduje się w miejscu przecięcia się trzech linii równoległych
do boków trójkąta. Jako kryterium podziału zastosowano średnie arytmetyczne z udziału poszczególnych grup wieku.
Za : Diagnoza społeczno- demograficzna województwa wielkopolskiego, na innowacyjna-wielkopolska.pl
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Ludnośd, ruch naturalny i migracje w województwie wielkopolskim w 2013 r. Urząd Statystyczny Poznao 2013 r.
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Mapa 10 Klasyfikacja powiatów według grup wiekowych na podstawie Trójkąta Ossana 57.

Źródło: Ludnośd, ruch naturalny i migracje w województwie wielkopolskim w 2013 r. Urząd Statystyczny Poznao 2013 r.

Z punktu widzenia zapotrzebowania na instytucjonalną pomoc istotne znaczenie mają jeszcze dwa
współczynniki określające potencjał opiekuoczy, czyli potencjalne możliwości udzielenia wsparcia osobie
starszej przez rodzinę. Pierwszy to współczynnik wsparcia (support ratio), który jest obliczany w dwóch
wariantach jako:



współczynnik potencjalnego wsparcia (potential support ratio), określa stosunek osób w wieku 15–64
do liczby osób w wieku 65 lat i więcej,
współczynnik wsparcia rodziców (parent support ratio) liczba osób w wieku 85 lat i więcej
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przypadająca na 100 osób w wieku 50–64 lata .
Pierwszy wskaźnik można interpretowad jako liczbę dorosłych dzieci i wnuków (osób w wieku 15–64 lata)
przypadających na osobę z generacji „dziadków”, czyli określa liczbę potencjalnych opiekunów do liczby osób
starszych. W Polsce ten wskaźnik w 1950 r. wynosił 12 osób, w 2008 r. – prawie 5 osób, według prognozy zaś
w 2035 r. będzie niższy niż 2 osoby. W Wielkopolsce wynosi on obecnie 4,9 osoby, a według prognoz do 2035 r.
spadnie do poziomu oscylującego wokół 2–3 pkt. Oznacza to, że w starzejącej się populacji zmniejszad się będą
zasoby nieformalnej opieki nad osobami starszymi, zarówno materialnej, jak i niematerialnej, realizowanej
dotychczas głównie w rodzinie. W konsekwencji będzie to prowadzid do konieczności rozbudowy stosownego
instytucjonalnego systemu opieki w przyszłości, co oczywiście ma również wymiar ekonomiczny, a także
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J. Korycka-Skorupa, Trójkąt Ossana jako forma prezentacji danych statystycznych i legenda map tematycznych. „Polski
Przegląd Kartograficzny” 2007, tom 39, nr 4, str. 340–353, w: Ludnośd, ruch naturalny i migracje w województwie
wielkopolskim w 2013 r. Urząd Statystyczny Poznao 2013 r.
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IPiSS, Raport na temat sytuacji osób starszych w Polsce, Warszawa 2012.
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budowania polityki wsparcia rodziny w taki sposób, by w regionach o wysokim wskaźniku potencjał opiekuoczy
był wykorzystywany.
Tabela 10 Współczynnik potencjalnego wsparcia osób starszych (określa stosunek osób w wieku 15–64 do
liczby osób w wieku 65 lat i więcej)

do 4,5 os.

4,6 - 5,5 os.

od 5,6 os.

Powiat m.Kalisz

Powiat kolski

Powiat śremski

Powiat m.Poznao

Powiat ostrowski

Powiat średzki

Powiat m.Konin

Powiat rawicki

Powiat złotowski

Powiat m.Leszno

Powiat słupecki
Powiat turecki

Powiat obornicki

Powiat kaliski

Powiat konioski

Powiat chodzieski

Powiat leszczyoski

Powiat jarocioski

Powiat grodziski

Powiat pleszewski

Powiat poznaoski

Powiat gnieźnieoski
Powiat krotoszyoski
Powiat ostrzeszowski
Powiat międzychodzki
Powiat czarnkowsko-trzcianecki
Powiat wrzesioski
Powiat kościaoski
Powiat pilski
Powiat kępioski
Powiat gostyoski
Powiat szamotulski
Powiat wolsztyoski
Powiat nowotomyski
Powiat wągrowiecki

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Drugi ze wskaźników zakłada wsparcie starszych rodziców przez dzieci, nie przez całe młodsze pokolenie,
co w dobie obecnych zmian społecznych wydaje się byd bardziej użytecznym wzorem. Tak wyliczony
współczynnik wsparcia starszych rodziców pokazuje moc opiekuoczą wobec nich wynoszącą 7,3 pkt. (czyli 7,3
osoby starszych 85+ „przypada” na 100 osób w wieku 50–64 lat, im wskaźnik niższy, tym większa szansa
na dostarczenie nieformalnych usług opiekuoczych najstarszym mieszkaocom).
Wskaźnik ten mówi oczywiście o prostej przekładalności zasobów, ale przy interpretacji należy uwzględnid
również wymiar społeczny i psychologiczny związany z kurczeniem się powszechności modelu rodziny
wielopokoleniowej i chęci opieki młodszych pokoleo nad starszymi.
Oba wskaźniki należy uzupełnid o współczynnik potencjału pielęgnacyjnego, który zawęża, uszczegóławia
wyliczony już współczynnik wsparcia rodziców. Jest to stosunek liczby kobiet w wieku 45–64 lat (a więc osób
potencjalnie najczęściej udzielających pomocy i opiekujących się osobami starszymi) do liczby osób w wieku 80
lat i więcej. Wynosi on 3,9 osoby. Oznacza to że niespełna cztery potencjalne „opiekunki” przypadają na jedną
starszą osobę.
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Wykres 20 Prognoza demograficzna dla województwa wielkopolskiego

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych GUS.

W modelowych prognozach GUS (wykres 20) obserwujemy przesuwanie się piramidy wieku w stronę starości,
tzn. szczyt piramidy wyznaczającej dominantę wieku (najczęściej występującą wartośd) dla przedziału
wiekowego, migruje z pozycji 30–34 lat (obecnie) poprzez 40–44 lat w 2025 r. do prognozowanego szczytu
w wieku 50–54 lat w 2035 r. Oznacza to, że w kolejnych latach, obecna wartośd wierzchołkowa zasili kategorię
osób w wieku poprodukcyjnym. Okres po 2020 r. będzie charakteryzował się gwałtownym starzeniem się
ludności i kurczeniem się grup stanowiących o potencjale opiekuoczym regionu.
W województwie wielkopolskim najmniej dynamiczne zmiany demograficzne pojawią się w Poznaniu
i pozostałych miastach na prawach powiatu, gdzie tempo starzenia się kompensowane zostanie przez migracje
ludności i odsetek narodzin. Pozostałe miasta w powiatach będą demograficznie nieco starsze od wsi. Udział
ludności w wieku poprodukcyjnym na wsi wyniesie 25,2%, a w mieście 26,7%.
Wykres 21 Prognoza liczby ludności w podregionach województwa wielkopolskiego wg GUS
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych GUS.

Interpretując uzyskane wyniki możemy mówid o zjawisku „tsunami starości”, jest to stan, w którym
w relatywnie jeszcze młodym regionie, pojawiają się widma fal starości, które w niedługim czasie obejmą
badaną populację. Znaczący wzrost odsetka osób starszych w populacji, wraz z nikłymi szansami na odwrócenie
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tego trendu z powodu niskiego prognozowanego wskaźnika dzietności kobiet, skłania do rozważao w zakresie
kosztów ekonomicznych i społecznych, jakie ponosid będą w najbliższych latach obszary dotknięte problemem
starzenia się całego regionu i całej populacji. Na podstawie danych i prognoz demograficznych oraz wyliczeo
potencjału opiekuoczego regionu można wnioskowad, że największego zapotrzebowania na usługi opiekuocze
możemy się spodziewad w:


podregionie kaliskim – miasto Kalisz oraz powiat ostrowski;






podregionie konioskim – miasto Konin, powiat gnieźnieoski;
podregionie leszczyoskim – miasto Leszno, powiaty kościaoski, nowotomyski i gostyoski;
podregionie pilskim – powiat pilski;
podregionie poznaoskim – miasto Poznao.

Przy różnicowaniu powiatów pod względem popytu na usługi wsparcia, zwraca uwagę dwojaka natura form
pomocy, pierwsza wyraża się w formie wsparcia środowiskowego, druga instytucjonalnego. Do pierwszej zalicza
się wszelkie działania, które realizowane są w otoczeniu osoby starszej np. poprzez usługi opiekuocze
podejmowane w domu podopiecznego czy pracę dziennych domów pomocy, które podejmują działania mające
na celu jak najdłuższe utrzymanie seniora w samodzielności. Drugi typ wsparcia – instytucjonalny obejmuje
całodobowe zabezpieczenie osób starszych poprzez usługi opiekuocze, bytowe i wspomagające.

3.2.

Stacjonarna opieka całodobowa (DPS) dla osób starszych

Wprowadzenie teoretyczno-prawne
Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej domy pomocy społecznej zapewniają
całodobową opiekę osobom, które z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności nie mogą samodzielnie
funkcjonowad w codziennym życiu, w przypadku, gdy niemożliwe jest zapewnienie niezbędnej pomocy
w formie usług opiekuoczych w miejscu zamieszkania seniora. Domy pomocy społecznej świadczą usługi
bytowe, opiekuocze, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach
wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nich przebywających. Organizacja tych podmiotów, zakres
i poziom usług świadczonych przez nie powinna uwzględniad w szczególności wolnośd, intymnośd, godnośd
i poczucie bezpieczeostwa ich mieszkaoców oraz stopieo ich fizycznej i psychicznej sprawności (osoba
wymagająca wzmożonej opieki medycznej kierowana jest przez starostę do zakładu opiekuoczo-leczniczego lub
placówki pielęgnacyjno-opiekuoczej). Domy pomocy społecznej mogą również świadczyd usługi opiekuocze
i specjalistyczne usługi opiekuocze dla osób w nich niezamieszkujących.
Typy domów pomocy społecznej są zróżnicowane ze względu na typ odbiorców. Osobne podmioty oferują
usługi przeznaczone dla:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

osób w podeszłym wieku,
osób przewlekle somatycznie chorych,
osób przewlekle psychicznie chorych,
dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną,
dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną,
osób z niepełnosprawnością fizyczną.

Usługi świadczone w domach pomocy społecznej dzielą się na:
1) usługi bytowe:
 miejsce zamieszkania,
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 wyżywienie,
 odzież i obuwie,
 utrzymanie czystości;
2) usługi opiekuocze:
 pomoc w podstawowych czynnościach życiowych,
 pielęgnacja,
 niezbędna pomoc w załatwianiu spraw osobistych;
3) usługi wspomagające:
 umożliwienie udziału w terapii zajęciowej,
 podnoszenie sprawności i aktywizowaniu mieszkaoców domu,
 umożliwienie zaspokojenia potrzeb religijnych i kulturalnych,
 zapewnienie warunków do rozwoju samorządności mieszkaoców domu,
 stymulowanie nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodziną i społecznością
lokalną,
 działania zmierzające do usamodzielnienia mieszkaoca domu, w miarę jego możliwości,
 pomoc usamodzielniającemu się mieszkaocowi domu w podjęciu pracy, szczególnie mającej
charakter terapeutyczny, jeżeli mieszkaniec spełnia warunki do takiego usamodzielnienia,
 zapewnienie bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych,
 finansowanie mieszkaocowi domu nieposiadającemu własnego dochodu wydatków na niezbędne
przedmioty osobistego użytku,
 zapewnienie przestrzegania praw mieszkaoców domu oraz zapewnieniu mieszkaocom
dostępności do informacji o tych prawach,
 sprawne wnoszenie i załatwianie skarg i wniosków mieszkaoców domu.
Decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej i decyzję ustalającą opłatę za pobyt w domu pomocy
społecznej wydaje organ gminy właściwej dla tej osoby w dniu jej kierowania do domu pomocy społecznej.
Decyzję o umieszczeniu w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy prowadzącej dom pomocy społecznej
lub starosta powiatu prowadzącego dom pomocy społecznej. W przypadku regionalnych domów pomocy
społecznej decyzję wydaje marszałek województwa.
Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania.
Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkaoca:
1) w domu pomocy społecznej o zasięgu gminnym – ustala wójt/burmistrz/prezydent miasta i ogłasza
w wojewódzkim dzienniku urzędowym, nie później niż do dnia 31 marca każdego r.;
2) w domu pomocy społecznej o zasięgu powiatowym – ustala starosta i ogłasza w wojewódzkim
dzienniku urzędowym, nie później niż do dnia 31 marca każdego r.;
3) w regionalnym domu pomocy społecznej – ustala marszałek województwa i ogłasza w wojewódzkim
dzienniku urzędowym, nie później niż do dnia 31 marca każdego r.
Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:




mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów
dziecka,
małżonek, zstępni przed wstępnymi,
gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej,

przy czym osoby i gmina określone w pkt 2 i 3 nie mają obowiązku wnoszenia opłat, jeżeli mieszkaniec domu
ponosi pełną odpłatnośd.
Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą:
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mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu, a w przypadku osób małoletnich
przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, nie więcej niż 70% tego dochodu;
małżonek, zstępni przed wstępnymi – zgodnie z umową zawartą z kierownikiem ośrodka pomocy
społecznej:

W przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego
osoby samotnie gospodarującej, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może byd niższa
niż 300% tego kryterium.
W przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 300% kryterium
dochodowego na osobę w rodzinie, z tym że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może byd
niższa niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie;


gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej – w wysokości różnicy
między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez
mieszkaoca i jego rodzinę.

Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej mogą również wnosid osoby inne niż małżonek – zstępni lub
wstępni.
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3.2.1.

Sied instytucji

W województwie wielkopolskim działają 64 domy pomocy społecznej, z czego 11 swoją ofertę kieruje
bezpośrednio do osób starszych. Z tej liczby 8 placówek prowadzonych jest przez samorząd, a 3 przez podmioty
niepubliczne. Dodatkowo na terenie m. Poznania prowadzona jest również placówka oferująca wsparcie dla
osób w podeszłym wieku i osób z niepełnosprawnością fizyczną. W domach pomocy społecznej dla osób
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w podeszłym wieku przebywa 734 mieszkaoców (stan na 31 grudnia 2014 r.) Nie oznacza to jednak, że
w innych typach domów pomocy społecznej nie przebywają osoby starsze. Mogą one bowiem korzystad z usług
innych DPS, pod warunkiem, że wiek nie był główną i jedyną przesłaną skierowania do placówki. W związku
z powyższym bazę wsparcia dla seniorów stanowią zarówno domy pomocy społecznej kierujące swoją ofertę
bezpośrednio do osób w podeszłym wieku oraz do osób ze specyficznymi problemami.
Liczba seniorów korzystających ze wsparcia Domów Pomocy Społecznej utrzymuje się na względnie stałym
poziomie, mimo zwiększania się liczby osób w wieku poprodukcyjnym w regionie. Na koniec 2014 roku
na miejsce w DPS oczekiwało 137 osób w podeszłym wieku, co świadczy zapotrzebowaniu na opiekę
całodobową. O konieczności zamieszkania osoby starszej w placówce tego typu decyduje jej wydolnośd
społeczno-ekonomiczna, a także potencjał opiekuoczy rodzin, który za sprawą boomu urodzeo lat 70–80 XX w.
narasta w województwie proporcjonalnie do starzenia się społeczności. Zachwianie tego trendu przewiduje się
dopiero po r. 2035, kiedy urodzeni w wyniku wspomnianego boomu wejdą w wiek poprodukcyjny, a moc
opiekuocza poprzedzających pokoleo znacznie słabnąd.
Placówki całodobowego pobytu (Domy Pomocy Społecznej), dedykowane osobom starszym zlokalizowane są
w 10 powiatach: trzech południowowschodnich (kolski, kaliski, ostrowski), trzech centralnych (m. Poznao,
poznaoski, gnieźnieoski), trzech północnych (wągrowiecki, czarnkowsko-trzcianecki, międzychodzki) i na
południu województwa, w m. Leszno. Wymienione placówki służą głównie mieszkaocom powiatów, na terenie
którego się znajdują, chod w wyjątkowych sytuacjach (brak możliwości innego zabezpieczenia nagłych potrzeb),
seniorzy kierowani są do najbliższej placówki dysponującej wolnymi miejscami.
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Dz. U. 2004 nr 64 poz. 593. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
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Sprawozdanie MPiPS-05 za 2014 rok.
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Jak już wspomniano, występowanie placówek całodobowego wsparcia nie jest prostą pochodną potrzeb
powiatów, w których występują i nie mogą byd tak analizowane. Pokazują natomiast organizację sieci
placówek, które są rozmieszczone nieregularnie, zostawiając białe plamy na obszarze województwa, także
w powiatach o wyższym odsetku osób starszych (śremski, średzki, jarocioski, słupecki, pleszewski), które
dodatkowo – w przypadku trzech ostatnich, nie charakteryzują się wysokim wskaźnikiem potencjału
opiekuoczego w rodzinach.
Pogłębiając obecne badanie należałoby w przyszłości zadad pytanie osobom starszym i ich opiekunom, czy
potrzeby seniorów faktycznie zaspokajane są w rodzinach lub w postaci usług środowiskowych, co skutkuje
marginalizacją pomocy instytucjonalnej. Czy przeciwnie, brak jest na tych terenach zabezpieczenia
instytucjonalnego, a obecna sytuacja prezentowana na mapie poniżej, nie jest adekwatna do potrzeb seniorów.
Obecnie na podstawie danych możemy wnioskowad (jak już wspominano) o sieci instytucji oraz o pewnej
zdolności organizacyjnokosztowej powiatów, realizujących usługi całodobowego pobytu osób starszych.
Mapa 11 Oferta instytucjonalna (domy pomocy społecznej) dla osób w podeszłym wieku

Źródło: Sprawozdanie MPiPS-05 za 2014 r.
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Domy Pomocy Społecznej dla osób w podeszłym wieku zlokalizowane są przeważnie w powiatach o wysokim
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odsetku osób starszych , wyjątkiem są powiaty poznaoski i wągrowiecki. Ostatni wymieniony jest regionem
o niskim odsetku seniorów, w typie demograficznym młodym, dodatkowo cechującym się wysokim
współczynnikiem potencjalnego wsparcia, co czyni go wyjątkowym na mapie powiatów.
Respondenci z powiatów, którzy odpowiadają za organizację usług w DPS sygnalizują potrzebę pełniejszego
realizowania usług wobec osób starszych.
Temat jest bardzo złożony, bo pewnych rzeczy po prostu na naszym terenie nie ma. Ja myślę, że to wszystko,
co jest zapisane w ustawach i co powiat powinien mied i posiadad, gdyby było faktycznie zorganizowane na
terenie powiatu, to myślę, że te usługi byłyby świadczone na wysokim poziomie i tylko dbad o ich jakośd. (…)
Myślę, że ta współpraca również tutaj z ościennymi gminami, które wchodzą w skład powiatu, też by jakoś
inaczej wyglądała, bo... no teraz ten nie ma tego, ten nie ma tego i potem jest czasami zdarza się jakaś
spychologia czy... no spychologia taka. (…)(Organizator-PCPR)
W opiniach ankietowanych podkreślana jest również koniecznośd formalnego wzmocnienia współpracy między
powiatami, które realizują opiekę całodobową, ale także między Domami Pomocy Społecznej i instytucjami
samopomocowymi lub trzecim sektorem w celu kompleksowej realizacji usług.
3.2.2.

Kryteria przyjęcia do placówki i źródła informacji

Osoby starające się o przyjęcie do placówki muszą spełnid odpowiednie kryteria, zgodnie z profilem działalności
domu. Szczególnie należy podkreślid, że osoby te nie zgłaszają się do domów pomocy społecznej bezpośrednio.
Klient musi odpowiednio wcześniej zgłosid się do Ośrodka Pomocy Społecznej, który dokonuje analizy jego
potrzeb i ocenia, czy jest w stanie zagwarantowad ze względu na sytuację finansową jednostki terytorialnej
pobyt takiej osoby w domu pomocy społecznej. Po wypełnieniu odpowiednich dokumentów przesyłane są one
do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, gdyż ta instytucja prowadzi rejestr zgłoszeo. Ewidencja
kandydatów jest bardzo rygorystyczna – nie dopuszcza przekroczenia limitów miejsc, nawet w wyjątkowych
sytuacjach. Z kolei na przestrzeni ostatnich lat liczba miejsc w DPS pozostaje na stałym poziomie.
Musi byd wolne miejsce, ponieważ dom jest przeznaczony dla sześddziesięciu mieszkaoców i nie mamy
prawa decydowad o tym, czy będzie 62, 61, 62, 63, nawet, jeśli by była taka potrzeba, bardzo, bardzo,
bardzo jakaś wyjątkowa, to nie ma takiej możliwości. Bo my mamy, że tak powiem, licencje na 60 miejsc, nie
wolno tego przekraczad. (Realizator – DPS, JST)
Bardzo ważnym kryterium przyjęcia do placówki jest niemożnośd zaspokojenia potrzeb własnych przez osobę
lub jej rodzinę. Jeżeli nie istnieje możliwośd zapewnienia takim osobom całodobowej opieki w miejscu
zamieszkania, wówczas kwalifikują się do przyjęcia do domu pomocy społecznej. Należy podkreślid, że każdy
zainteresowany uzyskaniem tam miejsca może otrzymad informację o niezbędnej procedurze oraz wymaganych
dokumentach telefonicznie lub osobiście w placówce.
Te osoby się zgłaszają, praktycznie nie bezpośrednio do nas, tylko do Ośrodków Pomocy Społecznej. Z tym, że
są telefony, dzwonią do nas z zapytaniem o warunki, jakie muszą spełnid, co wymagamy, co muszą mied, jakie
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Natomiast nie każdy powiat o wysokim odsetku osób starszych posiada DPS.
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płace i tak dalej. No udzielamy odpowiedzi, oczywiście i czekamy na decyzję Ośrodków Pomocy, czyli albo
Miejskich Ośrodków, czy Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej, które kierują do nas ludzi, tych, którzy
wymagają tej całodobowej opieki. No i my na podstawie decyzji musimy przyjąd tego człowieka, także my tu
praktycznie wielkiego wyboru nie mamy. (Realizator – DPS, JST)
Podstawowym i wymienianym przez respondentów (mieszkaoców DPS) kryterium, które weryfikowało ich
możliwośd korzystania z usług DPS była sytuacja zdrowotna (83 proc). Jak pokażą dalsze wyniki badania, także
sytuacja rodzinna (rozumiana jako brak możliwości lub chęci zaspokojenia potrzeb seniora przez najbliższych)
stanowiła powód, dla którego osoby starsze decydowały się na aplikowanie do placówki. Koniecznośd
przedstawienia sytuacji materialnej czy wiek w większości przypadków były tylko kwestią formalną.
Wykres 22 Jakie warunki musiały zostad spełnione, aby mógł/mogła Pan/Pani skorzystad z usług tej placówki?

musiałe(a)m przedstawid moją sytuację zdrowotną

83%

musiałe(a)m przedstawid moją sytuację rodzinną

69%

musiałe(a)m przedstawid moją sytuację materialną

40%

musiałe(a)m byd w odpowiednim wieku
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Źródło: Ankieta audytoryjna odbiorców usług.

W mniejszych społecznościach np. na wsiach lub w małych miastach, zdarza się ominięcie przepisów prawnych
i dostosowanie działao do wyjątkowych potrzeb (np. ponadnormatywna liczba podopiecznych), jak podkreśla
jedna z respondentek, liczy się to, żeby pomóc.
(Przypadek, gdy osoba opiekująca się osoba starszą, czasowo nie może się nią zająd) mamy duży problem.
I wtedy zawsze się ratowaliśmy trochę tym naszym DPS-em, ale wiem, że przekraczamy literę prawa, więc już
tego nie robimy… Stąd szukamy gdzieś tam czegokolwiek w pobliżu, w Złotowie są takie ośrodki opiekuocze,
żeby na chwilę umieścid i tyle. (Organizator- PCPR)
Nie jest to odosobniony przypadek naruszania przepisów, zdarza się, że osoby trzecie (urzędnicy, znajomi,
środowisko seniora) w imieniu kandydata, w przypadku osób cechujących się pewną niesamodzielnością
społeczną, starają się o przyjęcie go do placówki nie trzymając się ściśle obowiązujących procedur. Wówczas
sam zainteresowany nie jest wdrażany w każdy etap postępowania. Mimo że, jak mówią nasi respondenci:
Każda osoba, która chce przyjśd do domu pomocy społecznej musi wyrazid zgodę, czyli tak jakby ogólnie
wyraża zgodę na pobyt. Jeżeli nie ma osobowości prawnej, czyli jest ubezwłasnowolniona, to wtedy opiekun
prawny, czyli przez sąd jest decyzja ustalenia opiekuna prawnego i wtedy opiekun prawny podpisuje to
oświadczenie. (Realizator – DPS, JST)
Zdarzają się jednak przypadki nie przestrzegania procedur:
Ja byłam w Pobiedziskach u sióstr w klasztorze. Było tak, że tam byłam dośd długo, tylko się no tutaj… się
postarały i przywiezły (wymowa oryg.) mnie tutaj
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A siostry w Pobiedziskach też prowadzą taki dom pomocy społecznej?
nie, raczej nie. To tam miałam takie o, gospodarkę, ogród miały
I to było z pani inicjatywy czy siostry proponowały takie przeniesienie?
A nie, to już tak one.
A tutaj siostry za panią załatwiały wszelkie formalności?
Tak, tak. Załatwiały to. Dokumenty to mi chyba one tam…
A że siostry załatwiały za panią?
Tak, tak. wszystko . (Odbiorca – DPS)
Jako słabośd organizacji systemu całodobowej opieki nad osobami starszymi wskazad można niższą prymarnośd
realizacji tych działao. Respondenci przyznają, że w pierwszej kolejności starają się wesprzed osoby małoletnie
i rodziny z dziedmi. Brak środków finansowych i kadrowych ogranicza zdolności wykonawcze instytucji
odpowiedzialnych za realizację polityki społecznej wobec osób starszych, w tym możliwośd zapewnienia opieki
całodobowej dla większej grupy osób.
Powstaje zatem pytanie o dostępnośd usług dla osób potrzebujących, które są pozbawione nieformalnego
wsparcia środowiska lub kompleksowej informacji o możliwościach uzyskania pomocy. Pytanie nabiera
szczególnego znaczenia, jeżeli spojrzymy na dane ilościowe z badania mieszkaoców DPS. Tylko 11% z nich
dowiedziało się o możliwości skorzystania z usług tej instytucji od właściwego organu administracyjnego,
odsetek osób, które samodzielnie wyszukały placówkę jest nierejestrowany. Wśród osób, które informację
otrzymały z odpowiedniego urzędu przeważają seniorzy, będący już wcześniej beneficjentami różnych typów
pomocy oferowanych przez pomoc społeczną. Pozostali zdani byli na informacje uzyskane od osób trzecich –
rodziny, znajomych (63%), lekarza pierwszego kontaktu (23%), od psychologa lub psychiatry (6%).
Warto podkreślid występowanie dośd znacznego odsetka lekarzy, którzy rekomendują placówkę swoim
pacjentom. W przypadku osób samotnych, jest to często jedyna osoba, która ma stały lub cykliczny kontakt
z seniorem i jest w stanie w pewien sposób monitorowad jakośd jego życia.
Wykres 23 Skąd dowiedział(a) się Pan/Pani o możliwości skorzystania z usług tej placówki?

rodzina/znajomi polecili mi tę placówkę

63%

lekarz wskazał mi tę placówkę

23%

zostałem skierowany(a) z GOPSu/MOPSu/PCPRu

11%

psycholog/psychiatra wskazał mi tę placówkę
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Źródło: Ankieta audytoryjna odbiorców usług.

W większości mieszkaocy domów, byli świadomi, że jest im potrzebna pomoc. Powodem korzystania
z placówek była również ogólna nieporadnośd życiowa, kiedy respondenci deklarowali brak możliwości dalszego
samodzielnego funkcjonowania:
Po prostu co… nie dawałam już rady, tak no ogólnie ze wszystkim (Odbiorca – DPS).
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Na pobyt w placówce decydowano się jednak głównie ze względu na trudną sytuację rodzinną (52%) lub
zdrowotną (60%), w tym przede wszystkim z powodu trudności z przemieszczaniem się i innego typu
ograniczenia ruchowe. Wśród pozostałych (20%) powodów wymieniano przede wszystkim samotnośd, która jak
podkreślali badani w wywiadach indywidualnych, jest dla nich bardzo dużym problemem. Poprawa jakości życia
62)
w tym poprawa samopoczucia zgłaszana jest przez 4 proc. mieszkaoców DPS .
Wykres 24 Dlaczego zdecydował(a) się Pan/Pani na skorzystanie z usług tej placówki?
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Źródło: Ankieta audytoryjna odbiorców usług.

Trudna sytuacja rodzinna i samotnośd często pojawiały się łącznie we wskazaniach respondentów, ale nie
zawsze oznacza to, że deklarowały ją osoby pozbawione najbliższych, mieszkające samodzielnie. Przypadki,
w których to seniorzy posiadający pełną rodzinę nie są zainteresowani zamieszkaniem w domu pomocy
społecznej, a brak możliwości lub chęci opieki nad najstarszym członkiem rodziny powoduje konflikty i poczucie
odrzucenia u tych ostatnich, zgłaszają sami organizatorzy usług.
Trochę ten trend jest, nie wiem, czy przez wygodnictwo, czy przez łatwiejszy tryb życia, jednak te młodsze
osoby coraz częściej pukają do naszych drzwi, chcąc umieścid rodzica w domu pomocy społecznej. I to trochę
jest takie niepokojące.(…) w ubiegłym r. miałam taki trudny przypadek kierowania do domu pomocy
społecznej, gdzie jest 5 dzieci, kobita się tak wzbraniała i tak wymawiała, że: „miałam i zaopiekowałam się
pięciorgiem, a teraz dla mnie samej nie ma, żadne z dzieci nie chce mnie przygarnąd, zająd się”. (Organizator –
JST)
Zmarł mój mąż, moi rodzice, i ostatnio zmarła, na zawał serca, moja córka. I byłam sama. I miałam... mam
tylko bratanicę. I bratanica mnie zabrała do siebie. I potem byłam u niej, chyba... pół r. chyba. No, i potem
sprzedała moje mieszkanie, bo miałam mieszkanie. Sprzedała wszystko. No i potem tutaj załatwiła mi... sobie,
tutaj, ten dom opieki (Odbiorca – DPS)
Oprócz wiedzy na temat tego, od kogo seniorzy dowiadują się istnieniu DPS i dlaczego decydują się
na skorzystanie z ich usług, ciekawym wydaje się to, gdzie poszukują informacji na temat zakresu działalności
placówki.
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Z wyników badania beneficjantów usług.
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Wykres 25 Gdzie szukał Pan/Pani informacji na temat działalności tej placówki?
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Źródło: Ankieta audytoryjna odbiorców usług.

Dla osób w podeszłym wieku zainteresowanych ofertą DPS, źródłem wiedzy są głównie: rodzina, znajomi oraz
lekarz (odpowiednio 62% i 30%).
To rodzina wszystko załatwiła sama. Bo ja żadnego pojęcia nie miałam, jak to załatwiad (Odbiorca – DPS)
Niski odsetek odpowiedzi wskazujący na pracowników placówki i brak odsetka deklaracji dotyczący
organizatorów usług, może wynikad ze wspomnianej uprzednio dużej niesamodzielności ruchowej
zainteresowanych osób. Ponadto niewielu z nich poszukuje informacji nt. działalności w Internecie. Jest to
sygnał, że obecne źródła szczegółowej informacji (tj. organizatorzy i realizatorzy usług oraz ich masowe
kanały komunikacji) są dla zainteresowanych niedostępne.

3.2.3.

Zakres i rodzaj usług
63

Domy pomocy społecznej zgodnie z obowiązującymi regulacjami powinny zapewnid swoim podopiecznym
pewien minimalny zakres usług świadczonych w odpowiednich do tego warunkach. Składają się na nie
wymagania infrastrukturalne wobec budynku i poszczególnych pomieszczeo oraz standardy żywienia i higieny.
Ważne są również poszczególne działania wypełniające ramy usług. Szeroko dyskutuje się nad pakietami
określającymi minimalny i maksymalny zakres wypełniania usług, poniżej przedstawiony zakres stanowi
standardowe działania, które powinny byd realizowane wobec mieszkaoca DPS.
W ramach usług bytowych zapewnia się: miejsce zamieszkania, wyposażone w niezbędne sprzęty, takie jak
tapczan lub łóżko, szafy, komódki, stoły, krzesła. Ponadto oferuje się wyżywienie z możliwością wyboru zestawu
posiłków, również dietetycznych, zgodnie ze wskazaniami lekarza, utrzymanie czystości pomieszczeo, bielizny
pościelowej oraz środki do utrzymania higieny osobistej oraz odzież, usługi pralnicze oraz naprawę uszkodzonej
odzieży, a także przewóz osób z niepełnosprawnością.
Wśród usług opiekuoczych dom powinien świadczyd i te polegające na: udzielaniu pomocy w podstawowych
czynnościach życiowych, porządkowaniu rzeczy osobistych mieszkaoców, pomocy w poruszaniu się, spacer
z mieszkaocami, pielęgnacji w chorobie oraz pomoc w korzystaniu ze świadczeo zdrowotnych/przysługującym

63

Rozporządzenie ministra polityki społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (źródło:
Sejm RP; dps.pl 25.11.2005)
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mieszkaocom na podstawie odrębnych przepisów/, opiece higienicznej, niezbędnej pomocy w załatwianiu
spraw osobistych i utrzymywaniu kontaktów z otoczeniem.
Do usług wspomagających zaś należą: przyjmowanie nowo przybyłych mieszkaoców i załatwianie formalności
z tym związanych, otoczenie ich szczególną troską w początkowym okresie pobytu, pomoc w uzyskiwaniu
sprzętu medycznego i ortopedycznego, pomoc w dokonywaniu zakupów/odzieży, produktów spożywczych
i innych, umożliwienie udziału w terapii zajęciowej, organizację czasu wolnego, umożliwienie zaspokojenia
potrzeb religijnych i kulturalnych, utrzymywanie i rozwijanie kontaktu z rodziną i społecznością lokalną,
zapoznawanie mieszkaoców z ich uprawnieniami i obowiązkami, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych.
Usługi edukacyjne: organizacja imprez kulturalnych /wycieczki, spacery, wyjazdy do kina i teatru, wieczorki
taneczne, spotkania muzyczno-poetyckie, ogniska organizacja świąt, uroczystości okazjonalnych.
Usługi specjalistyczne: opieka psychologiczna, zajęcia terapeutyczne, opieka pielęgniarska.
Z badania realizowanego z odbiorcami usług wynika, że każdy z mieszkaoców DPS otrzymał podstawowe usługi
bytowe, w tym wyżywienie (100%), niestety jest to zarazem jedyna forma pomocy, która w badaniu uzyskała
ujemne noty za jakośd. Domy gwarantują powszechnie także wsparcie specjalistów (głównie medycznych),
pomoc w realizacji codziennych spraw i warunki do wypoczynku. Najrzadszą formą pomocy, dostępną nieco
częściej niż w co drugiej placówce są zajęcia indywidualne.
Wykres 26 Jakie formy pomocy zostały Panu/Pani zaoferowane przez pracowników placówki?
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Źródło: Ankieta audytoryjna odbiorców usług.

Organizacja większości zajęd zbiorowych, w których uczestniczą podopieczni domów pomocy społecznej,
wynika nie tyle ze zindywidualizowanych potrzeb, które powinny byd określane wspólnie z opiekunem
i psychologiem, ile z warunków technicznych i kadrowych placówki. Przykładowo, terapia zajęciowa, która
odbywa się codziennie, oferuje głównie zajęcia plastyczne (wycinanie, wyklejanie, rysowanie – są to najczęściej
oferowane formy terapii) oraz ruch w formie spaceru, rzadziej zajęcia teatralne lub dwiczenia pamięci.
Ewentualne rozbieżności potrzeb i możliwości są zgłaszane przez beneficjentów, jednak są to pojedyncze
przypadki i wiążą się bezpośrednio z organizowanymi zajęciami. Na przykład, częśd osób, która uczestniczy
w zajęciach informatycznych chciałaby zwiększyd ilośd godzin na nie przeznaczonych. Inni z kolei podkreślają, że
chcieliby skorzystad z sanatorium ze względu na stan zdrowia, jednak sami nie potrafią tego zorganizowad,
a ponadto deklarują, że wyjazd do sanatorium stanowi koszt będący poza ich możliwościami finansowymi.
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Chciałbym się dostad do sanatorium do Kołobrzegu, ale nie wiem, jak to zrobid. Wspominałem lekarzowi
rodzinnemu, ale... Prywatnie to musiałbym dużo pieniędzy zapłacid. (Odbiorca – DPS, JST)
Z analizy dzienniczków wypełnianych w ramach badania wynika , że częśd zajęd grupowych i indywidualnych nie
ma formuły stałej, a jest uzależniona od warunków zewnętrznych, jak np. brak sali gimnastycznej zmusza do
dostosowania dwiczeo do warunków atmosferycznych.
Przeprowadzone badania jakościowe z organizatorami usług wskazują, że gdy chodzi o usługi zdrowotne w DPS,
największy deficyt występuje w zakresie dostępu do odpowiedniej jakości sprzętu rehabilitacyjnego
i ułatwiającego sprawne funkcjonowanie i wykonywanie codziennych czynności. Brakuje także wypożyczalni
takiego sprzętu, a ten, który jest dostępny, często nie jest dopasowany do indywidualnych potrzeb danej osoby.
W kwestii usług zdrowotnych i rehabilitacyjnych realizowanych przez DPS, zgłaszane są problemy
z niefunkcjonalnym, starym lub niedziałającym sprzętem rehabilitacyjnym.
Analiza dzienniczków wskazuje także, że opieka nad osobami starszymi spełnia wprawdzie wymogi nakładane
na instytucję przez ustawodawcę, jednak w większości domów jej zakres jest bardzo skromny – obejmuje
podawanie leków oraz podstawowe zabiegi higienizacyjne i pielęgnacyjne.
Raz w tygodniu mamy kąpiel, co tydzieo. A ja sama wszystko tam, sama osobiście, a co do kąpieli, to siostra
przychodzi, mamy prysznic, to... o, i mamy kąpiel. Zmieniają bieliznę, zmieniają pościel. Wszystko wyprane,
czyste. (Odbiorca - DPS)
*Czas przedpołudniowy – skrót+ Higiena. Podanie leków. Gimnastyka grupowa w plenerze – brak sali
gimnastycznej. (Pracownik - DPS)

3.2.4.

Poziom zaspokojenia potrzeb

Poziom zaspokajania potrzeb możemy definiowad w kontekście makro, kiedy mówimy o strukturze sieci
i pokrywaniu mapy potrzeb odpowiednimi usługami, oraz w kontekście mikro, czyli jakościowego zaspokojenia
potrzeb domów pomocy społecznej i ich mieszkaoców w ramach oferowanych usług.
Do zobrazowania poziomu korzystania usług w regionie posłużono się wskaźnikiem korzystania z usług, który
stanowi iloraz sumy liczby osób starszych przebywających w domach pomocy społecznej, dziennych domach
pomocy i objętych usługami opiekuoczymi, do liczby osób starszych w wieku poprodukcyjnym w powiatach
województwa wielkopolskiego.
W dużej części powiatów województwa wielkopolskiego wskaźnik waha się od 0,01 do 0,02; co wskazuje
na niewielką liczbę osób korzystających z usług, w tym z miejsc w DPS w stosunku do wszystkich osób starszych
na badanym terenie. Zdecydowanie najmniejszą wartośd wskaźnika zarejestrowano w powiatach: kaliskim,
kępioskim, krotoszyoskim, ostrowskim, tureckim, wrzesioskim, grodziskim, leszczyoskim, wolsztyoskim oraz
w mieście Konin, największą natomiast w międzychodzkim, wągrowieckim, ostrzeszowskim oraz mieście
Leszno.
Rozważając zaspokojenie potrzeb w mikroskali, należy skoncentrowad się na ocenach samych mieszkaoców
placówek w tym zakresie. Domy pomocy społecznej najczęściej zapewniają jedynie podstawowy katalog
świadczeo, rozszerzając swoją ofertę usług wspomagających czy aktywizujących poprzez współpracę
z organizacjami pozarządowymi działającymi pro bono, czego ocena nie jest tematem obecnej analizy.
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Natomiast w przypadku zadao realizowanych ze środków samorządowych, czyli bytowych i opiekuoczych,
ocena dokonywana przez osoby starsze koncentruje się niemalże zawsze na bardzo podstawowych elementach,
jak wyżywienie, poczucie bezpieczeostwa.
(w uzasadnieniu pozytywnej oceny) Ja wiele nie potrzebuję... jedzenie jest... tu wyjdę sobie, pogadam. Mam
gdzie spad. (Odbiorca- DPS)
Wynika to w dużej mierze z kontrastu opisywanego przez mieszkaoców, jakiego doświadczyli, zmieniając
dotychczasowe warunki życia na bardziej stabilne. Doceniane są stałe posiłki, poczucie bezpieczeostwa,
życzliwośd opieki, możliwośd porozmawiania z innymi mieszkaocami placówki, czystośd w placówce.
Oferowane usługi są bardzo pozytywnie oceniane przez mieszkaoców, zastrzeżenia budzi jedynie jakośd
serwowanych posiłków.
Wykres 27 Czy jest Pan/Pani zadowolony(a) z rodzajów usług wsparcia, które zostały Panu/Pani
zaproponowane przez pracowników tej placówki?
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Źródło: Ankieta audytoryjna odbiorców usług.

Pozostałe oczekiwania zgłaszane przez osoby starsze dotyczą w znacznej mierze szczegółów oferowanej
pomocy, jak wybrane godziny spacerów, ulubionych potraw czy zajęd. Bardzo rzadko spotkad można refleksję
dotyczącą całego procesu świadczenia usługi od momentu wyboru oferty lub trafienia do danej placówki po
wnioski dotyczące oczekiwanych zmian. Niemniej jednak jest kilka wątków, które rzucają światło na preferencje
odbiorców na poszczególnych etapach świadczenia danej usługi.
W przypadku tych osób, które samodzielnie decydują o wyborze tej a nie innej placówki lub oferty, na etapie
podejmowania decyzji nie są zgłaszane żadne zastrzeżenia. Zakładając, że osoby starsze są zadowolone ze
sposobu, w jaki oferta jest im prezentowana, wymieniane pozytywy należy uznad jako minimalny standard
świadczenia usług na tym etapie. Konieczne jest zatem:
Precyzyjne informowanie o tym, czym faktycznie zajmuje się dana placówka i na jakich zasadach działa. Nim
badani trafili do odpowiedniej placówki, odbywali – najczęściej we własnym domu – rozmowę z pracownikiem
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socjalnym, który przedstawiał warunki, zasady oraz ofertę placówki, dokąd odbiorca miałby byd skierowany.
Pracownik socjalny starał się także uprościd całą procedurę formalną związaną ze skierowaniem do domu
pomocy społecznej. To, co przedstawiał, z reguły zachęcało odbiorców do skorzystania z oferty placówki
i odpowiadało ich potrzebom.
Muszę powiedzied, że ja nie przypuszczałam, że tak może byd fajnie w domu pomocy społecznej. Ja
myślałam, że tu będą pacjentki takie obłożnie chore. A tutaj życie kipi. Także, że jestem zadowolona
z mojego wyboru. I z tej oferty, którą mi przedstawiono w pełni. Nie przedstawiono, że tyle jest plusów.
(Odbiorca – DPS, NGO)
Wskazana również byłaby redukcja niezbędnych formalności do minimum. Pomoc przy ich wypełnieniu oraz
wyjaśnienie wszystkich kwestii i omówienie ich z podopiecznymi przez pracowników socjalnych
zagwarantowana była, w ocenie badanych, na bardzo wysokim poziomie. W kilku przypadkach także osoby
trzecie pośredniczyły w pomocy przy wypełnianiu formalności, w związku z powyższym to one były
odpowiedzialne za zapewnienie właściwej opieki o odpowiednim standardzie. Osobną kwestią jest czas,
w jakim niezbędne formalności są załatwiane. Nie jest on wspólny dla wszystkich placówek, wydłuża się lub
skraca w zależności od indywidualnego zaangażowania urzędnika w sprawę.
Na poziom zaspokojenia potrzeb osób starszych, w dużej mierze wpływa także sposób realizacji zadao.
Mieszkaocy domów często w wywiadach utożsamiali konkretną usługę z osobą prowadzącą i oceniając jakośd
usług kierowali się sympatią do tej osoby. Wzbogacając te informacje o dane z badao ilościowych, gdzie 40%
mieszkaoców wymieniło kadrę jako największy plus placówki, można wysnud ostrożną hipotezę, że na ogólne
pozytywne noty świadczeo wystawiane przez mieszkaoców domów wpływają bardzo dobre oceny
pracowników.
Według respondentów, personel jest bardzo życzliwy i pomocny, w umiarkowanie pozytywnych notach
dominuje ocena profesjonalizmu i wrażliwości. Nie wystawiono ocen negatywnych.

Wykres 28 Ocena kadry placówki
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Źródło: Ankieta audytoryjna odbiorców usług.
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Wykres 29 Czy jest Pan/Pani zadowolony(a) z jakości usług wsparcia, które zostały Panu/Pani zaproponowane
przez pracowników tej placówki? – Wsparcie kadry ośrodka
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Źródło: Ankieta audytoryjna odbiorców usług.

Miernikiem dostosowania oferty placówek do potrzeb seniorów jest indywidualna ocena zaspokojenia potrzeb.
Mamy tutaj na myśli nie tyle formalną diagnozę, jaka powinna odbyd się na początkowym etapie aplikowania
do placówki, ile subiektywne odczucia seniora.
Osoby przebywające w domu pomocy społecznej wiążą tę sytuację ze wzrostem jakości swojego życia. Poprawę
jakości życia deklaruje cztery piąte badanych pensjonariuszy (78%), w tym 40% ocenia ją jako znaczącą. Żaden
ankietowany nie deklaruje pogorszenia sytuacji życiowej, natomiast co piąty (22%) nie dostrzega, by coś się
zmieniło.
Wykres 30 Jak zmieniła się Pana/Pani sytuacja życiowa odkąd otrzymuje Pan/Pani wsparcie ze strony tej
placówki?
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Źródło: Ankieta audytoryjna odbiorców usług.

Podsumowując, można postawid tezę, że mimo wielu niedoskonałości, realizowania skromnego scenariusza
świadczeo przez placówki, problemów aplikacyjnych i finansowych, domy pomocy społecznej, w większości
przypadków, spełniają swoje zadanie, dostarczając usług oczekiwanych nie tylko przez samych seniorów
w poprawie jakości życia, ale w niektórych przypadkach, także ich rodzin, pełniąc funkcję alternatywnego
schronienia dla ludzi starszych.
3.2.5.

Koszty usług

Kwestia finansowania opieki nad osobami starszymi jest sprawą budzącą liczne kontrowersje, odnoszące się do
tego, kto i w jakim zakresie powinien partycypowad w budżetowaniu usług społecznych. Wielu aktorów polityki
społecznej spiera się o najbardziej efektywne źródła finansowania, uzależniając je od charakteru prawnego
podmiotu sprawującego daną pomoc oraz rodzaju i kompletności oferowanych usług.
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I tak, publiczne usługi opiekuocze w zakresie służby zdrowia są całościowo organizowane i kontraktowane przez
NFZ, co czyni je dużo bardziej opłacalnymi finansowo dla rodziny i samego chorego niż inna forma opieki
(umacnia to jednak zjawisko przedłużającej się hospitalizacji osób starszych). Natomiast w przypadku
holistycznej opieki, np. pobytu osoby starszej w placówce opiekuoczej, całościowe utrzymanie pokrywane jest
kolektywnie, z trzech źródeł: dochodów samego pensjonariusza, budżetu rodziny osoby starszej (jeżeli dochody
nie są zbyt niskie) oraz budżetu gminy, która pokrywa różnicę w kosztach utrzymania i wpływach uzyskanych od
pensjonariusza/rodziny.
Należy tu zaznaczyd, że zarówno dla osób zainteresowanych, jak i dla samej placówki realizującej takie
64
świadczenia, koszty utrzymania są niebagatelne , np. w przypadku pobytu stałego osoby starszej w domu
pomocy społecznej średni, roczny koszt utrzymania w województwie wielkopolskim wynosi 37 092,65 zł
(3 091,05 zł miesięcznie/osobę). Nie jest to koszt pokrywany przez podopiecznego, co więcej – kwota ta nie
gwarantuje swobodnego utrzymania się.
Jest naprawdę oszczędzane na jedzeniu, oszczędzane jest na opiece medycznej, byd może, że akurat ten zespół
domów, a to jest strasznie dużo gmachów do utrzymania, do ogrzania, generuje te koszty, a nie sensu stricte
opieka nad tym człowiekiem. Za te 3000 to oni go powinni na rękach nosid, co my tracimy. (Organizator – JST)
Mimo iż podopieczni niejednokrotnie partycypują w kosztach utrzymania w publicznych DPS, ich udział
w finansowaniu pobytu w placówce nie jest duży. Pensjonariusze deklarujący ponoszenie kosztów z tego tytułu
(54% wszystkich podopiecznych) wskazywali kwoty nieprzekraczające 500 zł. W placówkach prywatnych
deklarowane koszty własne wahały się od 2500 zł do ponad 3000 zł.
Organizatorzy i wykonawcy usług zgłaszają duże problemy z finansowaniem usług dla seniorów, głównie
wynikają one z niewłaściwej organizacji systemowych rozwiązao oraz nadwyżki chętnych beneficjentów.
Jest znacznie więcej chętnych niż usług i to myślę, w każdym obszarze dzisiaj. Usługi są trudne do świadczenia,
nieopłacalne finansowo dla tych, którzy je świadczą. Są problemy w finansowaniu… (Organizator – JST)
Skutkuje to ograniczaniem wykonywanych zadao i realizowaniem minimalnego katalogu świadczeo.
Właściwie zaspakajamy tylko obligatoryjne zadania, a te fakultatywne nie i w momencie, kiedy się pojawiają
fakultatywne zadania, wynikające z ustawy, a nie mam na to środków finansowych, to (…) muszę wnioskowad
i uzasadniad, że ta potrzeba jest bardzo pilna, i no trzeba ją po prostu dad ludziom, bo bez tego nie zaspokoją
swoich potrzeb i nie będą prawidłowo funkcjonowad
Ma pani jakieś takie statystyki, ile wniosków przeszło, a ile nie przeszło? Można tak mówid zerojedynkowo?
Mam takie statystyki w głowie, nie muszę tutaj odnosid się do jakiś dokumentów. Bardzo mało takich spraw
przeszło. Generalnie spotykam się z odmową przyznawania takich środków. (Organizator – PCPR, JST)
Wydaje się, że kwestia niedopasowanej struktury kosztów do planowanych wydatków to czasami także wynik
braku komunikacji i współpracy między kolejnymi szczeblami administracji samorządowej oraz przyjęcia różnej
perspektywy organizacyjnej przez podmioty pomocy społecznej.
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Na podstawie danych udostępnionych w Sprawozdaniu OZPS za 2014 r.
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Podaję również do wiadomości radnym informacje na temat braków w placówkach opiekuoczowychowawczych, w domu pomocy społecznej. No i to właściwie jest przyjmowane, ale nie ma z tego żadnych
efektów. Czasami zdarza mi się, że w desperacji napiszę również jakiś wniosek na zarząd, typowo opisujący, że
tak jak w październiku 2014 r. napisałam pismo do zarządu, ponieważ przy planowaniu wydatków na 2015,
zasugerowano mi pewną kwotę, w której się muszę zmieścid, w rozdziale na przykład osiemnastki, czyli
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i ja w tych pieniążkach się nie mogę zmieścid, ale mam zapewnid
przez 12 miesięcy opłatę za gaz, prąd, za utrzymanie trwałego zarządu i wszystkie takie inne media, materiały
biurowe, wyjazdy, to wszystko to, co się wiąże we wszystkich paragrafach. W związku z powyższym musiałam
podjąd decyzję, żeby zmniejszyd etaty o pół etatu, żeby te pieniądze za te pół etatu wyłożyd w bieżącą
działalnośd jednostki. (Organizator – PCPR, JST)

Na strukturę wydatków na pomoc osobom starszym wpływa oczywiście lokalizacja palcówki całodobowego
wsparcia. Warto zwrócid uwagę, że niemal we wszystkich powiatach, w których zlokalizowane są DPS,
minimalizuje się wsparcie środowiskowe (wyrażone w kosztach), wyjątkiem są m. Poznao i powiat kaliski, gdzie
mimo ponoszenia kosztów utrzymania DPS, znaczne koszty ponosi się także na pomoc środowiskową.
Jednocześnie należy zaznaczyd, że w powiatach, które na swoim terenie nie mają placówki całodobowego
wsparcia, ponoszone są również koszty na opiekę instytucjonalną. Koszty takie ponosi gmina, która kieruje
swojego mieszkaoca (osobę w podeszłym wieku) do placówki zlokalizowanej na terenie powiatu. Z uwagi
jednak na to, że nie prowadzi się odrębnego rejestru kosztów pobytu osób w podeszłym wieku w domach
pomocy społecznej, trudno jest oszacowad koszt tej usługi dla poszczególnych powiatów. W 2014 roku
odpłatnośd poniesiona przez gminy za pobyt mieszkaoców we wszystkich typach DPS wyniosła ponad
78 milionów złotych, natomiast na usługi opiekuocze, które są przykładem usług o charakterze
środowiskowym wydano prawie 46 milionów złotych, przy czym wsparciem objęto ponad dwa tysiące osób
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więcej niż w DPS. Biorąc pod uwagę powyższe należy przypuszczad, że na usługi całodobowego wsparcia dla
osób w podeszłym wieku, wszystkie powiaty przeznaczają większe środki, aniżeli wynika to z dostępnych
danych dla tej kategorii osób przebywających w DPS. To z kolei przekłada się na wymiar wsparcia
środowiskowego, szczególnie w tych powiatach, w których zlokalizowane są DPS.
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Mapa 12 Struktura kosztów usług społecznych dla osób starszych
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie Sprawozdania OZPS za 2014 rok.

Wydatki na opiekę instytucjonalną w większości gminnych i powiatowych jednostkach pomocy społecznej są
prognozowane na podstawie danych z lat ubiegłych oraz wyników badao aktualnego zapotrzebowania na dane
usługi (wykres 31) – odpowiednio 76% oraz 44,4% respondentów wskazuje taką metodologię szacowania
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(do kosztów usług instytucjonalnych wliczono koszty pobytu mieszkaoców domów pomocy społecznej dla osób starszych,
do kosztów środowiskowych koszty usług opiekuoczych kierowanych do osób starszych oraz koszty pobytu seniorów w DDP).
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kosztów. Natomiast nieco ponad 40% JOPS dostosowuje wysokośd środków przeznaczanych na usługi
społeczne na rzecz osób starszych do możliwości budżetu danego samorządu, gminy lub tez powiatu.

Wykres 31 W jaki sposób ustalają Paostwo wysokośd środków przeznaczanych na usługi społeczne na rzecz
osób starszych (w wieku poprodukcyjnym) na terenie gminy/miasta/powiatu?

Źródło: Badanie CAWI z organizatorami usług (OPS/PCPR).

Biorąc po uwagę zwiększający się popyt na usługi opieki całodobowej dla osób starszych, przypuszczad należy,
że wysokości środków przeznaczanych przez gminy na opłatę za pobyt mieszkaoców w DPS będzie
systematycznie wzrastad. Taką tendencję sygnalizują samorządy od 2012 roku
wypowiedzi respondentów:
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w sprawozdaniach OZPS oraz

Zwiększający się popyt na usługi opiekuocze wobec osób starszych i skala kosztów, jaką to pociąga (przy
niewystarczającym finansowaniu) zachęca niektóre jednostki do szukania dodatkowych źródeł na realizację
usług. Tendencję taką widad głównie w stolicy Wielkopolski. W całym województwie o finansowanie
pochodzące z konkursów i projektów stara się średnio co czwarta jednostka. Najbardziej czynne pozostają
PCPR, 6 na 14 zbadanych starało się o tego typu finansowanie, w przypadku miejskich ośrodków pomocy
społecznej – jeden ośrodek na dwa badane, starał się o tego typu dodatkowe fundusze. Z największej liczebnie
grupy podmiotów (OPS), dodatkowych środków na realizację zadao poszukuje już co piąty ośrodek.
Natomiast i w tej kwestii zgłaszane są deficyty, podstawowe to brak osób do przygotowywania wniosków oraz
niechęd włodarzy do partycypowania w kosztach projektów ze środków własnych.
Barierą takiego działania (pozyskiwania środków) będą przede wszystkim, powtarzam to jak mantrę,
(…)przeciwnicy wśród radnych etatu pracownika, który by pomógł mi to wszystko zorganizowad tak, napisad
wniosek i te wszystkie dookoła tematy z diagnozowaniem beneficjentów itd. (Organizator – PCPR, JST)
Właściwie to każdy konkurs jest przeze mnie śledzony. Natomiast zawsze problemem jest udział środków
własnych, czyli tych środków finansowych w tych konkursach. (…) jeżeli chodzi o środki finansowe, środki
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własne do danego konkursu, to sugestia jest, abyśmy poszukali tych środków u siebie, a ich po prostu nie
mamy. (Organizator – PCPR, JST)
W związku z brakiem własnych środków, cześd gmin i powiatów poszukuje zewnętrznych źródeł finansowania
usług społecznych na rzecz osób starszych. Wskazują na to zarówno wypowiedzi respondentów, które zostały
przytoczone, jak i wyniki badania przeprowadzonego wśród wielkopolskich ośrodków pomocy społecznej
i powiatowych centrów pomocy rodzinie (wykres 32). Wynika z nich, że co piąty ośrodek i prawie połowa
centrów pomocy rodzinie bierze udział w konkursach lub projektach pozyskując tym samym dodatkowe
pieniądze na usługi społeczne świadczone na rzecz osób starszych.
Wykres 32 Czy pozyskują Paostwo dodatkowe środki na usługi społeczne na rzecz osób starszych (w wieku
poprodukcyjnym) na terenie gminy/miasta/powiatu poprzez uczestnictwo w ogłaszanych konkursach,
projektach?
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Źródło: Badanie CAWI z organizatorami usług (OPS/PCPR).

Nieco inaczej kwestia kosztowa wygląda w przypadku podmiotów prywatnych i organizacji pozarządowych.
Co prawda, w realizowanym badaniu, uwidoczniła się wyraźna niechęd po stronie badanych do mówienia
o sprawach finansowych, skutkiem czego stosunkowo niewiele podmiotów odpowiedziało na pytania związane
68
z kosztem poszczególnych usług . Warto wspomnied, że spośród kilku do kilkunastu podmiotów udzielających
odpowiedzi, większośd wskazywała, że podopieczni nie ponoszą żadnych (!) kosztów związanych
z poszczególnymi usługami, świadczonymi w ramach instytucji, a udzielane wsparcie realizowane jest za
pieniądze publiczne i z dochodów własnych.
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Nie pozwoliło to na agregację ilościową i prezentację graficzną wyników.
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Sytuacja taka ma miejsce głównie w placówkach typu NGO, dotowanych z innych źródeł. Prywatne domy
pomocy są w dużej mierze dofinansowywane przez seniora lub jego rodzinę.
Wykres 33 Jakie jest główne źródło finansowania usług dla osób starszych w Pani/Pana instytucji/podmiocie?
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Źródło: Badanie CATI z realizatorami usług reprezentującymi NGO/podmioty prywatne.

Jednocześnie w grupie jednostek korzystających z dotacji publicznych w celu organizacji usług dla osób
starszych, blisko połowa zadeklarowała, że wysokośd środków w 2014 r. była zdecydowanie za niska, aby
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zabezpieczyd nawet podstawowe potrzeby podopiecznych (zwłaszcza w grupie organizacji pozarządowych).
Ponad jedna trzecia oceniła natomiast wysokośd środków jako wystarczającą, jednak zbyt niską na realizację
wszystkich potrzeb, jakie się pojawiły. Tylko dla 13,5% badanych podmiotów wysokośd środków była
optymalna, aby zaspokoid wszystkie potrzeby, jakie się pojawiły. Sytuacja ta dotyczy głównie powiatu pilskiego
70
i leszczyoskiego .
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Największe zapotrzebowanie w perspektywie osób starszych (w wieku poprodukcyjny) zgłoszone zostało na poziomie
usług zdrowotnych i rehabilitacyjnych, poradnictwa i usług aktywizujących.
70
Są to także powiaty o najwyższym wskaźniku zapotrzebowania na usługi społeczne w grupie osób starszych.
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Wykres 34 Czy finansowanie na rok 2014 przeznaczone na funkcjonowanie Pani/Pana instytucji/podmiotu było
wystarczające w perspektywie potrzeb, z jakimi się ona borykała w zakresie pomocy osobom starszym?
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wysokośd środków była wystarczająca dla zaspokojenia podstawowych potrzeb podopiecznych,
jednak za mała na realizację wszyskie potrzeby, jakie się pojawiły
wysokośd środków była wystarczająca, aby zabezpieczyd wszystkie potrzeby podopiecznych
trudno powiedzied
Źródło: Badanie CATI z realizatorami usług reprezentującymi NGO/podmioty prywatne.

Sprawa finansów to także główne zarzewie problemów, jakie sygnalizowały badane podmioty w zakresie
współpracy z JST. Najwięcej instytucji wskazało na niewystarczającą wysokośd otrzymanych dotacji
(13 podmiotów), a także bariery związane z dużą biurokracją (10 podmiotów).
Podsumowując niniejszy rozdział, należy poczynid uwagę do rekomendacji, których udzielili badani poproszeni
o wskazanie czynnika mogącego przyczynid się do zwiększenia wydolności systemu usług społecznych dla
seniorów. Nie zadziwia, że 91% wskazała na szersze, dodatkowe finansowanie.
Wraz z rozszerzaniem liczby uprawnionych i włączaniem nowych świadczeo do katalogu ochrony socjalnej,
świadczenie wsparcia stanowi duże obciążenie budżetów gmin/miast i powiatów. Z drugiej strony, brakuje
spójnego systemu wsparcia, dostarczane przez placówki prywatne i organizacje pożytku publicznego usługi nie
zawsze uzupełniają ofertę, ponieważ każdy z realizatorów świadczy usługi samodzielnie. Mając na uwadze te
dwie okoliczności oraz zasygnalizowane potrzeby badanych, rekomenduje się prowadzenie wszelkich reform
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mające na celu zwiększenie efektywności wydatków i optymalizacji świadczeo przy ścisłej współpracy
71
wszystkich podmiotów (formalnych i nieformalnych) świadczących usługi dla osób starszych.

3.3.

Usługi realizowane w ośrodkach wsparcia typu otwartego (DDP)

Wprowadzenie teoretyczno-prawne
Dzienne domy pomocy społecznej są ośrodkami wsparcia przeznaczonymi dla osób samotnych lub osób
w rodzinach, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy, a są jej pozbawione lub
rodzina takiej pomocy nie może zapewnid.
Dzienny dom pomocy społecznej jest ośrodkiem wsparcia przeznaczonym najczęściej dla określonej liczby osób.
Celem jego działalności jest zorganizowanie czasu wolnego pensjonariuszom – osobom w wieku
poprodukcyjnym z danego terenu. Może byd to pomoc w zaspokojeniu ich potrzeb, a także wsparcie
w samodzielnym egzystowaniu w środowisku lokalnym.
Oferta placówek jest różnorodna, m.in.: codzienne obiady, terapie zajęciowe – plastyczne, informatyczne,
teatralne czy muzyczne. W ośrodkach wsparcia odbywają się rozmaite imprezy kulturalne, uroczystości oraz
spotkania okolicznościowe, np. z okazji świąt. Dzienne domy pomocy społecznej bardzo często korzystają
z usług pielęgniarek, lekarzy czy też rehabilitantów.
Tego typu placówki są zlokalizowane przede wszystkim w miastach i świadczą usługi opieki środowiskowej.
Domy przeznaczone są dla kilkudziesięciu osób, które mogą spędzad tam czas, najczęściej w godzinach od 7:00
do 16:00. W zależności od potrzeb, czas funkcjonowania placówek ulega wydłużeniu. Dzienny Dom Pomocy
Społecznej ma za zadanie udzielad jak najszerszego wsparcia osobom w podeszłym wieku, aby mogły one
funkcjonowad w swoim środowisku zamieszkania. Nadzór nad funkcjonowaniem placówki sprawują najczęściej
jednostki organizacyjne pomocy społecznej.
Placówki nie są instytucjami świadczącymi usługi całodobowo, ale w niektórych przypadkach osoby starsze
mogą byd zakwaterowane przy placówce na czas określony. Dom może także świadczyd usługi opiekuocze
i specjalistyczne usługi opiekuocze dla osób niebędących uczestnikami, szczególnie dla osób wymagających
całodobowej opieki oraz osób oczekujących na miejsce w domu pomocy społecznej.
3.3.1.

Sied instytucji

W 2011 roku w województwie wielkopolskim funkcjonowało 25 placówek Dziennych Domów Pomocy, z czego
23 prowadzone były przez jednostki samorządu terytorialnego, a 2 przez organizacje pozarządowe. W 2014 r.
funkcjonowały 23 placówki. Zmniejszenie liczby jednostkowej instytucji wynika z reorganizacji sieci ośrodków.
W Poznaniu na przełomie tych lat Dzienne Domy Pomocy Społecznej przeszły restrukturyzację tworząc Zespół
Dziennych Domów Pomocy Społecznej, a w Koninie utworzona została przez samorząd terytorialny nowa
placówka.
Na terenie całego województwa od 2012 r. zwiększono o 51 liczbę miejsc, z 1857, do 1908 w 2014 roku.
Najwięcej z nich w 2014 r. znajdowało się na terenach powiatu m. Poznao (420), jarocioskiego (220), m. Leszno
(200), pilskiego (170), m. Kalisz (110) i nowotomyskiego (108). Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w 2015
roku uruchomiło Programu Senior-Wigor adresowany do osób niepracujących w wieku 60+. W dziennym domu
Senior-WIGOR seniorzy będą mogli spędzid co najmniej 8 godzin dziennie od poniedziałku do piątku. W ośrodku
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Na podstawie: Pieniądze i Więź, ISNN 1506-7513 na:
http://www.pw.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=3903:ryzyko-socjalne-w-systemie-zabezpieczeniaspoecznego (dostęp: lipiec 2015 r.)
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wsparcia znajdzie się pomieszczenie m.in. do: wspólnych spotkao, gotowania, dwiczeo i relaksu (z biblioteką,
sprzętem RTV oraz komputerem z dostępem do internetu). Zapewniony będzie także ciepły posiłek.
W Wielkopolsce z Programu skorzysta 13 gmin, należy jednak podkreślid, iż powstanie 10 nowych dziennych
domów Senior-Wigor, natomiast 3 już istniejące zostaną przekształcone w Senior-Wigor.
Mapa nr 13 Dzienne domy pomocy funkcjonujące w 2014 roku w ujęciu gminnym oraz nowe dzienne domy
Senior-Wigor

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MPiPS.
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Ogółem nie zmieniła się natomiast liczba osób korzystających w ciągu roku sprawozdawczego z usług dziennych
domów pomocy. W 2012 r. wynosiła ona 2793 osób, a w 2014 r. 2792 osoby, w prognozach na kolejne lata
liczba planowanych miejsc także nie ulega zmianom. Najwięcej osób z tego rodzaju usług w 2014 r. korzystało
w miastach – Lesznie – 625 (689 w 2012), Poznaniu – 410 (479 w 2012 r.) i Kaliszu – 122 osób (118 w 2012), jak
również w powiatach ostrzeszowskim – 179 (175 w 2012), jarocioskim – 262 (251 w 2012) i pilskim – 452 osób
(405 w 2012). Najmniej osób korzystało z dziennych domów pomocy w powiatach poznaoskim, obornickim
i ostrowskim.
Tej formy wsparcia brakuje zwłaszcza w zasobach instytucjonalnych gmin wielkopolskich zlokalizowanych
na południowo-wschodnich i zachodnich kraocach województwa oraz w rejonie centralnym. W powiatach:
czarnkowsko-trzcianeckim, międzychodzkim, grodziskim, wolsztyoskim, leszczyoskim, krotoszyoskim,
kępioskim, kaliskim, tureckim, słupeckim, wrzesioskim, średzkim oraz śremski, żadna gmina nie posiada
na swoim terenie DDP.
Są to braki odczuwalne także przez organizatorów zabezpieczenia społecznego na szczeblu samorządowym.
Brak placówek rekompensowany jest tam przez inne formy wsparcia, często są to inicjatywy samopomocowe
lub organizacji pozarządowych.
No i tutaj jest katastrofa na naszym terenie, ponieważ ośrodków wsparcia mamy bardzo mało, właściwie
tylko w gminie X jest dzienny dom pomocy społecznej. Natomiast jeżeli chodzi o ośrodki wsparcia dla osób
starszych, to na terenie powiatu, nie wiem, myślę, że nie ma takiego stricte z ustawy ośrodku wsparcia.
Natomiast tutaj, jak gdyby tę rolę zastępczą pełnią kluby seniora. To mamy: kluby seniora, związek emerytów,
rencistów, inwalidów. Jest taki duży klub seniora na terenie miasta Y, no i tam się te osoby starsze spotykają,
mamy tam uniwersytet trzeciego wieku. To wszystko w organizacjach pozarządowych, bo typowo ośrodka
wsparcia nie ma. (Organizator – PCPR)

Podobnie jak w przypadku Domów Pomocy Społecznej, Dzienne Domy nie są lokalizowane we wszystkich
powiatach, w których wysoki odsetek osób starszych oraz niski potencjał opiekuoczy mógłby wskazywad
na ewentualną potrzebę istnienia omawianych placówek. Natomiast wnioskowanie o popycie na podstawie
obecnie zebranych danych może byd jedynie szacunkowe i wymaga dalszych pogłębionych badao wśród osób
potencjalnie wymagających opieki.
Nikła sied placówek i ich określona oferta sprawia, że beneficjenci nie mają możliwości wyboru najlepszego dla
nich usługodawcy. W niektórych przypadkach nie można mówid w ogóle o wyborze, bowiem docelowa
placówka była jedyną oferująca potrzebne wsparcie w danej chwili (60%), tylko 28% seniorów biorących udział
w badaniu wybierało placówkę zgodnie ze swoimi preferencjami, pozostałe osoby (12%) nie kierowały się przy
wyborze ofertą ośrodka, a innymi cechami jak koszty, odległośd od miejsca zamieszkania, udogodnieniami dla
osób z niepełnosprawnością.
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Wykres 35 Główny powód skorzystania z usług akurat tej placówki
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Źródło: Ankieta audytoryjna odbiorców usług (N=30).

Pytanie o wybór wzbudzało także wątpliwości o zasadnośd wśród organizatorów pomocy. Jak określił
72
respondent to „abstrakcyjna sytuacja, która z pewnością jeszcze długo nie będzie miała miejsca ”.

3.3.2.

Kryteria przyjęcia do placówki i źródła informacji

Warunki i kryteria przyjęd
Zasadą przyjmowania do tego typu placówek jest koniecznośd uzyskania decyzji administracyjnej z ośrodka
pomocy społecznej, który na podstawie odpowiednich przesłanek może skierowad daną osobę do dziennego
domu pobytu. Przede wszystkim taką decyzję otrzymują osoby z niepełnosprawnością i w wieku emerytalnym,
o zmniejszonej sprawności psychofizycznej, będące w trudnej sytuacji rodzinnej i mieszkaniowej. Wydanie
decyzji, poprzedzone jest zapoznaniem się z sytuacją danej osoby, jego rodziny i otoczenia między innymi
w trakcie przeprowadzania wywiadu środowiskowego. Pobyt w dziennym domu jest odpłatny i uchwalany
przez radę gminy. Osoby, których dochód jest niższy od kryterium dochodowego, nie ponoszą opłat.
Podobnie, jak w ośrodkach całodobowych opieki, tak i tutaj, nie we wszystkich przypadkach przyjęcie do domu
wyglądało w jednolity sposób. Jak pokazują wyniki badao z uczestnikami DDP, kluczowy dla organu
przyznającego miejsca w placówce jest oczywiście wiek (92%) i zamieszkiwanie na określonym terenie (80%).
Dodatkowo ponad jedna trzecia badanych musiała przedstawid swoją sytuację materialną (36%), a co piąty –
zdrowotną. Sytuacja rodzinna była istotna przy procedurze aplikacyjnej u 16% badanych.
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Na podstawie wywiadu, cytat zastosowany nie wprost.

83

Wykres 36 Jakie warunki musiały zostad spełnione, aby mógł/mogła Pan/Pani skorzystad z usług tej placówki?
musiałe(a)m byd w odpowiednim wieku
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80%
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Źródło: Ankieta audytoryjna odbiorców usług (N=30)

Wywiady indywidualne ukazały zróżnicowanie dróg przyjęd i spełniania kryteriów formalnych, nawet w obrębie
jednej placówki. Podopiecznymi byli seniorzy kierowani zarówno z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
świadomie przechodzący standardową drogę administracyjną, jak też osoby, które wspominały o „skróconej”
procedurze (np. wypełnienie jednego podania w ośrodku) lub „przejściu” ze statusu użytkownika komercyjnego
(np. kupno obiadów) na pełnoprawnego użytkownika DDP. Brak wiedzy seniorów odnośnie szczegółów
administracyjnych utrudnia nieco wnioskowanie o dopełnianiu procedur przyjęcia, ale może także wskazywad
na zróżnicowanie dróg aplikacyjnych.
…Chodziłam na obiady darmowe tu jakiś czas, później była przerwa i później już płaciłam za obiadek 4.40 i już
tu zostałam. Zostałam przyjęta jako podopieczna i teraz do tego czasu korzystam (…) tak wcześniej, tylko na
obiady. Z niczego nie korzystałam, bo nie byłam podopieczną. Za jakiś czas byłam podopieczną, to mogłam
korzystad z klubu, z tych zajęd, co panie mają, nie? (Odbiorca - DDP)
Ja no (przedstawiałam – przyp. autora) emeryturę i zaświadczenie o zdrowiu) (Odbiorca - DDP)
Nie, ja nie (informacja, że osoba nie przedstawiała dodatkowych zaświadczeo i danych), ja od razu byłam
podopieczną, tylko taki formularz wypełniałam i już (Odbiorca – DDP)
Przyszłam, zgłosiłam się, czekałam… coś tam, podanie chyba musiałam napisad. Podanie tylko, resztę sami
do tego MOPS-u, gdzie wysyłają. Potem jak się zgodzili, przyszła pani na wywiad. (Odbiorca – DDP)

Indywidualizacja wsparcia
Po przyjęciu do DDP odbywają się cykliczne wywiady opiekuocze, które oceniane są pozytywnie przez seniorów.
Wywiad taki stanowi częśd pracy socjalnej realizowanej w DDP, a przez seniorów odbierany jest jako przejaw
troski i zadbania.
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Co pół roku mamy wywiady, przychodzi pani… pyta co mi tam potrzebne (…) ile pieniążków wydajemy
na komorne, na leki, czy starcza (Odbiorca – DDP)
Należy także zaznaczyd, że rzadko który respondent przypominał sobie rozmowę o charakterze wywiadu
diagnozującego. Nie oznacza to, że taka rozmowa nie została przeprowadzona, ale że odbiorcy usług nie
zidentyfikowali sytuacji rozmowy w określony sposób. Zdarza się również, że respondenci mieli poczucie,
„załatwiania za nich spraw”, także technicznie i organizacyjnie (złożenie podania, pomoc w skompletowaniu
dokumentów etc.), co odbierali bardzo pozytywnie.
Z przeprowadzonych rozmów zarówno z organizatorami jak i odbiorcami, ujawnia się obraz domów jako formy
hybrydowej, będącej instytucją łączącą w sobie wiele innych form wsparcia, bardzo elastycznej i nieraz
stanowiącej koło ratunkowe dla osób, które znajdują się w trudnej sytuacji, ale nie kwalifikują się do pomocy
całodobowej, ale też nie potrzebują usług opiekuoczych.
Niejednokrotnie DDP staje się miejscem posiłku lub kąpieli podopiecznych, w innych przypadkach centrum
rehabilitacyjnym lub też centrum kulturalno-oświatowym lub punktem, w którym nieformalnie można uzyskad
(dzięki życzliwości pracowników i wolontariuszy) poradnictwo prawne. Jeden z respondentów z administracji
samorządowej użył określania „łatania braków” za pomocą placówki, co wydaje się byd sformułowaniem
bardzo trafnym i potwierdza szeroki zakres usług, z których korzystają podopieczni.
Czas oczekiwania
Wspomniana wielofunkcyjnośd Domów Dziennej Pomocy Społecznej może byd jedną z przyczyn wydłużającego
się czasu oczekiwania na przyjęcie do grona podopiecznych, chod, jak pokazują zebrane dane, jest to sprawa
w dużej mierze losowa.
Jest taka sprawa, żeby stad się podopieczną, to musi ktoś umrzed, żeby wejśd na jego miejsce… nie ma… ktoś
umiera, jest kolejnośd na liście, wtedy wchodzi na podopieczną. Wtedy korzysta ze wszystkiego. Ze wszystkich
usług, jakie mamy, dzieo babci, dzieo dziecka, wszystko…, jajeczko, grill, czy co robią, to z tego się wszystkiego
korzysta. Ale ktoś musi umrzed. (Odbiorca – DDP)

Średni czas oczekiwania na przyjęcie waha się od kilku tygodni do pół roku, w niektórych przypadkach wydłuża
się do roku. Przedłużający się czas oczekiwania sprawia, że sytuacja życiowa niektórych osób pogarsza się
na tyle, że stają się klientami wielu innych usług, w tym usług placówek całodobowego wsparcia.

Źródła informacji
Dotarcie do usług DDP utrudnia seniorom brak powszechnej informacji o tego typu usługach. Wśród osób
deklarujących samodzielne dotarcie do wiadomości o działalności DDP (56%) powszechne jest wcześniejsze
korzystanie z innych form wsparcia lub sytuacja, gdy ma się w swoim kręgu osoby, które mają kontakt z pomocą
społeczną i zarekomendowały im podobne rozwiązanie. Nieco mniej osób (44%) korzystało z informacji
uzyskanych od rodziny i znajomych. Klientów, skierowanych bezpośrednio z Ośrodka Pomocy Społecznej lub
lekarzy specjalistów jest stosunkowo najmniej, odpowiednio 8% i 4%.
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Wykres 37 Skąd dowiedział(a) się Pan/Pani o możliwości skorzystania z usług tej placówki?
sam(a) sobie znalazłe(a)m tę placówkę

56%

rodzina/znajomi polecili mi tę placówkę

44%

zostałem skierowany(a) z GOPSu/MOPSu/PCPRu

8%

psycholog/psychiatra wskazał mi tę placówkę

4%
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Źródło: Ankieta audytoryjna odbiorców usług (N=30)

Jak pokazują wyniki badania jakościowego, z wiedzy OPS oraz psychologów i psychiatrów o placówce, z DDP
korzystają osoby, które trafiły pod ich opiekę, będąc w bardzo złej kondycji psychicznej i deklarujące bardzo
niski poziom życia. Wśród tych beneficjentów widad także największy poziom zaspokojenia potrzeb
73
i zadowolenia ze świadczonej pomocy, ale też najdłuższy czas korzystania i „uzależnienia ” się od pomocy.
Sprowadziłam się do syna, myślałam, że to będzie lepiej, ale oni wiecznie zajęci, nigdy ich w domu nie ma,
zawsze coś mają na głowie. Nie ma dzieci, żebym się zajęła. Więc… byłam bardzo podłamana, nie mogłam
sobie dad rady sama. (…) nie wiedziałam, że można do mopsów chodzid, czy coś. Nie wiedziałam. Poszłam, ona
mi poradziła, żeby przyjśd, zgłosid się. Oni to załatwią. W strasznym stanie byłam wtedy. Psychika w okropnym
stanie. Tu przyszłam, się uspokoiłam, wyciszyłam, powoli zaczynałam żyd między ludźmi, jest mi bardzo dobrze
(Odbiorca – DDP)

Skłania to do wniosku o konieczności położenia większego nacisku na działalnośd profilaktyczną placówki
i innych jednostek pomocy społecznej, tak by osoba starsza jak najpóźniej weszła do grona osób korzystających
z instytucjonalnej formy pomocy, np. poprzez szerokie propagowanie klubów seniora, działao
samopomocowych, oferty trzeciego sektora skierowanej do osób w wieku poprodukcyjnym. Przykładem akcji
informacyjnej była kampania promocyjna organizowana przez włodarzy miasta Kalisz:
Urząd miasta… wysyłał do domu prospekty korzystania z domu opieki społecznej… prospekty również
z pomocy domowej, dziennej pomocy społecznej to było rozpowszechnione przez urząd miasta dokładnie
w Kaliszu, wszędzie to leżało, sądzę, że każda osoba, która w Kaliszu potrzebowała pomocy, to wiedziała,
74
gdzie się zwrócid i jak tę pomoc załatwid . (Odbiorca – DDP)

W wywiadach realizowanych z obecnymi beneficjentami można wyróżnid jeszcze jedną zmienną, która ma
ogromne znaczenie przy aplikowaniu do tego typu ośrodka. Mimo, że jest to kategoria nieformalna i nieobjęta
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W wywiadach padają sformułowania wskazujące na brak zaradności, brak umiejętności samodzielnego organizowania
sobie wolnego czasu, dotkliwą samotnośd i jednocześnie ogromne docenienie jakiejkolwiek usługi pomocowej skierowanej
w ich stronę.
74
Mowa o projekcie „Trzecia Młodośd – inicjatywa, integracja, wyzwania”, który jest skierowany do wszystkich seniorów
miasta Kalisza oraz powiatu kaliskiego.
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procedurami, to wydaje się mied duży wpływ na powodzenie i terminy przyjęd kandydata. Mowa
o zaangażowaniu osobistym urzędnika rozpatrującego sprawę.
– Trzeba przyznad, że panie zatrudnione w MOPS-ie są bardzo serdeczne dla chorych, ukazują dużo serca,
interesują się wszystkim, czy wystarczy pieniędzy, wszystko one robią za mnie (Odbiorca DDP)
– Umią (pisownia oryginalna), wiedzą, jak podejśd do człowieka, jak się spytad o wszystko, żeby tak też się
czud dobrze (Odbiorca – DDP)
– Należy oddad hołd tym paniom, że bardzo ładnie sprawują swoją czynnośd (Odbiorca DDP)
Seniorzy podkreślają, że bez okazanego im wsparcia nie udałoby się im tak sprawnie dopełnid wszystkich
formalności. Okazują dużą wdzięcznośd za każdy przejaw serdeczności lub pomocy, nawet jeżeli leży to
w kompetencjach pracowniczych opiekuna placówki.

3.3.3.

Zakres i rodzaj usług

Mimo wielu podobieostw potrzeby przedstawicieli pokolenia najstarszego będą zróżnicowane, tak jak różne są
ich biografie, osobowości i tempo starzenia się. Z badao wynika, że z bogatej listy przedstawionych potrzeb na
szczególne wyartykułowanie zasługują: potrzeba społecznej użyteczności, akceptacji i więzi emocjonalnej, które
w starszym wieku utożsamiane są z sensem życia, rehabilitacji i bezpieczeostwa materialnego. Człowiek starszy
chce byd potrzebny, doceniany, traktowany partnersko. Zaspokajanie tych potrzeb rysuje szansę na lepsze,
godniejsze i wartościowsze życie.
W gerontologii społecznej mówi się najczęściej o potrzebie przystosowanej egzystencji, która jest wypadkową
większości właściwych człowiekowi starszemu potrzeb. Jest ona zaspokajana, gdy następuje równowaga
pomiędzy środowiskiem życia człowieka, a jego psychiką, poczucie dobrostanu. Warunkiem uzyskania takiego
samopoczucia jest zabezpieczenie podstawowych potrzeb (bezpieczeostwa i potrzeb biologicznych) oraz
aktywnośd zewnętrzna i wewnętrzna, satysfakcjonujące kontakty z ludźmi, pragnienie pozostawienia po sobie
dobrego wspomnienia, śladu. Istotną rolą jest aktywnośd, która jest warunkiem realizacji większości potrzeb.
75

Ludzie starsi pozbawieni aktywności stają się ubodzy emocjonalnie i społecznie .
Mówiąc o usługach realizowanych w dziennych domach pomocy społecznej mówimy najczęściej
o świadczeniach koncentrujących się na zabezpieczeniu podstawowych usług bytowych (wyżywienie
i utrzymanie czystości), opiekuoczych – poprzez udzielenie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,
pielęgnację i pomoc w załatwianiu spraw osobistych oraz wspomagających. Do tych ostatnich zaliczamy terapię
zajęciową, podnoszenie sprawności i aktywizację seniorów, umożliwienie zaspokajania potrzeb kulturalnych,
symulowanie nawiązania, utrzymania i rozwijania kontaktów z otoczeniem oraz działania prowadzące do
usamodzielniania mieszkaoców. Domy samodzielnie wybierają określone działania, organizując je często
z lokalnymi partnerami trzeciego sektora. Jak sygnalizują sami pracownicy:
Pozwala to na oszczędnośd funduszy, no to nie jest kwota, za którą my możemy coś więcej. To są same
podstawy. Dopiero jak tam panie same się zakręcą wokół tego. (Organizator – JST)
Jak już wspomniano, seniorzy trafiają pod opiekę placówki różnymi drogami, ale powód ubiegania się
o wsparcie jest przeważanie podobny. Najwięcej osób wskazuje na trudną sytuację rodzinną (52%), najczęściej
jest to brak kontaktu z członkami rodzin, osamotnienie lub brak odpowiedniego zadbania o seniora – często
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W. Wnuk, Potrzeby i oczekiwania ludzi starszych, http://www.utwstrzelin.pl/?page_id=48 (data dostępu: 15.12.2015)
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uwarunkowany koniecznością dodatkowego zarobkowania i podejmowania pracy w innej miejscowości przez
młodszych członków rodziny.
Co trzeci podopieczny trafił do ośrodka ze względu na trudną sytuację finansową i niemożnośd finansowania
swoich podstawowych potrzeb. Badani w wywiadach często wskazują na brak możliwości pogodzenia opłat,
76
leczenia i wyżywienia. Odciążenie emeryta w ponoszeniu podstawowych kosztów utrzymania poprzez, np.
dotowane posiłki w ośrodku ułatwia korzystanie z odpłatnych form rehabilitacji czy form rozrywki i kultury,
także poza ośrodkiem.
Poza tym jak się wydaje więcej pieniędzy na leki, w przypadku moim 600 złotych miesięcznie, przy 1200
emerytury, to nieraz nie starcza, a one mają możliwośd… finansowania obiadów dla przykładu, też nie
informują, że w razie kryzysu, żeby chorego wspomóc finansowo. (Odbiorca DDP)
Wśród pozostałych powodów wymienianych przez respondentów zasilających kategorie „inne” były złożone
determinanty głównie powiązane z poczuciem odrzucenia, wykluczenia, samotnością i pogarszającym się
stanem zdrowia. Pojawiły się także odpowiedzi, które wskazywały na chęd odciążenia rodziny w opiece nad
seniorem.
My potrzebujemy opieki w naszym wieku, stałej, z kimś porozmawiad o naszych sprawach. A dzieciom nie
wszystko można mówid. (Odbiorca DDP)
Wykres 38 Powód wyboru danej placówki

N=30
Źródło: Ankieta audytoryjna odbiorców usług (N=30).

Osoby starsze doceniają opiekę, możliwośd skorzystania z wykupienia taoszych obiadów, ale nade wszystko
możliwośd kontaktu z ludźmi. Samotnośd seniorów, to element łączący niemal wszystkie wywiady realizowane
w podczas badania. Często jest ona wywołana niedostatecznym kontaktem z dziedmi lub śmiercią małżonka.
Według skali oceny przystosowania społecznego, opracowanej przez Holmesa i Rahe’a, badającej poziom stresu
związanego z określonymi wydarzeniami życiowymi i ogólny poziom stresu, śmierd współmałżonka ma
najwyższą wartośd –100 punktów. W starszym wieku śmierd staje się bardziej powszechna, umierają
przyjaciele, czasem młodsi członkowie rodziny, sąsiedzi, co tylko potęguje poczucie osamotnienia i nieraz
prowadzi do starczej depresji. W kontekście wdowieostwa (i nie tylko) należy podkreślid istotnośd kontaktów
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Według Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych struktura wydatków gospodarstw domowych emeryta korzystającego
z pomocy społeczne to: żywnośd – 48% dochodów, mieszkanie – 34,6%, ochrona zdrowia 5,9 proc; odzież i obuwie – 3,8%,
higiena osobista – 3,3% Są jeszcze tzw. pozostałe wydatki stanowiące średnio 4,8% dochodów.
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emocjonalnych, więzi psychologicznych zawiązywanych w ośrodkach, które pozytywnie działają na starszą
osobę. Dodatkowo zjawiskiem wartym zauważenia jest „sprzężenie zwrotne” między chorobą a samotnością.
Nie tylko choroba jest przyczyną samotności, ale i samotnośd uważana jest przez geriatrów za przyczynę chorób
77

okresu starości .
Można powiedzied samotna, bo jestem wdową, dzieci stale gdzieś, nigdy ich w domu nie ma. A ja bym
siedziała i patrzyła w telewizor, myślała, co mnie dzisiaj boli. A tak to przychodzę tutaj codziennie, zjadam tu
obiadek, mam towarzystwo, mamy różne gry, zajęcia. Panie się nami świetnie opiekują. Różne wynajdują
zajęcia, ręczne robótki, wszystko, co tylko jest możliwe tutaj. Ja jestem bardzo zadowolona, że mogę tutaj
przychodzid. Jak mówię, siedziałabym i patrzyła w telewizor, oglądała seriale. A tak jestem między ludźmi,
mam zajęcia, jestem szczęśliwa…(Odbiorca – DDP)
Bez porównania tu. To było okropne. samotnośd… w życiu bym nie myślała, że to będzie ta ciężkie,
trudne.(Odbiorca DDP)
Co było przedtem?
…to była samotnośd, po śmierci męża (Odbiorca – DDP)
Odnośnie zakresu realizowanych usług, jest on szeroki, ale w dużej mierze zależy od inicjatywy i zaangażowania
pracowników ośrodka, samych zainteresowanych oraz lokalnych organizacji pozarządowych, które nieraz
wspomagają placówki w realizacji ich zadao. W badanych ośrodkach wsparcia dla osób starszych program
wymieniany przez podopiecznych był bardzo urozmaicony, lecz nie był tożsamy w każdym domu. Może wynikad
zarówno z uwzględniania różnych potrzeb podopiecznych, ale też z braku określonego katalogu realizowanych
działao.
Komputery, wszystko pisz. Mamy imprezy, można napisad (…) śpiew… (Odbiorca – DDP)
(…) angielski też napisz. I tak się nie nauczę, ale muszę myśled. To jest dużo… prace ręczne, w tym jest….,testy
pamięciowe…, okolicznościowe przyjęcia napisz, możemy wymienid, jajeczko, wigilia, dzieo babci, dzieo mamy
aha, kontakt z dziedmi niepełnosprawnymi… (Odbiorca – DDP)
(…) kawkę sobie wypijemy, różne prace różne(Odbiorca – DDP)
(…(na drutach i wycinanki
każdy żyje swoim życiem. nie to, że żyjemy zamknięte, nie…, towarzyska, kawki, pogaduszki są, babskie
pogaduchy to są, nawet w sylwestra się w kąciku zrobiło……(Odbiorca – DDP)
Wspólna dla wszystkich podopiecznych w różnych domach, niezależnie od ich lokalizacji jest potrzeba realizacji
zajęd rehabilitacyjnych.
Mogę korzystad tutaj z rehabilitacji, bo jest rehabilitacja, która jest udostępniona dla wszystkich. Każdy może
sobie wejśd, może sobie podwiczyd sam. A jeżeli ma jakieś kłopoty, to jest pani rehabilitant, który się zajmie
osobą. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, mamy bardzo fajną opiekę.. (Odbiorca – DDP)
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Podobnie jak wspólna dla podopiecznych jest potrzeba realizacji działao rehabilitacyjnych, wspólne jest także
niezadowolenie z jakości tych usług. Badani wskazywali na widoczne niedofinansowania ośrodków w sprzęt
i nowe wyposażenie (patrz. poziom zaspokojenia usług).
3.3.4.

Poziom zaspokojenia potrzeb

Biorąc pod uwagę zakres oferowanej pomocy, wspomnianą interdyscyplinarnośd ośrodków, czas czekania na
miejsce w placówce i stosunek liczby osób starszych do miejsc w ośrodkach, można postawid tezę
o niewystarczającym wsparciu instytucjonalnym w skali województwa. Mowa oczywiście o skali zaspokojenia
potrzeb, nie o jakości świadczenia usług. Osoby starsze będące pod opieką domów w wielu przypadkach
opierają o jego pomoc swoją egzystencję, w zależności od indywidualnych niedostatków są to potrzeby bytowe,
zdrowotne i rehabilitacyjne, socjalne i terapeutyczne, informacyjne i inne.
Przy analizie zaspokojenia potrzeb w wymiarze jakościowym warto podkreślid, że jest to też placówka
prewencyjna i aktywizująca, która nie odbiera samodzielności seniorom, ale pomaga im przezwyciężyd
trudności wieku starszego.
Wykres 39 Co jest największą pozytywną zmianą w sytuacji życiowej po rozpoczęciu korzystania z usług
placówki?

Spędzanie wolnego czasu (brak samotności, nowe
znajomości, zajęcia dodatkowe, rozwijanie hobby)

73%

Samopoczucie ogólne, poczucie wsparcia,
bezpieczeostwa, pewności siebie

13%

Warunki bytowe, opieka, podstawowe kwestie życiowe
(np. wyżywienie)
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Źródło: Ankieta audytoryjna odbiorców usług.

Nie oznacza to, że kadra ośrodka jest oceniana negatywnie czy gorzej niż opiekunowie w DPS. W zebranym
materiale nie spotkaliśmy się z negatywną oceną działao pracowników. Należy mied na uwadze, że opinie
w DDP są wygłaszane w sposób swobodny, ze względu na stopieo posiadanej samodzielności i niezależności.
Podopieczni mogą wygłaszad szerokie spectrum opinii bez obaw o konsekwencje (co może nie mied miejsca
całodobowych ośrodkach opieki). Także waga postawy i pracy pracownika ośrodka jest dla podopiecznego DDP,
z oczywistych względów, znacznie mniejsza w domach dziennego wsparcia niż w palcówkach całodobowych
(gdzie seniorzy mogą byd w dużej mierze zależni od swoich opiekunów).
Większą niechęd w kwestii kadrowej budzą rodzaj, liczba i dostępnośd pracowników (38 proc.), niż jakośd ich
pracy. Podopieczni zgłaszali chęd większego kontaktu z osobami młodymi (także z pracownikami), podnosili
natomiast problem nieczynnego ośrodka w weekendy i dni świąteczne. Problem braku możliwości
zabezpieczania potrzeb w święta i dni ustawowo wolne od pracy wspólne jest dla wszystkich usług
środowiskowych.

90

Wyniki badao ilościowych pokazują strukturę zabezpieczenia potrzeb osób starszych przez placówki DDP,
od podstawowych potrzeb poczucia bezpieczeostwa i potrzeb bytowych do potrzeb wyższego rzędu,
społecznych – przynależności do grupy, komunikacji, akceptacji.
Potrzeby bytowe
Placówki w ramach swoich działao zapewniają wsparcie bytowe w postaci wyżywienia, a także w sposób mniej
sformalizowany dostarczania usług opiekuoczych (pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, pomoc
w organizowaniu dnia). Seniorzy uczestniczący w badaniu szczególnie cenią sobie odciążenie finansowe
w postaci dopłacania do obiadów, co bardzo poprawia kondycję budżetu emerytów o najniższym uposażeniu.
W ramach nieformalnego wsparcia opiekuoczego pracownicy placówki pomagają seniorom dostad się
do lekarza specjalisty, doradzają przy organizacji spraw związanych z wypoczynkiem sanatoryjnym, starają się
także o zindywidualizowanie opieki, która obecnie bardziej oparta jest o model kolektywistyczny.
Potrzeby psychologiczne i emocjonalne
Dzienne domy pomocy cechują się wysokim poziomem zaspokojenia potrzeb emocjonalnych i psychologicznych
swoich beneficjentów. Osoby zamieszkujące własne domy, utrzymujące relacje z sąsiadami, rodziną
i wspierające się usługami DDP, zaczynają lepiej funkcjonowad jako samodzielne jednostki. Mniej wyrażają
tęsknotę za bliskimi niż mieszkaocy ośrodków całodobowego wsparcia, podejmują własne inicjatywy
do pobudzenia życia lokalnej społeczności. Przykładem może byd nauczycielka, która korzysta z jednego
domów, do którego trafiła z racji skromnej emerytury i samotności, organizuje ona spotkania z młodymi
nauczycielami, podczas których wymieniają się doświadczeniami, radami.
Byłam inicjatorką wolontariatu wśród nauczycieli, młodsi nauczyciele pomagają starszym, przychodzą
każdego dnia. Na samotnośd, w ogóle na brak zajęd nie narzekam, kontakt z nauczycielami jest.
Młodsi przychodzą (…) Korzystają z doświadczeo starego nauczyciela.
(…) Przeważnie młodsi (przychodzą – przyp. autora)
Chcą się uczyd?
– tak, tak (Odbiorca - DDP)
Cenne są również inicjatywy łączenia grup wiekowych, jak np. kontakt i „praca” z dziedmi
z niepełnosprawnością z zaprzyjaźnionych ośrodków wsparcia i placówek całodziennego pobytu. Wydaje się, że
obydwie strony korzystają na tego typu współpracy. Dzieci i młodzież doświadczają ogromnego
zainteresowania i opiekuoczości od osób starszych, seniorzy z kolei odbudowują swoją potrzebę sprawowania
ważnej funkcji, zgodnie z teorią Maslowa
i samorealizacji.
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wypełniają na nowo swoje potrzeby przynależności, uznania

– Tutaj po prostu współpraca z niepełnosprawnymi, tu jest, nie? (…) ciasteczka wypiekają, czy coś tam robią,
to zaraz mi się przypomina, co chodzimy do dzieci niepełnosprawnych, tam jest właśnie… tam właśnie
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Model hierarchii potrzeb Abrahama Maslowa, który porządkuje je od najbardziej podstawowych (wynikających z funkcji
życiowych), do potrzeb wyższego poziomu, które aktywizują się dopiero po zaspokojeniu niższych. Potrzeby wyższego rzędu
to potrzeby przynależności – odnoszące się do relacji człowieka z otoczeniem. Są to potrzeby nawiązywania bliskich
kontaktów z ludźmi. Obejmują między innymi potrzebę miłości, przyjaźni, przywiązania, akceptacji. Potrzeby szacunku
i uznania – to potrzeby zyskania uznania we własnych oczach i oczach innych ludzi. Potrzeby samorealizacji – to potrzeby
związane z pełnym wykorzystaniem własnego potencjału i osiąganiem celów, które przynoszą satysfakcję.
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spotykamy się i też taka kuchnia jest one przychodzą, nawet przyniosą ciasteczka… przychodzą do nas
z życzeniami, po prostu mamy kontakt
Czy to jest ważne, żeby takie coś było?
Ważne to jest współpraca. Dzieci się bardzo cieszą, się pytają, kiedy przyjdziemy do dziennego domu, chcą
posiedzied pośpiewad i porozmawiad.(Odbiorca – DDP)
Podobne inicjatywy dotyczą działao skierowanych na osoby starsze w domach pomocy społecznej:
mamy chórek, my spotykamy się w domu opieki, tam chodzimy śpiewamy, starszym paniom czy panom, bo
teraz na dzieo matki idziemy z występem, trochę im umilid… mamy kabarecik Złota Jesieo, idziemy, żeby
trochę rozbawid, rozśmieszyd (Odbiorca – DDP)
Potrzeba informacji
Podopieczni ośrodków wskazują na nikłą wiedzę o dodatkowych możliwościach wsparcia czy nawet regulacjach
prawnych podstawowych dla nich praw. Dzienny dom pomocy społecznej powinien pełnid według badanych
również funkcję punktu konsultacyjnego w szerokim zakresie, głównie prawnym.
Osoby starsze, ze względu na częste utrudnienia w poruszaniu się, obniżoną orientację w otoczeniu
instytucjonalnym, ale też ograniczone niekiedy zdolności percepcji, wymagają szczególnej troski w zaspokojeniu
ich potrzeb informacyjnych. Badani podkreślali, że pracownicy Domów nie mają w obowiązku świadczenia im
porad i informacji, ale robią to nieformalnie. Osobami, które podejmują się tego zadania są pracownicy MOPS,
realizujący cykliczne wywiady opiekuocze, inni pracownicy placówki w ramach towarzyskich spotkao czy
wreszcie osoby nieformalnie powiązane z ośrodkiem: wolontariusze, rodziny podopiecznych. Mimo doceniania
przez seniorów tego typu wsparcia, trzeba zauważyd, że porady świadczone przez osoby, które nie mają
wyksztalcenia kierunkowego (np. prawo) i nie specjalizują się w danej dziedzinie obarczone są dużym ryzykiem
popełnienia błędów, co może mied wpływ na późniejsze decyzje osób starszych.
– jak chodzi tutaj o nas, to my mamy panią… która codziennie ma z pomocą społeczną kontakt… mamy… i ona
nam… mamy wykład, mówi to i to nam się należy, co się należy, jak można załatwid. Z czym do niej przyjśd, to
ona załatwi (Odbiorca – DDP)
– te panie, które się nami opiekują, też zawsze doradzą, jak coś się nie wie, to się idzie do nich, wszystko
wiedzą…, wszystko nam powiedzą, co gdzie i jak można załatwid. To jest dobre, to jest dobre. Różne są osoby.
Są osoby młodsze ode mnie, z pamięcią nie tak, one nie wiedza, gdzie co można. Te panie nam wszystko
mówią, czy można tak załatwid, czy same lecą… (Odbiorca – DDP)
Podsumowując zebrane dane, największe walory placówki zawierają się w pakiecie świadczonych usług
i możliwości, jakie dają im ośrodki pozwalające na zaspokojenie swoich potrzeb społecznych. Kwestie kadrowe
i organizacyjne, tak ważne podczas wsparcia całodobowego, tu nie są tak silnie akcentowane, ma to związek
m.in. z mniejszym poczuciem zależności od kadry ośrodka i budowania własnej samodzielności i pozytywnej
samooceny.
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Wykres 40 Co jest największym plusem placówki?

Źródło: Ankieta audytoryjna odbiorców usług (N=30).

Nie oznacza to, że kadra ośrodka jest oceniana negatywnie czy gorzej niż opiekunowie w DPS. W zebranym
materiale nie występują negatywne oceny działao pracowników. Należy mied na uwadze, że opinie w DDP są
wygłaszane w sposób swobodny, ze względu na stopieo posiadanej samodzielności i niezależności. Podopieczni
mogą wygłaszad szerokie spectrum opinii bez obaw o konsekwencje (co może nie mied miejsca całodobowych
ośrodkach opieki). Także waga postawy i pracy pracownika ośrodka jest dla podopiecznego DDP, z oczywistych
względów, znacznie mniejsza w domach dziennego wsparcia niż w palcówkach całodobowych (gdzie seniorzy
mogą byd w dużej mierze zależni od swoich opiekunów).
Większą niechęd w kwestii kadrowej budzą rodzaj, liczba i dostępnośd pracowników niż jakośd ich pracy.
Podopieczni zgłaszali chęd większego kontaktu z osobami młodymi (także z pracownikami), podnosili natomiast
problem nieczynnego ośrodka w weekendy i dni świąteczne. Problem braku możliwości zabezpieczania potrzeb
w święta i dni ustawowo wolne od pracy wspólne jest dla wszystkich usług środowiskowych.
Innym przedmiotem krytyki są wspomniane warunki lokalowe i wyposażenie ośrodków. Obie te kwestie,
zdaniem podopiecznych, wymagają w przyszłości gruntownych zmian.
Wykres 41 Co należy zmienid w placówce, żeby się z niej lepiej korzystało?

Źródło: Ankieta audytoryjna odbiorców usług (N=30).
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Pozostałymi mankamentami, na które wskazywali podopieczni, są zajęcia indywidulane, w opinii niewielkiej
części osób nieprzystające do potrzeb i o niskiej częstotliwości, a także warunki do wypoczynku i wsparcie
medyczno-rehabilitacyjne.
Wykres 42 Czy jest P. zadowolony/a z rodzajów usług wsparcia, które zostały P. zaproponowane?
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Źródło: Ankieta audytoryjna odbiorców usług (N=30).

3.3.5.

Koszty usług

W kosztach placówek partycypują uczestnicy zajęd, odstępstwa od tej zasady stosuje się wobec niewielkiej
grupy osób (w badaniu 16% zadeklarowało brak ponoszenia jakichkolwiek kosztów). Głównie ci, których dochód
jest zbyt skromny, by mogli ponosid dodatkowe opłaty. Pozostałe osoby (84%), wpłacają określone sumy, 85,7%
respondentów zadeklarowało płatnośd w wysokości mniejszej niż 200 zł miesięcznie.
Odpłatności nie ponoszą osoby, których dochód jest niższy od kryterium dochodowego określonego w art. 8
ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz.U.2013.182 z późn. zm.), tj. 542
zł dla osoby samotnie gospodarującej i 456 zł na osobę w rodzinie (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia
17 lipca 2012 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeo pieniężnych
z pomocy społecznej).
Dzienne domy pomocy społecznej to placówki z pewnością niedoinwestowane. Pewną nadzieję daje program
Senior – Wigor, na tworzenie nowych placówek wsparcia. Na program przeznaczone jest 370 mln zł, z tego
30 mln zł w 2015 r. Jednostka samorządu terytorialnego może uzyskad jednorazowe wsparcie finansowe
na utworzenie placówki do 80% całkowitych kosztów, ale nie więcej niż 250 tys. zł. Na adaptację budynku
przewidziano nie więcej niż 180 tys. zł, natomiast dotację na wyposażenie domu jednorazowo w wysokości nie
wyższej niż 70 tys. zł. Z budżetu paostwa zostanie również sfinansowana 1/3 kosztów utrzymania seniora
w domu dziennym, ale nie więcej niż 200 zł miesięcznie.
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Pewną trudnością jest fakt, że jednostki samorządu terytorialnego, które będą aplikowały o dotację, muszą
79

posiadad własny wkład finansowy w wysokości nie mniejszej niż 20% całkowitego kosztu .
Wnioski, płynące z analiz danych dotyczących wsparcia społecznego seniorów oraz prognoz demograficznych
Głównego Urzędu Statystycznego, dotyczące m.in. braku rozwiniętej infrastruktury wspierającej seniorów aż
w 122 wielkopolskich gminach, funkcjonowania dziennych domów pomocy tylko na terenie 19 spośród 226
wielkopolskich gmin, dają podstawy do rekomendowania rozwoju środowiskowej sieci wsparcia społecznego
seniorów, w szczególności infrastruktury dziennych domów pomocy, jak również klubów seniora na terenie
każdej z gmin województwa wielkopolskiego

3.4.

Usługi świadczone w mieszkaniach wspomaganych/chronionych

Wprowadzenie teoretyczno-prawne
Mieszkanie wspomagane to usługa świadczona w lokalnej społeczności, która może przybierad charakter
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mieszkania chronionego , o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub
mieszkania bądź domu, przygotowującego osoby w nim przebywające, pod opieką specjalistów, do
prowadzenia samodzielnego życia lub zapewniającego pomoc w prowadzeniu samodzielnego życia. W ramach
drugiego typu mieszkao wyróżnia się mieszkania treningowe lub wspierane. Dla osób starszych właściwe jest
mieszkanie wspierane, stanowiącego alternatywę dla pobytu w placówce zapewniającej całodobową opiekę.
Służy ono osobom niesamodzielnym z racji wieku i powiązanych z nim dysfunkcji, wymagających wsparcia
w formie usług opiekuoczych.
Usługa ma charakter pobytu stałego lub okresowego. Mieszkanie wspomagane może byd prowadzone przez
każdą jednostkę organizacyjną pomocy społecznej lub organizację pożytku publicznego.

3.4.1.

Sied instytucji

W ramach sieci mieszkao wspomaganych w województwie wielkopolskim prowadzonych jest 65 mieszkao
chronionych (przy czym 10 prowadzonych jest przez inne jednostki niż JST), które dysponują ponad 246
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miejscami. W 2014 roku usługą w formie mieszkania chronionego objęto 327 osób. Z miejsc w mieszkaniach
chronionych korzystad mogą również seniorzy, jako potencjalna grupa odbiorców tej formy wsparcia.
Informacje pozyskane w wywiadach z organizatorami pomocy wskazują na fakt, iż seniorzy rzadko obejmowani
są tego typu pomocą, częściej dotyczy ona osób z niepełnosprawnością intelektualną lub usamodzielniających
się wychowanków placówek opiekuoczo-wychowawczych.
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Program wieloletni „Senior-WIGOR” na lata 2015-2020, https://www.mpips.gov.pl
Art. 53 ustawy z dania 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z 14 marca
2012 roku w sprawie mieszkao chronionych.
81
Ocena Zasobów Pomocy Społeczne Województwa Wielkopolskiego za 2014 rok.
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Mapa 14 Mieszkania chronione w województwie wielkopolskim w 2014 r. w układzie powiatowym

Źródło: Sprawozdanie OZPS za 2014 r.

Mieszkania ulokowane są na terenie 23 samorządów (w 11 powiatach, 8 gminach i 4 miastach na prawach
powiatu), co w układzie powiatowym przedstawia się następująco: miasta Poznao (11), tureckiego (13),
poznaoskiego (5), grodziskiego (1), kościaoskiego (5), kolskiego (1), krotoszyoskiego(1) szamotulskiego (6),
gnieźnieoskiego (4), złotowskiego (3), średzkiego (2), ostrzeszowskiego (2), jarocioskiego (2), leszczyoskiego (1),
nowotomyskiego (1), wągrowieckiego (1), miasta Leszno (2), Kalisz (2) i miasta Konin (1).
Brakuje ich natomiast w powiatach: chodzieskim, czarnkowsko-trzcianeckim, gostyoskim, kaliskim, kępioskim,
konioskim, międzychodzkim, obornickim, ostrowskim, pilskim, pleszewskim, rawickim, słupeckim, śremskim,
wrzesioskim.
Usługa w formie mieszkania chronionego jest to forma wsparcia bardzo mało rozpowszechnioną i niezmiernie
rzadko prowadzoną przez inne podmioty niż publiczne.
Mieszkao chronionych dla osób starszych w ogóle nie ma. Jedyna kwestia, która jest, to są gminy. No i tutaj,
jeśli już, to mieszkania socjalne, komunalne w zasobach gminnych. Ale to rządzi się innymi prawami. Dla osób
starszych raczej tak praktycznie niewiele jest. (Organizator – PCPR)
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Nie jest to, niestety, opinia odosobniona.
Usługi mieszkaniowe, w tym mieszkania chronione, tu bardziej dom pomocy społecznej, no co do mieszkao
chronionych, to tak nie za bardzo. (Organizator – JST)
Bez odpowiedzi pozostaje pytanie czy byłby popyt, rozumiany jako potrzeba zgłaszana bezpośrednio przez
osoby starsze, na usługę w formie miejsca w mieszkaniu chronionym, ponieważ nie prowadzono badania na
reprezentatywnej grupie odbiorców usług. Pojedyncze przykłady powoływania mieszkao chronionych
82
przeznaczonych dla osób starszych (np. Pensjonat „Jutrzenka” prowadzony przy OPS w Pniewach ) pozwala
przypuszczad, że takie rozwiązania mają szansę powodzenia i znajdą swoich odbiorców. Decydując się na
podobne rozwiązania należałoby jednak wziąd pod uwagę ogólną kondycję zdrowotną osób starszych, ich
potrzeby, obecne zaplecze gospodarcze, ale także czynniki „miękkie” jak osobistą chęd do zmiany miejsca
zamieszkania. Z punktu widzenia samorządów, przede wszystkim ich ograniczonych budżetów na finansowanie
opieki całodobowej, należałoby poważnie rozważyd, czy tworzenie mieszkao chronionych nie jest lepszym
rozwiązaniem zapewnienia opieki osobom niesamodzielnym, aniżeli zapewnienia miejsca w DPS, który jest
o wiele droższą formą wsparcia.
3.4.2.

Zakres i rodzaj usług

Rodzaj i zakres wsparcia świadczonego w mieszkaniach chronionych są uzależnione od indywidualnych potrzeb
i możliwości psychofizycznych osób korzystających ze wsparcia. Wsparcie świadczone w mieszkaniach
chronionych obejmuje:
o

pracę socjalną,

o

poradnictwo specjalistyczne,

o

naukę lub utrzymywanie posiadanego poziomu sprawności w zakresie:



samoobsługi,



rozwijania kontaktów społecznych i aktywizacji seniorów.

A także pomoc w:
o

przemieszczaniu się,

o

wykonywaniu czynności niezbędnych w życiu codziennym,

o

realizacji kontaktów społecznych,

o

zagospodarowaniu czasu wolnego, w tym z wykorzystaniem usług dostępnych w środowisku lokalnym.

3.4.3.

Koszty usług

Odpłatnośd za zamieszkanie w lokalu wspomaganym ustalana jest po dokonaniu uzgodnieo pomiędzy
pracownikiem socjalnym jednostki organizacyjnej pomocy społecznej prowadzącej mieszkania a osobą
ubiegającą się o skierowanie do korzystania ze wsparcia tego typu lub jej przedstawicielem ustawowym.
Zgodnie z art. 90 ust 3 wyżej cytowanej ustawy osoba usamodzielniana zamieszkująca w mieszkaniu typu
wspomaganego jest obowiązana do ponoszenia częściowych kosztów utrzymania tego mieszkania
proporcjonalnie do swoich dochodów. W uzasadnionych przypadkach starosta może ją zwolnid z ponoszenia
opłat. Osoby nie ponoszą opłat, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie
nie przekracza kwoty kryterium dochodowego. W 2014 roku prowadzenie i utrzymanie mieszkao chronionych
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http://opspniewy.pl/mieszkania-chronione (dostęp z dnia 30 listopada 2015r.)
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przez wielkopolskie samorządy kosztowało 2 432 954 złote, przy czym z usług w formie mieszkania
chronionego w skali całego województwa skorzystało 327 osób (wszystkie grupy).
Wykres 43 Roczne koszty prowadzenia i utrzymania 1 miejsca w mieszkaniu chronionym w układzie
powiatowym
złotowski
wolsztyoski
wągrowiecki
turecki
średzki
szamotulski
poznaoski
ostrzeszowski
nowotomyski
m. Poznao
m. Leszno
m. Konin
m. Kalisz
leszczyoski
krotoszyoski
kościaoski
kolski
jarocioski
grodziski
gnieźnieoski

średnia wojewódzka*

zł-

zł10 000

zł20 000

zł30 000

zł40 000

zł50 000

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ze Sprawozdania OZPS za 2014 r.
* bez powiatu nowotomyskiego i krotoszyoskiego (nie wskazano kosztu prowadzenia i utrzymania) oraz tureckiego
(nie wskazano liczby miejsc)

Uśredniony koszt prowadzenia i utrzymania jednego miejsca w mieszkaniu chronionym w województwie
wyniósł nieco ponad 10 tysięcy złotych, przy czym najwyższy roczny koszt ponosiło miasto Kalisz (ponad
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42 tysiące złotych rocznie na 1 miejsce), najniższy zaś powiat kościaoski (915,38 złotych rocznie na 1 miejsce) .
Tak duża rozpiętośd kosztowa prawdopodobnie spowodowana jest różnicami w odpłatności za pobyt
w mieszkaniu chronionym oraz zróżnicowaną ofertą usług świadczonych w ramach mieszkao chronionych.
Warto również podkreślid, że w przypadku tylko 3 powiatów roczne koszty prowadzenia i utrzymania jednego
miejsca w mieszkaniu chronionym przekroczyły kwotę 10 000 zł. Zatem biorąc pod uwagę średni roczny koszt
84

prowadzenia i utrzymania 1 miejsca w DPS (około 36 000 zł ) i mieszkaniu chronionym, uznad można, że usługa
w formie mieszkania chronionego jest znaczeni taosza, w związku z czym warto ją rozwijad.
Podsumowując – usługa mieszkao wspomaganych dla osób starszych jest jeszcze bardzo mało
rozpowszechniona w całym województwie. Realizuje ją zaledwie około 9% samorządów. Mieszkania
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Opracowanie własne na podstawie danych z Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za 2014r.
Wyliczenie na podstawie danych z Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za 2014r. (ogólna kwota wydatkowana przez
samorządy na prowadzenie i utrzymanie 1 miejsca w DPS) oraz MPiPS-05 za 2014 r. (liczba miejsc w DPS).
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wspomagane to z pewnością jeszcze nowatorskie, zmierzające w stronę deinstytucjonalizacji pomocy
społecznej.
…no myślę, że to jest bardzo dobre rozwiązanie. I na dzieo dzisiejszy chyba w tym kierunku polityka społeczna,
nie tylko u nas, ale i na terenie tutaj powiatu i województwa, będzie musiała podążad. Dlatego, że mówię,
tutaj problem niepełnosprawności i starzejących się osób. Starszych. W wieku nieprodukcyjnym. No wiek się
wydłuża i będzie coraz większy ten problem. A właśnie zatrzymanie w środowisku tych osób to jest bardzo
ważnym tutaj elementem. (Organizator – JST)
Zrealizowane badanie, z uwagi na nikły odsetek odbiorców usług w mieszkaniach chronionych nie dostarcza
odpowiedzi na pytanie o poziom zaspokojenia tego typu usługi. Można przypuszczad, że jest to rozwiązanie,
które w przypadku trudnych warunków mieszkaniowych osób starszych pozwala na uniknięcie pobytu
w placówkach całodobowego pobytu. Trudności może nastręczad jedynie niechęd seniorów do zmiany miejsca
zamieszkania, bowiem jak podkreślają:
Ważne jest, by umrzed we własnym łóżku, to ważne, nie gdzieś tam. (Odbiorca – DDP)

Przyszłe badania dotyczące popytu na realizację usług w mieszkaniach chronionych powinny byd
poprzedzone gruntowną analizą uwzględniającą nie tylko sytuację bytową i wydolnośd opiekuoczą osób
starszych, ale też szereg czynników psychospołecznych warunkujących powodzenie realizacji usług tego typu
wobec osób starszych.

3.5.

Usługi świadczone w miejscu zamieszkania osoby starszej

Wprowadzenie teoretyczno-prawne
Usługi opiekuocze to świadczenie niepieniężne z pomocy społecznej, obejmujące pomoc w zaspokajaniu
codziennych potrzeb życiowych – opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz (w miarę
możliwości), zapewnienie kontaktów z otoczeniem osobie starszej, która w tym zakresie wymaga pomocy
85
innych osób.
Zgodnie z art. 50. 1. ustawy o pomocy społecznej, osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych
przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuoczych
lub specjalistycznych usług opiekuoczych.
Mogą byd one przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie
niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnid.
Usługi opiekuocze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną,
zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.
Natomiast specjalistyczne usługi opiekuocze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających
z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem
zawodowym.
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Zespół ekspercki do spraw osób starszych, Standard usług opiekuoczych dla osób starszych świadczonych w miejscu
zamieszkania, Wrzos 2011.
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Analiza warunków i zasad realizacji usług opiekuoczych świadczonych w miejscu zamieszkania wskazuje na ich
niewielką obudowę formalno-prawną. Zapisy ustawy o pomocy społecznej wskazują jedynie, komu mogą byd te
usługi przyznane i jaki jest ich ogólny zakres.
W kompetencji rad gmin ustawodawca pozostawił określenie szczegółowych warunków przyznawania usług,
ustalania i pobierania odpłatności za nie oraz zasad częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat za ich
realizację. Ośrodek pomocy społecznej, przyznając usługi opiekuocze, ustala ich zakres, okres i miejsce
świadczenia, tam też należy się zwrócid w celu uzyskania takiego wsparcia.
O pomoc w formie usług opiekuoczych (także specjalistycznych usług opiekuoczych) należy zwrócid się do
ośrodka pomocy społecznej (OPS) w miejscu zamieszkania osobiście lub telefonicznie. Wymagane jest
zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, uzasadniające korzystanie z usług opiekuoczych i zaleconą przez
lekarza pielęgnację. Po zgłoszeniu, w przeciągu dwóch tygodni, pracownik socjalny z OPS odwiedza osobę
oczekującą pomocy w jej mieszkaniu i przeprowadza tzw. rodzinny wywiad środowiskowy, którego celem jest
ocena sytuacji życiowej podopiecznego. Ośrodek pomocy społecznej musi w ciągu 30 dni od otrzymania
zgłoszenia zapotrzebowania na usługi wydad decyzję administracyjną (na piśmie) o przyznaniu – bądź nie – tej
formy pomocy. Ośrodki pomocy społecznej realizują usługi samodzielnie lub we współpracy
z wyspecjalizowanymi w tym zakresie organizacjami pozarządowymi lub firmami prywatnymi.
Świadczenie prywatnych usług opiekuoczych nie jest regulowane ustawą o pomocy społecznej (nie ma
obowiązku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego, nie wydaje się także decyzji administracyjnej) i nie
obowiązuje procedura ich przyznawania. W przypadku usług prywatnych osoby zainteresowane samodzielnie
pokrywają ich koszt.
Odpłatnośd za usługi opiekuocze świadczone w systemie pomocy społecznej ustalana jest uchwałą Rady Gminy
i zależy ona od dochodu netto seniora, po uwzględnieniu zapisów ustawy o pomocy społecznej (wydatki na
usługi, pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane
pod warunkiem zwrotu podlegają zwrotowi w części lub całości, jeżeli dochód na osobę w rodzinie osoby
zobowiązanej do zwrotu wydatków przekracza kwotę kryterium dochodowego - art. 96 ust. 2 ustawy o pomocy
społecznej).
Oni się zgłaszają do Gminnego Ośrodka Pomocy z prośbą o udzielenie tak zwanej pomocy opiekuoczej. Czyli
muszą mied wymagane zaświadczenie od lekarza, że potrzebują takiej opieki, muszą dostarczyd swoje zarobki,
jakie posiadają. I wtedy albo im gmina dopłaca, albo u nas muszą podpisad umowę i 100 procent odpłatności
płacą. Bo też później gmina nam dopłaca tą różnicę (Realizator usług opiekuoczych – SP)
W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego, osoby objęte opieką mogą ponosid częściową lub
całkowitą odpłatnośd, w zależności od posiadanego dochodu. Wpływ na wysokośd płatności wywierają także:
zakres świadczeo, miejsce wykonywanej usługi oraz to, czy usługa jest standardowa, czy też zawiera w sobie
niestandardowe elementy (np. opieka w godzinach nocnych). Bardzo ważna jest także szczególna sytuacja
życiowa osoby korzystającej z pomocy, która może byd powodem częściowego lub całkowitego zwolnienia
z opłat za usługi (mimo przekroczenia kryterium dochodowego, o którym mowa powyżej). Powodem
zwolnienia w uzasadnionych sytuacjach, gdy ponoszenie opłat za świadczone usługi stanowiłoby nadmierne
obciążenie, będą np.: udokumentowane wydatki na zakup lekarstw, artykułów sanitarnych, opłaty za leczenie,
stosowanie specjalistycznej diety, zakup sprzętu rehabilitacyjnego oraz inne uzasadnione sytuacje życiowe
i losowe.
Ośrodek pomocy społecznej może zbadad również sytuację majątkową i osobistą najbliższych (nawet jeśli nie
zamieszkują z osoba starszą), starając się ustalid, czy rodzina jest w stanie wesprzed seniora (pomagad osobiście
lub uczestniczyd w kosztach usług opiekuoczych). Wywiad ma na celu ustalenie, czy rodzina udziela lub może
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udzielid pomocy. Trzeba nadmienid, że zgodnie z zasadą subsydiarności, ośrodek pomocy społecznej może
kierowad się zasadą, że osoba wymagająca opieki i pomocy w pierwszej kolejności powinna oczekiwad jej od
najbliższych.
W każdym wypadku pracownik OPS przeprowadza także wywiad z samym seniorem, który zgłosił potrzebę
opieki, pytając o warunki zdrowotne, lokalowe, sytuacje bytową.
3.5.1.

Sied instytucji

Świadczenie usług opiekuoczych jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych działao gmin w zakresie
wspierania osób starszych. Na terenie województwa usług opiekuoczych nie realizuje 28 gmin (z 226 gmin),
co stanowi 12% wielkopolskich gmin.
Mapa 15 Liczba osób objęta usługami opiekuoczymi w gminach województwa wielkopolskiego w 2014 r.

Źródło: Sprawozdanie OZPS za 2014 r.
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Popyt na usługi opiekuocze świadczone w miejscu zamieszkania różni się w zależności od powiatu i gminy.
(…) bardzo rzadko mamy potrzebę realizacji, to trochę wynika z charakteru gminy, że jest to gmina bliska,
głównie gospodarstwa rolnicze, rodzinne, gdzie wspólnie zamieszkuje kilka pokoleo, rzadko się zdarza, żeby
osoba starsza mieszkała sama (Organizator – UG.
Zdecydowanie mniejsze zapotrzebowanie na formalną opiekę obserwuje się w gminach wiejskich lub
miejsko-wiejskich. W ośrodkach tego typu częściej funkcjonuje model rodziny wielopokoleniowej, w której
dostarczanie usług opiekuoczych odbywa się w sposób naturalny.
Mapa 16 Odsetek osób starszych objętych pomocą w formie usług opiekuoczych w miejscu zamieszkania

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Sprawozdania OZPS za 2014 r. oraz Sprawozdania MPiPS-05 za 2014 r.
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W dużych aglomeracjach (np. subregion poznaoski z miastem Poznao), obserwuje się wyższą podaż usług
opiekuoczych świadczonych w systemie pomocy społecznej, jednak nadal niewystarczającą w stosunku
do potencjalnego zapotrzebowania. Tutaj usługi świadczone są również przez prywatne (komercyjne)
podmioty, z uwagi na wyższe dochody mieszkaoców. Usługi te nie są jednak w żaden sposób ewidencjonowane
w publicznej statystyce. Usługi opiekuocze realizowane w systemie pomocy społecznej na terenach dużych
aglomeracji skierowane są przede wszystkim do biedniejszych warstw społecznych lub samotnych osób
starszych, które są nie mają możliwości zorganizowania sobie pomocy w trybie komercyjnym.
Zadania zlecone przez gminy w zakresie usług opiekuoczych realizują zarówno podmioty prywatne, jak
i organizacje pozarządowe.
Wykres 44 Sposoby realizacji usług opiekuoczych, w tym specjalistycznych usług opiekuoczych przez samorządy
Wyłącznie realizuje

68%

Wyłącznie zleca innym placówkom

16%

Zarówno realizuje jak i zleca innym placówkom

11%

Nie wiem

3%

Nie realizuje, ani nie zleca innym placówkom tej formy usługi

2%
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80%

Źródło: Badanie CAWI organizatorów wsparcia N=129.

Obecnie na zlecanie zadao decyduje się około 27% jednostek samorządu terytorialnego. Natomiast aż 68%
respondentów deklaruje, że usługi opiekuocze są realizowane wyłącznie przez gminy. Ponadto respondenci
z samorządów przyznają, że obserwują niskie lub bardzo niskie (28%) zainteresowanie przyjmowaniem zleceo
przez zewnętrzne podmioty na świadczenie usług społecznych kierowanych do osób starszych, głównie
z powodu braku istnienia takich podmiotów w regionie (36%) oraz z powodów finansowych – stawki są zbyt
niskie (8%).
(…) jesteśmy jedyną firmą, o ile się orientuję, która świadczy takie usługi, tak że dostęp jest taki, że można się
tylko do nas zgłosid de facto. (Realizator)
Tak uruchamiane zamówienia to nieraz skutek nadmiernego już obciążenia pracowników jednostek innymi
działaniami i podyktowana jest chęcią skrócenia, ułatwienia procedury przetargowej. W konsekwencji rodzi to
pytania o elastycznośd zakontraktowanej oferty, która oparta o kryterium sztywnej ceny.
Źle oceniam zadanie publiczne, to nie powinno byd zlecane w zadaniu publicznym, ponieważ nam nie daje
tego pola manewru, bo to jest takie ryzyko, taki trochę hazard, że piszemy sobie konkurs i nagle może się
okazad, że dołożymy 10–15, a może 30 tysięcy i nikt mi do tego nie dołoży. (Realizator)
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W celu wyłonienia realizatora usług opiekuoczych świadczonych w miejscy zamieszkania, gminy mogą
zastosowad kilka trybów wyboru wykonawcy. Jak wskazują wynika badania, najczęściej stosowanym jest wybór
w trybie zamówieo publicznych.
Wykres 45 W jakim trybie Paostwa gmina/powiat zleca poszczególne usługi kierowane do osób starszych
(w wieku poprodukcyjnym)?
W trybie zamówieo publicznych

43%

Zlecenia w trybie działalności pożytku publicznego

26%

Nie wiem/trudno powiedzied
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W innym trybie
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Źródło: Badanie CAWI organizatorów wsparcia N=129.

Aż 43% respondentów przyznaje, że wykonawcy usług wyłaniani są w trybie zamówieo publicznych, a tylko 26%
samorządów powierza realizację zadania w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie. Ponadto realizatorzy usług, wskazują, że do tej pory w przypadku wyboru wykonawcy na
podstawie prawa zamówieo publicznych jedynym kryterium wyboru oferty była cena (przyp. autora), jako
najłatwiejsze kryterium oceny oferty. Kontrastowe do wyników badao jakościowych są dane pochodzące
z analizy badao ilościowych z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego, którzy deklarują, że nie
cena, a spełnienie określonych standardów świadczeo stoi na pierwszym miejscu przy wyborze ofert (co na
etapie ofertowania jest bardzo trudne do wykazania i może się opierad głównie na deklaracji wykonawcy).
Pozostałe punkty w kryteriach ocen to zdaniem urzędników doświadczenie placówki i posiadane kompetencje
(63%) oraz kadra (57%). Cenę wymieniło tylko 8% badanych.
W przypadku zlecenia realizacji usług opiekuoczych wiele wątpliwości wśród realizatorów usług wzbudza
sposób prowadzania przez samorządu nadzoru realizacją zadao.
Bezsprzecznie kontrowersyjne są natomiast kwestie ewentualnej kontroli i ewaluacji podejmowanych działao,
które obecnie zawężają się do nadzoru wydatkowania budżetu i analizy sprawozdao dostarczanych przez
samego realizatora usług. Deficytowe są badania satysfakcji beneficjentów lub jakości świadczonych usług.
Z gminą spotykamy się 3 razy do roku, złożenie oferty, ewentualna kontrola wydatkowania środków i złożenie
sprawozdania, i to jest wszystko. (Realizator)

W opinii respondentów współpraca zarówno pomiędzy samorządem i wykonawcą oraz samorządem
i odbiorcami usług jest niewystarczająca. Nie bada się potrzeb i satysfakcji klientów z jakości i poziomu
świadczonych usług, a czynności samorządów ograniczają się jedynie do kontroli formalno-finansowej.

3.5.2.

Zakres i rodzaj usług

Celem usług opiekuoczych skierowanych do osób starszych i świadczonych w miejscu zamieszkania jest
umożliwienie dalszego, jak najdłuższego funkcjonowania w swoim dotychczasowym środowisku, mimo
doświadczanych ograniczeo w samodzielnym funkcjonowaniu i braku możliwości zaspokojenia podstawowych
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i niezbędnych potrzeb. Poprzez zapewniane odpowiedniego wsparcia osobie starszej w formie usług
opiekuoczych powyższe bariery powinny byd niwelowane, jednocześnie przyczyniając się do podniesienia
jakości życia (mimo postępującego procesu starzenia).
Świadczenie usług w sposób zorganizowany adekwatnie do rozpoznanych potrzeb powinno zawsze zakładad
partycypację osoby starszej w wykonywaniu poszczególnych czynności wchodzących w zakres usług (charakter
wspierająco-aktywizujący, ale nie wyręczający) oraz ścisłą współpracę w realizacji usług z najbliższym
86
otoczeniem osoby starszej (zgodnie z zasadą pomocniczości).
Usługi opiekuocze dla osób starszych realizowane w gminie/powiecie to druga, wg deklaracji badanych
ośrodków, najbardziej powszechna usługa samorządów wobec seniorów, zaraz po pracy socjalnej (wykres 46).
Wykres 46 W jakich formach Paostwa gmina/powiat organizuje usługi dla osób starszych (w wieku
poprodukcyjnym)?

Praca socjalna

83%

Usługi opiekuocze, w tym specjalistyczne usługi opiekuocze

76%

Usługi informacyjne

40%

Poradnictwo, w tym specjalistyczne

38%

Stacjonarna opieka całodobowa

21%

Usługi zdrowotne i rehabilitacyjne

19%

Usługi wsparcia dziennego

15%

Usługi aktywizujące

9%

Inicjowanie i wspieranie grup samopomocy

9%

Interwencja kryzysowa

7%

Mediacje

5%

Terapia indywidualna i rodzinna

4%

Mieszkanie o charakterze wspieranym
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Źródło: Badanie CAWI organizatorów wsparcia N=129.

Wachlarz działao świadczonych w ramach usług opiekuoczych jest szeroki, zazwyczaj mieści się w standardach
(mimo, że wciąż nieformalnych). Przykładem działao jest: pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb
życiowych (czynności żywieniowe, w tym przygotowanie lub dostarczenie posiłków, czynności gospodarcze,
w tym sprzątanie, czynności organizacyjne, w tym ustalanie wizyt lekarskich, realizacja recept lekarskich,
załatwianie spraw urzędowych etc., czynności higieniczne, i pielęgnacyjne oraz zapewnienie kontaktów
z otoczeniem). O wielkości działao świadczą wypowiedzi respondentów:
W czym pani pomagają?
– w higienie rannej, całej toalecie, zakładają pampersy, w ten czas pomoże mi się, żebym, jak ja leżę, (…),
wczoraj miałam badanie moczu, no to wzięła próbkę, zaniosła, dzisiaj mi przyniosła wynik i teraz musi iśd do
lekarza i podad, żeby jak jest coś, to zapisad
A zakupy?
– Też, ona też, na kartce zawsze piszę, co potrzebuję,
86
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A jakieś sprawy urzędowe?
― Tak, opłaty wszystkie, (…) to później obiady, też opiekunka mi przynosi i płacę. (Odbiorca)
W wyjątkowych sytuacjach, kiedy oczekiwania beneficjenta wykraczają poza przyjęte ramy, tworzy się
porozumienie, indywidualnie modyfikując usługi, oczywiście za odpowiednią opłatą:
Mówiłem o tym panu, który zażyczył sobie opieki w nocy, (…) przez 3 tygodnie świadczyliśmy te usługi. Bo nie
musieliśmy, ponieważ tego nie zakładał projekt, natomiast jakoś tam się dogadaliśmy i te usługi były
świadczone. (Realizator ― NGO)
3.5.3.

Poziom zaspokojenia potrzeb

Ocena poziomu świadczenia usług jest ściśle uwarunkowana osobą samego opiekuna. Życzliwośd czy
okazywane zaangażowanie wynagradzają seniorom niedostateczny, ich zdaniem, czas zakontraktowany na
opiekę czy wąski zakres świadczonych usług. Jest to niewątpliwie pozytywne zjawisko, które w socjologii czy
ekonomii społecznej można rozważad nawet na poziomie budowania kapitału społecznego, jednak na poziomie
funkcjonalności polityk społecznych, świadczy o braku standaryzacji usług oraz zwiększonym popycie na usługi
w stosunku do ich podaży.
Jak coś potrzebuję, poproszę, to chwilę dłużej zostanie, albo prędzej przyjedzie, bo ona samej mnie nie ma, bo
ma kilka, nie wiem, ile ona dokładnie ma, czy 5 czy ileś, bo są takie osoby, (…) to nie mogę przedłużad, ale jak
coś potrzebuję załatwid, to załatwi wszystko (Odbiorca)
Na ogół osoby objęte świadczeniem opiekuoczym są zadowolone z otrzymanego wsparcia, jednak zdarzają się
wyjątki niesumiennych, nieżyczliwych czy nieuczciwych osób, pełniących funkcję opiekuna, co raz jeszcze każe
zadad pytanie o odpowiednią formę kontroli realizacji zadao, zwłaszcza w sytuacji, kiedy jest ona zlecana
podmiotom zewnętrznym.
(…)taką dostałam, od początku nie, bo tamtą to nie chce rozmawiad, bo mnie do ruiny doprowadziła, bo mąż
wziął na nią kredyt, a ona później plecy pokazała i się nie odzywała i później została zwolniona (Odbiorca)
Badani podkreślają niedostateczny zakres godzinowy przyznanych świadczeo opiekuoczych, problematyczne są
również pod względem zapewnienia opieki dni świąteczne i weekendy. W takich przypadkach większośd osób,
zwłaszcza samotnych, może liczyd jedynie na samopomoc sąsiedzką lub w przypadku lepszego zabezpieczenia
finansowego – na ofertę podmiotów komercyjnych.
–Gorzej jest, jak jest sobota i niedziela, bo nie ma nikogo. (Odbiorca)
–Co ona w tej godzinie może w tej jednej zrobid.., muszę kogoś później wziąd do czyszczenia okna czy coś,
muszę sobie poradzid (Odbiorca)
Słabą stroną usług opiekuoczych jest ich indywidualizacja. Powinna ona odbywad się na początku, przy
planowaniu wsparcia tak, aby maksymalnie dopasowad proponowany zakres świadczeo do potrzeb seniora.
Nie zawsze tak się dzieje.
A czy jest opracowywane coś takiego, jak indywidualny plan wsparcia dla danej osoby?
–Nie, do tej pory nie mieliśmy czegoś takiego opracowanego (Odbiorca)
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Skutki niedopasowania mogą odczuwad zarówno organizatorzy jak i odbiorcy świadczeo. Ci ostatni, ponieważ
usługi są zbyt ubogo opracowane względem ich potrzeb, organizatorzy natomiast wówczas, gdy
niedopasowanie świadczeo powoduje marnowanie potencjału, generowanie dodatkowych kosztów i potrzebę
zabezpieczania powstałych luk innymi technikami (np. o charakterze całodobowego wsparcia, czy też
prowokowanie akcji samopomocowych).
3.5.4.

Koszty usług

Odpłatnośd za usługi opiekuocze i specjalistyczne usługi opiekuocze, jaką ponoszą świadczeniobiorcy, ustalana
jest w trakcie rodzinnego wywiadu środowiskowego i uzależniona jest od wysokości dochodów osoby samotnie
gospodarującej lub rodziny ubiegającej się o pomoc. Koszt jednej roboczogodziny (tzn. cena usługi w przypadku
stuprocentowej odpłatności) określa OPS i stawka ta powinna byd aktualizowana raz w roku.
Wyliczenia odbywają się na podstawie określonego koszyka usług lub jako procent od najniższego
wynagrodzenia pracowników dostarczających usługi opiekuocze.
Na badanym terenie koszt jednej roboczogodziny za usługi opiekuocze i specjalistyczne usługi opiekuocze
wynosi od 10 do 30 zł, przy czym średnia dla województwa to 12 zł za godzinę.

Wykres 47 Koszt usług opiekuoczych, w tym specjalistycznych usług opiekuoczych, poniesiony przez gminy
w 2014 r. w ujęciu subregionalnym
25 000 000 zł
19 579 950 zł
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie Sprawozdania OZPS za 2014 r.

Najwyższe środki na realizację usług opiekuoczych wydatkowano w subregionie poznaoskim wraz z miastem
Poznao (19 579 950 zł), najniższe zaś w pilskim (2 800 542 zł). W sumie w 2014 roku w województwie
wielkopolskim przeznaczono ponad 45 milionów 700 tys. złotych na realizację usług opiekuoczych, w tym
skierowanych do osób starszych.
W badaniu zaobserwowano dwa modele planowania usług opiekuoczych, pierwszy to taki, który zakłada
planowanie budżetu na podstawie poprzedniego roku, a następnie realizację usługi w ramach przyjętych
kosztów.
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U nas w mieście jest to specyficznie zrobione, nie do kooca tak, jak powinno byd, natomiast…, powinna byd
decyzja rady miejskiej, która powinna ustalad stawkę godzinową za usługi opiekuocze, z diagnozy jakiejś takiej
decyzji rady miejskiej nie było. W 2014 projekt napisany przez spółdzielnię socjalną i ówczesne kierownictwo
zakładał, że godzina usług opiekuoczych jest wyceniona na 10 złotych 80 groszy. I to zostało i tak jest
w mieście. (Realizator)
I drugi model, opierający się na danych zebranych z terenu, który nie determinuje budżetu gmin w sposób
sztywny (posiada dużą rezerwę na daną usługę). Przy takim elastycznym finansowaniu możliwe jest
dopasowanie podaży poszczególnych usług do faktycznego zapotrzebowania. Jest to o tyle cenne, iż – jak
podkreślają respondenci – popytu na usługi czasami nie da się przewidzied.
Zdarzają się takie sytuacje, że to nasze planowanie czy to nasze diagnozowanie nie odpowiedziało w pełni na
potrzeby, tzn. okazało się, że zaplanowaliśmy w jakimś określonym wymiarze usługę, powiedzmy opiekuoczą,
a w trakcie roku okazało się, że jest większa potrzeba na tę usługę i wówczas zwiększamy budżet. Zwracamy
się do gminy o zwiększenie środków i te środki do nas trafiają. (Organizator)
W ramach pierwszego modelu często obserwuje się zlecanie zadao opiekuoczych innym podmiotom, ale jak
zostało już wspomniane nie jest to dobrze oceniana praktyka wśród realizatorów tego typu usług. Głównie
z powodu braku środków w budżetach samorządów na realizację zadao z zakresu usług opiekuoczych
i rosnących potrzeb podopiecznych.
To jest oczywiście trudne do określenia, jak to w tej chwili wygląda, to się okaże na koniec r., gdzie trzeba
dołożyd, w poprzednim roku była to kwota około 13 tysięcy, które spółdzielnia musiała po prostu dołoży.
(Realizator)
Brakuje kogoś, kto miałby takie nastawienie bardziej pielęgniarskie, jedna taka osoba by się przydała,
natomiast za te pieniądze, które tutaj te osoby zarabiają, to nikt o kwalifikacjach pielęgniarskich nie będzie
tutaj pracował. (Realizator)
Według respondentów niskie i sztywne stawki za świadczenie usługi negatywnie wpływają na jakości usług,
miedzy innymi z uwagi na brak pracowników z wysokimi i wyspecjalizowanymi kwalifikacjami.

3.6.

Usługi społeczne świadczone przez jednostki samopomocowe

Obecnie wyróżnia się w całym cyklu starzenia się starośd aktywną i starośd zwykłą (lub codzienną). Pierwsza
wspomniana to dopiero tworzący się nowy model starości skupiający się na działaniach prewencyjnych,
aktywizujących osoby starsze w celu jak najdłuższego zachowania sprawności psychicznej i fizycznej. Obok
starości aktywnej istnieje także i druga, starośd zwykła, która dotyczy większości obecnych seniorów, o której
nie można zapominad przy opisywaniu poziomu zaspokojenia usług aktywizujących dla społeczności.
Mimo że niezmiernie ważne jest promowanie i upowszechnianie modelu aktywizującego, należy pamiętad, że
są to działania uzupełniające do podstawowej pomocy społecznej, która obecnie boryka się z dużymi
problemami finansowymi i kadrowymi przy zaspakajaniu podstawowych potrzeb. Dlatego należy traktowad je
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jako działania niezbędne, ale wyznaczające już nowy model starości, w którym starano się opóźnid wiek
wchodzenia do grona osób będących odbiorcami pomocy społecznej.

Wprowadzenie teoretyczno-prawne
Samopomocowe działania skierowane na aktywizację seniorów wyrażają się w województwie w formie
uniwersytetów III wieku, klubów seniora, i pojedynczych działao organizacji pozarządowych.
Kluby seniora to grupy nieformalne, tworzone spontanicznie i prowadzone przez samych seniorów, chod
najczęściej wspierane przez jednostki, przy których powstają. Większośd klubów funkcjonuje przy organizacjach
pozarządowych, ośrodkach kultury, spółdzielniach mieszkaniowych lub radach osiedli i parafiach. Ich głównym
zadaniem jest integracja i aktywizacja seniorów w środowisku.
Warunki i kryteria przyjęcia
Jedynym uniwersalnym kryterium jest wiek – w zależności od klubu, zapraszane są do niego osoby powyżej 55.
lub 60. roku życia. Ponadto, niektóre grupy mają pewne ograniczenia, np. przyjmują tylko mieszkaoców danego
osiedla czy osoby, które w przeszłości wykonywały ten sam zawód (funkcjonują, np. kluby dla emerytowanych
nauczycieli).
Niektóre kluby pobierają składki członkowskie, które przeznaczane są na bieżącą działalnośd. Taka opłata
wynosi na ogół od kilku do kilkunastu złotych miesięcznie. Oprócz tego, jeśli klub prowadzi jakieś sekcje/koła
zainteresowao ich uczestnicy czasem wnoszą dodatkową, niewielką opłatę za zajęcia.
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Uniwersytety Trzeciego Wieku to placówki dydaktyczne dla osób w podeszłym wieku, których celem jest
aktywizacja i poprawa jakości życia osób starszych.
Inne podmioty działające na rzecz aktywizacji ludzi starszych to jednostki samorządu terytorialnego, lokalni
przedsiębiorcy, wolontariusze.

3.6.1.

Sied instytucji

Uniwersytety trzeciego wieku w Polsce działają w czterech głównych formach: jako samodzielne organizacje
pozarządowe, jako jednostki organizacyjne wyodrębnione w ramach innej organizacji pozarządowej, jako
podmioty działające w strukturach uczelni wyższych, wreszcie jako podmioty prowadzące działalnośd
w strukturach jednostek organizacyjnych samorządu lokalnego.
Najpowszechniejszą spośród w/w form funkcjonowania UTW jest samodzielnie działające stowarzyszenie lub
jako odrębna działalnośd szkół wyższych. Jednostki te cechuje duża dynamika rozwoju z 38 UTW
zarejestrowanych na koniec 2012 r., obecnie województwo może pochwalid się 52 takimi podmiotami, z czego
34 prowadzone są w formie organizacji pozarządowych. Działao UTW nie odnotowuje się tylko w powiatach
leszczyoskim, kaliskim, tureckim.
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W Polsce pierwszy Uniwersytet Trzeciego Wieku powstał już w latach 70, a dokładnie w 1975 r. w Warszawie.
Pomysłodawcą jego utworzenia była prof. Halina Szwarz. Uniwersytet działa do dziś i liczy sobie około 1120 członków.
Obecnie w Polsce działa blisko 110 uniwersytetów trzeciego wieku, które łącznie zrzeszają 25 tysięcy słuchaczy.
Najliczniejszą grupą słuchaczy może się poszczycid UTW z Krakowa, w którym liczba słuchaczy wynosi ponad 1800.
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Mapa 17 Baza uniwersytetów trzeciego wieku na terenie Wielkopolski

Źródło: Towarzystwo Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Poznaniu.
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Także najczęściej podmiotem prowadzącym kluby seniora są organizację pozarządowe. W niektórych
przypadkach są to jednostki, które sformalizowały swoją strukturę i przekształciły się w stowarzyszenie.
Zarejestrowanych klubów seniora w formie stowarzyszeo w całym województwa jest 16, w powiatach
ostrowskim (3), kolskim (1), słupeckim (3), ostrzeszowskim (1), poznaoskim (4), szamotulskim (2), m. Poznao (1)
i gnieźnieoskim (1). W dalszej kolejności jednostki (KS) prowadzone są przy ośrodkach wsparcia
(dofinansowanych przez gminę) i domach kultury oraz spółdzielniach mieszkaniowych, współfinansowanych
zazwyczaj z funduszu spółdzielni.
Kluby mogą działad też w innym kształcie, jako działalności całkowicie nieformalne jako jednostki wspierające
czy uzupełniające do jednostek, przy których powstają, trudno zatem o dokładne dane tego typu aktywności.
Na mapie działao aktywizacyjnych seniorów znajdują się także koła emeryta, kluby seniora, nierejestrowane
stowarzyszenia, jednostki samopomocowe lub całkiem oddolne inicjatywy polegające np. na tworzeniu
sąsiedzkich sieci wsparcia. Są to ruchy samopomocowe o charakterze lokalnym , często zakładane
spontanicznie, zatem liczba ich może opierad się na szacunkowych danych z badania oraz pochodzących
z Oceny Zasobów Pomocy Społecznej (od 2012).
Największa koncentracja formalnych działao seniorów ma miejsce w zachodniej części powiatów centralnych
skoncentrowanych przy osadach miejskich m. Poznao, powiat poznaoski, kościaoski i szamotulski. Najmniejsza,
w centralnym rejonie obejmującym powiaty: średzki, śremski, jarocioski, wrzesioski, pleszewski, a także
88
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w powiatach: nowotomyskim i m. Leszno, oraz na terenach granicznych – wschodnich: powiecie kolskim,
tureckim, ostrzeszowskim i kępioskim. Mapa funkcjonowania formalnych grup spotkao seniorów pokrywa się
w dużym stopniu z działaniami Dziennych Domów Pomocy, które, w zależności od zaangażowania pracujących
i pomagających tam osób, mogą stanowid również nieformalne centra inicjowania podobnych form
aktywizacyjnych. Podobna zależnośd nie występuje w przypadku całodobowych ośrodków wsparcia.

Mapa 18 Kluby seniora i inne miejsca spotkao dla seniorów

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Sprawozdania OZPS za 2014 r.
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Sied placówek aktywizujących jest raczej rozbudowana (w porównaniu z innymi formami wsparcia) i uzupełnia
działania instytucjonalnej opieki nad seniorami. Powierzanie działao aktywizujących seniorów instytucjom
trzeciego sektora wydaje się praktyką dośd powszechną, na którą istnieje ogólne przyzwolenie.
To wszystko to bardziej w ramach organizacji pozarządowych i bardziej takiego samoorganizowania się niż
jakiejś takiej powiedziałbym szerszej pomocy ze strony samorządu (Organizator JST)
Oni sobie sami organizują, ponieważ potężnie działa koło emerytów i rencistów. I oni tutaj naprawdę skupiają
wokół siebie dosyd dużą grupę osób, ale oni w ramach własnej działalności organizują sobie różnego rodzaju
formy rekreacji, sportu i tak dalej (Organizator – JST)
Pewne niedostatki uwidaczniają się jedynie w powiatach centralnych: średzkim, wrzesioskim, jarocioskim oraz
grodziskim, m. Konin i powiecie chodzieskim. W powiatach, w których dominują tereny wiejskie, ze względu na
panującą tam wspólnotowośd – szczególny wymiar więzi międzyludzkich i styl życia – rzadziej obserwuje się
inicjatywy formalne (jest to obserwacja wspólna także dla pozostałych form opieki).
Jeżeli chodzi o pomoc społeczną mamy z osobami starszymi, mniejszy problem niż w dużych aglomeracjach.
Ponieważ na wsi jest jeszcze tradycja rodziny wielopokoleniowej (Organizator – NGO)
Województwo jako całośd jest pod względem polityki prowadzenia działao aktywizacyjnych bardzo
zróżnicowane, co przekłada się także na liczbę i wsparcie (lub jego brak) podejmowanych inicjatyw
z partnerami zewnętrznymi. W badaniu obserwowano zróżnicowane postawy samorządowców – od
entuzjazmu i popierania działao aktywizujących do braku zainteresowania tematem pomocy społecznej.
Stąd nasza inicjatywa też, jako instytucji, żeby zgrupowad określoną liczbę seniorów aktywnych, żeby oni
prowadzili uniwersytet trzeciego wieku. No i to się udało. (Organizator – UM)
Działa również bardzo dobrze sama taka ta sfera właśnie zaspokajania nie tylko tych potrzeb takich dla osób
niedołężnych, na przykład jak chodzi o osoby starsze, ale również ta osoba taka dla osób całkiem sprawnych,
które no, nagle z czasem nie mają co robid i... Mamy tutaj przecież, non stop COS. Są (seniorzy – przyp. autora)
aktywni, nawet nadaktywni (śmiech) (Organizator – SP)
(Pytanie o plan usług społecznych dla seniorów) nie mamy planu jakiegoś specjalnego. Nie realizujemy
jakiegoś planu. Po prostu tak. (Organizator – UG)
Nie ma, nie wiem, żadnych wniosków czy coś nie mówią, to chyba dobrze wszystko działa. (Organizator – UG)
*Dłuższa wypowiedz respondenta wskazuje, że pomoc społeczna nie jest priorytetem dla gminy, ważniejsze są
inne sprawy, które w nowej kadencji należy rozwiązad.+
3.6.2.

Zakres i rodzaj usług

Profesor H. Szwarc, twórczyni Uniwersytetu Trzeciego Wieku (UTW) w Polsce, przypomina, że „do życia
i dobrego samopoczucia, (po zaspokojeniu podstawowych potrzeb!) konieczne jest zabezpieczenie potrzeb
wyższego rzędu, do których zalicza się potrzebę wiedzy, twórczości i piękna”. Potoczne myślenie o potrzebach
seniorów jest krzywdzące, wynika bowiem z negatywnego stereotypu starości, jaki funkcjonuje w mentalności
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naszego społeczeostwa. Jakże często uważamy, że nie wypada już z racji wieku, wyrażad wprost swoich
89.
oczekiwao
Jednostki samopomocowe działają nieco na przekór tej zasadzie, jasno wyrażając swoje cele i głośno mówiąc
o swoich potrzebach, jednak, jak pokazują wyniki, najczęściej zabezpieczają je własnym sumptem, niekiedy
tylko wspierając się zasobami jednostek samorządu terytorialnego.
Integracja społeczna szeroko rozumiana, ona raczkuje, ale coraz lepiej, powiedziałabym i jak gdyby
społeczeostwo jest włączane właśnie poprzez, w ostatnich latach powstało bardzo dużo stowarzyszeo na
naszym terenie, które są inicjatywą oddolną, społeczną, w jakiś tam dziedzinach działają i generalnie, jeżeli
chodzi o naszą działalnośd, tutaj PCPR-u, my poprzez właśnie spotkania z organizacjami pozarządowymi … (…).
Robimy jakieś spotkania i jeżeli trzeba to się integrujemy do wspólnych działao. Nie jest to tak super, jak sobie
tutaj można wyobrazid, ale raczkuje to i się rozwija, nie, że jest to taki temat spoczywa na laurach
(Organizator – PCPR)
Pracownicy jednostek samorządowych bardzo pozytywnie oceniają działania trzeciego sektora i innych form
samopomocy organizującej się w regionie. Nie ukrywają także, że chętnie oddają je w ręce NGO.
Usługi aktywizujące. Powiem tak, że stricte jak gdyby samorząd takie usługi nie prowadzi, aktywizujące, ale
mamy bardzo fajnie rozwiniętą, właśnie ten sektor trzeci, czyli stowarzyszenia nasze są, mamy 2 uniwersytety
trzeciego wieku(…)tutaj panie, szczególnie panie uczestniczki są bardzo zaangażowane, one mają tam kółka
woluntarystyczne tak że działamy. Mamy Polski Związek Emerytów, Rencistów, Inwalidów, klub seniora,
mamy związek niewidomych, mamy stowarzyszenie Bioderko, tak że mamy dużo stowarzyszeo, które jak
gdyby aktywizują, więc tutaj u nas starsze osoby na pewno się nie nudzą, jeżeli chcą wyjśd w środowisko, to
mają otwarte oferty fajne i myślę, że ten rynek jest zaspokojony. (Organizator PCPR)
Taka elastyczna współpraca poza wieloma korzyściami niesie również zagrożenie braku sprawozdawczości
i braku ewidencji działao w celu zabezpieczenia białych plam na mapie działalności aktywizującej. Z racji częstej
współpracy z Dziennymi Domami Pomocy Społecznej najlepiej poznana jest działalnośd Klubu Seniora.
Wyniki badania jakościowego i ilościowego przedstawicieli organizacji pozarządowych pokazują, że najczęściej
wybieraną formą działao aktywizujących jest szeroko rozumiana działalnośd kulturalna i rozrywkowa,
a w dalszej kolejności wycieczki i zajęcia muzyczne. Zwraca uwagę dośd niska pozycja zajęd ruchowych oraz
edukacyjnych, ale jak sami zainteresowani przyznają „dzielą się tym, co sami potrafią”. Wyjątkiem są działania
aktywizujące w ramach Uniwersytetów Trzeciego Wieku, gdzie większy nacisk położony jest na edukację
prozdrowotną, medialną i cyfrową w celu zapobiegania wykluczeniu starszych ludzi w tych sferach życia.
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Rysunek 3 Oferta zajęd Uniwersytetów Trzeciego Wieku
Działalnośd kulturalna i rozrywkowa (chóry, teatry,
kabarety etc.)
Wycieczki
Warsztaty muzyczne i taneczne
Warsztaty plastyczne,
florystyczne i inne
Zajęcia ruchowe
Zabawy
taneczne
Edukacyjne

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania.

Należy podkreślid, że personel klubów seniora jest bardzo elastyczny na propozycje zajęciowe uczestników.
Stara się on jak najbardziej dostosowad formułę zajęd do oczekiwao. Zdarza się także, że to sami uczestnicy
wychodzą z inicjatywą zajęciową chcąc podzielid się swoimi odkryciami dotyczącymi np. technik haftowania,
kulinarnych czy malarskich.
Dodatkowo podmioty takie, jak kluby Seniora wspierają działania pomocy społecznej, np. poprzez dowóz
obiadów do osób obłożnie chorych. Sami badani (odbiorcy usług pomocowych) nie identyfikują tej działalności
jako pracy wspomnianej placówki, lecz jako uzupełnienie działao, np. pielęgniarek środowiskowych.
A czy z klubem seniora jakoś paostwo współpracują?
–Współpraca jest taka, że tam opiekunki po prostu odbierają obiady i częśd rzeczy na przykład tam załatwiają
i staramy się wymieniad informacjami, i też, jeżeli chodzi o oferty kulturalne, opiekunki też często
przekazywały, że można z tego i z tego skorzystad (Organizator – JST)
3.6.3.

Poziom zaspokojenia potrzeb

Z racji dużego niedoinwestowania placówek pomocy stacjonarnej i niewystarczającej liczby miejsc
w palcówkach dziennego pobytu dla osób starszych, powstałe luki wypełnia się działaniami samopomocowymi,
głównie działaniami trzeciego sektora. Idea łącznia świadczeo instytucjonalnych i samopomocowych jest
pozytywnie odbierana przez obydwie strony partnerstwa, ale ogrom pracy, niedofinansowanie i brak rzetelnej
podstawy (komunikacja między szczeblami samorządowymi) do planowania działao powoduje niekiedy
frustracje i nieodpowiedni poziom zabezpieczenia potrzeb aktywizujących.
(…) rzeczywistośd jest taka, że pan minister chwali się mówiąc o aspektach związanych ze wsparciem
seniorów. (…) Co się okazuje? Że w projektach na aktywizację i integrację, w których startowaliśmy bardzo
mała ilośd uniwersytetów trzeciego wieku otrzymała dotację z ASOS-u. To jest przykład tego r.. Przykład
ubiegłego roku, gdzie, co roku startujemy, co roku się organizacje napiszą. To jest też kwestia planowania
w sensie składania tego budżetu. Tworząc na przykład ASOS-a, my składamy tego ASOS-a na podstawie
dotacji gminy, powiatu, iluzorycznej wiedzy od marszałka (…). I potem załóżmy, że składamy budżet do ASOS-u
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pokazując 100 000, że udział mamy z gminy tyle, z powiatu tyle, z marszałka tyle. Wszystko jest iluzoryczne,
nie mamy wiedzy, a rozstrzygnięty konkurs. I potem dostajemy informację z ministerstwa bez odwołania, że
niestety projekt przepadł i organizacja zostaje, powiem szczerze, z ręką w nocniku, bo obserwowałam ostatnio
rozstrzygnięcie konkursu w MOPS-ie, gdzie też startowaliśmy i co ma zrobid organizacja, która zakłada
imprezę czy działanie na 60 000, a dostaje 5 tys. na przykład czy tam 10 tys.? (Organizator)
3.6.4.

Koszty usług

W kategorii kosztów pieniężnych trudno o konkretne całościowe dane. Struktura prac, gdzie większośd działao
przypada na usługi świadczone w ramach wolontariatu lub samopomocy jest obecnie niewyliczalna. Podobnie
jeżeli chodzi o korzystanie z pomieszczeo, często nieodpłatnie udostępnianych przez gminę, szkoły, domy
kultury lub będących w posiadaniu organizacji pozarządowej. Zdefiniowane koszty dotyczą składek
członkowskich lub opłat za dodatkowe aktywności jak np. wycieczki. Jak wynika z wywiadów, są to zazwyczaj
kwoty w od kilku do kilkudziesięciu złotych, nie przekraczają natomiast kwoty 50 zł. Z pewnością, jak podnoszą
respondenci, można mówid o dużym niedofinansowaniu lub całkowitym braku finansowania, co z jednej strony
wynika (w niektórych przypadkach) z braku formalnego charakteru grup samopomocowych, ale także z braków
środków na tego typu działalnośd w budżetach gmin.
Wyjątkiem są kluby seniora, które najliczniej dotowane są z budżetu gminy i stanowią realny i wyliczalny koszt
w kosztorysach samorządu w ramach wyznaczanych działao.
W kategorii innych kosztów, najbardziej odczuwane są osobiste koszty ponoszone przez pracowników
i realizatorów zadao.
Średnie obciążenie pracą pracownika etatowego klubu seniora w jednym tygodniu mierzone subiektywną
oceną na dziesięciopunktowej skali, sięga aż 10 pkt. Osoby odpowiedzialne za organizację dnia w KS zaczynają
zajęcia o godzinie 8 rano i często pracują do godziny 20 wieczorem, przygotowując dodatkowe materiały,
sprzątając czy uczestnicząc w próbach wydarzeo artystycznych, także wykonując prace fizyczne, jak np.
noszenie mebli. Tak eksploatowani pracownicy, mimo deklarowanej satysfakcji z udanych prac, mogą
w krótkim czasie byd zagrożeni wypaleniem zawodowym, co może przyczyniad się do ich zwiększonej rotacji
i ponoszenia dodatkowych kosztów przez organizatora.
– Wykonywana przeze mnie praca jest bardzo wyczerpująca, wymagająca ciągłego ruchu, dobrej organizacji
pracy i samodyscypliny. Dodatkowe wyjścia na próby po godzinach pracy powodują mniej czasu spędzonego
z rodziną. (Realizator – KS)
– Brak czasu na wypoczynek po intensywnym dniu. (Realizator – KS)
– Dodatkowo wyprawienie imienin solenizantów – spotkanie jest prowadzone przeze mnie. Maksymalne
wyczerpanie fizyczne. (Realizator – KS)
– (…) Dużo wysiłku wymaga wynoszenie i wnoszenie mebli z powodu prób oraz przemieszczanie się na zajęcia
w ramach uniwersytetu III wieku. (Realizator – KS)

3.7.

Podsumowanie

Jak wynika ze zgromadzonych danych ilościowych i jakościowych – osobom starszym oferuje się przede
wszystkim usługi o charakterze interwencyjnym. Oznacza to, że tej grupie przede wszystkim dostarczana jest
pomoc mająca rozwiązad trudną sytuację, głównie zdrowotną. Jakkolwiek słuszne jest świadczenie pomocy
w tym obszarze, to jednak biorąc pod uwagę perspektywy szybko starzejącego się społeczeostwa, czyni to
ofertę kierowaną do osób starszych dalece niepełną. Poza pomocą z zakresu medycyny, rehabilitacji oraz
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rozmaitych usług terapeutycznych rosnąd będzie zapotrzebowanie na inne rodzaje usług, obecnie rzadko
świadczonych w Domach Pomocy Społecznej.
Równie istotne są także usługi, których celem jest utrzymanie jak najdłuższej aktywności społecznej seniorów.
Analizując zakres oferty podmiotów działających na rzecz pomocy osobom starszym, widad niedostatki w tych
rodzajach usług, które mają podnosid komfort życia osób, niekoniecznie dotkniętych problemami natury
zdrowotnej. Co ważne, są to usługi niewymagające specjalistycznego przygotowania, a zatem takie, które mogą
byd świadczone przez społeczności lokalne we współpracy z Domami Pomocy Społecznej. W tym kontekście
bardzo ważny wniosek płynie z badao jakościowych przeprowadzonych z organizatorami usług. Największe
zapotrzebowanie dotyczy przede wszystkim aktywizowania społeczeostwa lokalnego do podejmowania
działao na rzecz własnego otoczenia w kontekście wspierania osób starszych. Z wywiadów wynika, że w wielu
przypadkach udaje się zapewnid tego rodzaju aktywizację i mieszkaocy podejmują rozmaite inicjatywy
pozwalające mieszkaocom Domów Pomocy Społecznej na prowadzenie normalnego życia.
Dzienne Domy Pomocy Społecznej, placówki o charakterze pół-instytucjonalnym świadczące bardzo szeroką
pomoc, często w trybie nieformalnym, to miejsca pogłębiający lokalny kapitał społeczny. Niestety, brak
przyjętych standardów realizacji usług sprawia, że usługa ta nie jest wykonywana jednorodnie w każdym
powiecie. Słabą stroną ośrodków jest niedoposażenie w sprzęt rehabilitacyjny i wyposażenie wypoczynkowe.
Konieczne jest również zwiększenie skuteczności akcji promocyjnych i informacyjnych na temat działalności
i dostępności Domów, ponieważ usługa nie jest powszechnie znana (także ze względu na skromną liczbę
placówek), nie ma także stałych ustalonych kanałów dystrybucji informacji wykorzystywanych przez badanych.
Jak zostało wspomniane, DDP są instytucjami, które z powodzeniem można wykorzystad do budowania
kapitału społecznego poprzez integrację społeczną różnych środowisk. Jest to także usługa, która dostarczona
odpowiednio wcześnie jest w stanie zabezpieczyd seniorów przed izolacją społeczną, wykluczeniem, a nawet
spowolnid proces starzenia i pojawianie się chorób związanych ze starością.
Forma, która dopełnia obrazu realizacji założeo polityki społecznej wobec seniorów w województwie to usługi
opiekuocze. Realizowane one są w domu podopiecznego oraz placówkach. Trzeba zauważyd, że w regionie
istnieje bardzo duże zapotrzebowanie na ten rodzaj wsparcia. Wskazuje tak aż 53% organizatorów wsparcia.
Duże i bardzo duże potrzeby w tym zakresie deklaruje 67% badanych (wykres 48). Jak wynika z analizy danych
jakościowych zebranych podczas badania, potrzeby te nie są w całości zaspokajane – z racji
niedofinansowania, problemów kadrowych lub proceduralnych.
Wykres 48 Zapotrzebowanie na usługi opiekuocze, w tym specjalistyczne usługi opiekuocze
5%
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53%

Bardzo małe

Raczej małe

Raczej duże

Bardzo duże

Trudno powiedzied

Źródło: Badanie CAWI organizatorów wsparcia N=121.
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Usługi opiekuocze oprócz funkcji pomocowej, pełnią rolę usługi prewencyjnej. Poprzez dostarczanie usługi
opiekuoczej w miejscu zamieszkania seniora, wydłuża się jego funkcjonowanie w swoim środowisku.
Organizowanie usług w ten sposób chroni osobę starszą przed utratą samodzielności i powiększeniem grona
pensjonariuszy stacjonarnych placówek pomocowych.
A jeśli byłyby możliwości inne. Czyli zorganizowanie jakiejś opieki, wsparcia w miejscu zamieszkania, to wiele
z tych osób nie musiałoby czekad (na DPS – przyp. autora). To raz. A po drugie chciałoby zostad. Wolałoby
zostad w środowisku zamieszkania niż czekad na umieszczenie w jakiejś odległej placówce (Organizator – JST)
Słabą stroną wsparcia oferowanego w ramach systemu pomocy społecznej jest nikła standaryzacja świadczeo
i oferta realizowana nie zawsze w oparciu o wnikliwą, indywidualną diagnozę potrzeb, a także brak możliwości
wyboru realizatora usług. Tak pojęta indywidualizacja usług (przez dostosowanie form pomocy i możliwośd
wyboru opiekuna) jest ważnym punktem postulowanych zmian. Nabiera ona jeszcze większego znaczenia, kiedy
uświadomimy sobie, że opiekunowie osób starszych często wykonują najbardziej intymne i osobiste czynności
przy osobie starszej, a zagwarantowanie poszanowania godności seniorom, jest jednym z postulowanych
priorytetów realizacji pomocy społecznej.
Drugim najczęściej wymienianym problemem, związanym z dostarczaniem usług opiekuoczych, jest
koniecznośd samodzielnego zabezpieczania opieki przez potrzebujących w dni ustawowo wolne od pracy.
Pracodawca opiekuna, musi zapewnid swojemu pracownikowi odpoczynek od pracy, jednakże nie powinno
odbywad się to ze szkodą dla osoby starszej, szczególnie wówczas, gdy nie może ona samodzielnie lub z pomocą
najbliższego otoczenia zabezpieczyd swoich podstawowych potrzeb. W związku z nie wystarczającymi
(w stosunku do potrzeb) środkami finansowymi przeznaczanymi na realizację usług opiekuoczych oraz
niewystraczającą liczbą osób je świadczących, zdarzają się sytuacje, że osoby starsze zostają bez wsparcia
w weekendy i dni wolne od pracy.
Uzupełniająco do usług opiekuoczych, organizuje się działania aktywizujące. Są one nie mniej ważne niż
zabezpieczenie fundamentalnych potrzeb opiekuoczych osób starszych, ponieważ mają one charakter
profilaktyczny i integracyjny.
Obecnie działania aktywizujące realizowane są przede wszystkim przez podmioty z trzeciego sektora,
w ramach inicjatyw oddolnych, a dużo rzadziej inicjowane są przez samorządy. Panuje ogólna zgoda na
organizację zajęd w takiej formie, ponieważ odpowiada najbardziej potrzebom seniorów. Istnieje jednak ryzyko,
że brak szczegółowej sprawozdawczości w tym zakresie utrudni samorządom planowanie i organizację takich
działao, a tym samym włączanie się w ich realizację poprzez dofinansowanie różnych inicjatyw, w ramach
prowadzonej polityki aktywizacyjnej seniorów.
Oprócz ogólnie dostępnych statystyk, które do nas spływają z instytucji, które te statystyki robią, prowadzą, my
też staramy się pozyskiwad informacje głównie od gmin, bo tak naprawdę powiat w swoim zakresie ma tylko
niewielki wycinek z szeroko rozumianej polityki społecznej. Dlatego też korzystamy z tych informacji zbieranych
od gmin, (…), czasami trudno nawet mówid, że te informacje są jakoś tam ustrukturyzowane bardzo
sformalizowane, czasami to się odbywa na podstawie chociażby rozmowy telefonicznej (…) ale tego na pewno
brakuje. (Organizator JST)
Zajęcia aktywizujące dla osób starszych przybierają różną formę, ze względu na charakter podmiotu, przez który
są organizowane. W organizacjach samopomocowych są to prace głównie warsztatowe o charakterze
rozrywkowym lub plastycznym i muzycznym, Uniwersytety Trzeciego Wieku kładą nacisk na zajęcia edukacyjnie
i promowanie działao pozwalających jak najdłużej pozostad seniorom w dobrej kondycji.
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Największy dyspozytor usług aktywizujących w lokalnych społecznościach czyli organizacje pozarządowe, są
świadome ograniczeo, które wynikają z projektowego trybu pracy i finansowania uzależnionego od toczących
się konkursów. Jednak, jak wskazują, duża oddolnośd działao i wolontarystyczna praca nieco rekompensują
deficyty finansowe, a ponadto pomagają w lepszym dopasowaniu usług do potrzeb społeczności. Pozytywnym
aspektem takiej pracy jest brak anonimowości, natomiast słabą stroną (wynikającą ze sposobu finansowania
części działao) jest koniecznośd dostosowania się do ram wyznaczonych przez urzędników, którzy (jak sami
przyznali) nie zawsze wiedzą dokładnie, jakie działania są najbardziej potrzebne w ramach aktywizacji na danym
terenie.
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4. Usługi kierowane do osób z niepełnosprawnością
Analiza usług skierowanych do osób z niepełnosprawnością została podzielona na pięd części. Pierwsza z nich
obejmuje analizę czynników demograficznych warunkujących popyt na usługi dla osób z niepełnosprawnością
i opiera się głównie na danych demograficznych w przekroju powiatowym i subregionalnym. Druga częśd
charakteryzuje od strony podażowej sied instytucji świadczących usługi stacjonarnej opieki całodobowej dla
osób z niepełnosprawnością. Oddzielnie przedstawiono usługi wsparcia dziennego skierowane do tej grupy,
a także usługi opiekuocze (w tym specjalistyczne i skierowane do osób z zaburzeniami psychicznymi). Ostatni
podrozdział tej części raportu przedstawia charakterystykę pozostałych usług dla tej grupy odbiorców.
Wszystkie usługi zostały opisane zgodnie z analogicznym schematem, zaczynającym się wprowadzeniem
teoretyczno-prawnym, analizą sieci instytucji świadczących usługi i współpracujących na rzecz wsparcia osób
z niepełnosprawnością. Ważnym elementem jest analiza kosztów realizacji usług, a także analiza poziomu
zaspokojenia potrzeb mieszkaoców, uwzgledniająca jakośd usługi, standardy, oczekiwania względem jakości
i rekomendacje do sposobu organizowania i zlecania tych usług.
W badaniu przyjęto definicję osoby z niepełnosprawnością zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz.
721 z późn. zm.). Zgodnie z tymi aktami prawnymi niepełnosprawnośd oznacza trwałą lub okresową
niezdolnośd do wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności
organizmu, w szczególności powodującą niezdolnośd do pracy. Zgodnie z prawem, o niepełnosprawności
orzekają powiatowe/miejskie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – jako pierwsza instancja oraz
wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – jako druga instancja. Wydają one również
orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnieo. W Polskim systemie prawnym funkcjonuje także system
orzekania o niezdolności do pracy. Dodatkowo w statystyce publicznej stosuje się także subiektywną ocenę
niepełnosprawności bazującą na samoocenie swojego stanu zdrowia. Za osobę niepełnosprawną biologicznie
uznaje się taką, która odczuwa ograniczenie sprawności w wykonywaniu czynności podstawowych dla swojego
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wieku, ale nie posiada prawnego orzeczenia o niepełnosprawności.
W odróżnieniu od usług świadczonych dla osób starszych, w przypadku których nie istnieją osobne akty
normatywne dotyczące ich organizacji, wsparcie dla osób z niepełnosprawnością i ich rodzin zostało zapisane
w wielu ustawach. Osoby z niepełnosprawnością mogą korzystad m.in. ze wsparcia określonego w ustawie
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
w postaci: dofinansowania kosztów uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym, zaopatrzenia w sprzęt
rehabilitacyjny, likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku
z indywidualnymi potrzebami, usług tłumacza języka migowego, psa asystującego itp. Ponadto, szereg zapisów
na temat wsparcia osób z niepełnosprawnością pojawia się w odrębnych ustawach regulujących
funkcjonowanie szczegółowych polityk publicznych:




Odrębny system wsparcia wynika z przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach
rodzinnych (Dz. U. z 2013 poz. 1456 z późn. zm.), której rozwiązania skierowane są także do rodzin
i opiekunów osób z niepełnosprawnością. Podstawowym instrumentem wspierającym opisanym w tej
ustawie są świadczenia opiekuocze – świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuoczy.
Osoby z niepełnosprawnością mogą korzystad również ze wsparcia przewidzianego w ustawie z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 poz. 163), np. z szeregu świadczeo, usług
opiekuoczych, specjalistycznych usług opiekuoczych itp.
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Pojęcia stosowane w statystyce publicznej wg GUS. (Por. http://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojeciastosowane-w-statystyce-publicznej/1150,pojecie.html, dostęp 12.06.2015)
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Osoby z niepełnosprawnością jako te zaliczane do kategorii osób znajdujących się w szczególnej
sytuacji na rynku pracy, mogą korzystad z instrumentów wsparcia przewidzianych dla nich w Ustawie
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r. (Dz. U. 2015 r. poz. 149).

Do podstawowych form aktywności wspomagającej proces rehabilitacji zawodowej i społecznej osób
z niepełnosprawnością zalicza się ich uczestnictwo w warsztatach terapii zajęciowej oraz turnusach
rehabilitacyjnych. Jednak, tak jak już wspomniano w podrozdziale dotyczącym standardów świadczonych usług
dla osób z niepełnosprawnością, kluczowe jest dostarczenie usług kompleksowych.
Mieszkaocy Wielkopolski z niepełnosprawnością mogą korzystad z usług dostarczanych przez instytucje
publiczne i niepubliczne. W badaniu zweryfikowano, na jakie wsparcie osoby te mogą liczyd w obrębie sektora
paostwowego, pozarządowego oraz prywatnego.
Wśród usług najczęściej oferowanych przez niepubliczne podmioty, znajdują się przede wszystkim
poradnictwo, również specjalistyczne oraz terapia – zarówno indywidualna i rodzinna (55,1%). Połowa
objętych badaniem instytucji świadczących usługi oferowane osobom z niepełnosprawnością, ma w swojej
ofercie usługi informacyjne (52,2%) zdrowotne i rehabilitacyjne (49,3%) oraz aktywizujące (44,9%).
Organizacje pozarządowe wspierają osoby z niepełnosprawnością w ich usamodzielnianiu (31,9%), a także
świadczą pomoc psychologiczną poprzez prowadzenie grup samopomocowych (30,4%). Można natomiast
zaobserwowad wyraźne deficyty w zakresie pomocy asystenckiej dla osób z niepełnosprawnością – i chod jest
to istotna usługa z punktu widzenia wspierania tych osób w ich codziennym funkcjonowaniu, instytucje
publiczne nie wypełniają tej luki wsparcia. Respondenci, jako główną przyczynę zbyt małej liczby asystentów ON
wskazują brak środków finansowych w samorządach na zatrudnienie osób o specjalistycznych
kompetencjach w pełnym wymiarze czasu pracy. W związku z tym często spotykaną formą jest zatrudnienie
asystentów w ramach środków unijnych na umowę zlecenie.
Natomiast jedyny ten asystent, o którym wspomniałam, to przez realizację projektów. Jeżeli w danym
projekcie jest, że przy osobie niepełnosprawnej będzie asystent, to jest asystent. (Organizator – PCPR)
Podobnie w przypadku badanych podmiotów trzeciego sektora szczególnie widoczna jest słabo rozwinięta
asystentura ON. Wśród badanych podmiotów znikomy procent (niecałe 6%), zapewnia pomoc asystenta osoby
niepełnosprawnej, pomimo że jest to jedna z najbardziej postulowanych form pomocy dla tej kategorii
odbiorców.
Osoby z niepełnosprawnością w dużo większym stopniu niż pozostałe grupy odbiorców usług wymagają
specjalistycznych usług opiekuoczych. Wśród badanych NGO relatywnie często oferowane są usługi
terapeutyczne (55%), natomiast w mniejszym stopniu usługi specjalistyczne (17%). Badania jakościowe
przeprowadzone wśród niepublicznych realizatorów usług wskazują, że głównym problemem związanym
z organizacją tego typu wsparcia jest brak wykwalifikowanej kadry (pielęgniarki, rehabilitanci etc.), co jest
warunkiem koniecznym do świadczenia specjalistycznych usług opiekuoczych. Problemem są nie tylko
kwalifikacje kadry, ale środki na jej zatrudnienie oraz sposób jej zatrudniania (niskie wynagrodzenie,
niepewnośd zatrudnienia w oparciu o umowę cywilno-prawną).
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Wykres 49 Formy wsparcia oferowane osobom z niepełnosprawnością przez organizacje pozarządowe
i podmioty prywatne

Źródło: Badanie CATI z realizatorami usług reprezentującymi NGO/podmioty prywatne.

Podstawową usługą kierowaną do osób z niepełnosprawnością przez jednostki organizacyjne pomocy
społecznej jest praca socjalna. Powyższe, wynika z zadao realizowanych na co dzieo wśród ogółu klientów
pomocy społecznej. Nie są to jednak działania sprofilowane pod kątem tej kategorii odbiorców usług. OPS
dostarczają osobom z niepełnosprawnością także usługi opiekuocze. Znacznie mniej powszechne są usługi
informacyjne. Niespełna 30% jednostek prowadzi usługi wsparcia dziennego, a tylko co czwarta badana
jednostka organizacyjna pomocy społecznej organizuje opiekę całodobową.
Osoby z niepełnosprawnością mają utrudniony dostęp do usług asystenckich, mieszkalnictwa wspieranego
oraz grup wsparcia.
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Wykres 50 Formy, w jakich gmina/powiat organizuje usługi dla osób z niepełnosprawnością.

Źródło: Badanie CAWI z organizatorami usług (OPS/PCPR).

W kontekście powyższych danych zastanawiające jest, z czego wynika tak ograniczony dostęp do usług
najbardziej pożądanych przez osoby z niepełnosprawnością (Asystent ON, mieszkalnictwo wspomagane).
Z jednej strony dane zaprezentowane na wykresie nr 50 wskazują, że ośrodki prowadzą diagnozę bieżących
potrzeb w różnych formach. Z drugiej jednak strony jak wynika z wykresu nr 51, podstawowym sposobem
ustalania wysokości środków przeznaczanych na usługi na rzecz osób z niepełnosprawnością są doświadczenia
wcześniejszych lat (72,4%), co może powodowad powtarzalnośd alokacji w kolejnych latach i niewielką
korektę podziału środków.
Wykres 51 Sposób ustalania wysokości środków przeznaczanych na usługi na rzecz osób z niepełnosprawnością

Źródło: Badanie CAWI z organizatorami usług (OPS/PCPR).
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Wykres 52 Proces planowania i organizacji usług społecznych na rzecz osób z niepełnosprawnością na terenie
gminy/miasta/powiatu

Źródło: Badanie CAWI z organizatorami usług (OPS/PCPR).

4.1.

Czynniki demograficzne warunkujące popyt

Dane Narodowego Spisu Powszechnego przeprowadzonego w 2011 r. stanowią najbardziej aktualne i obszerne
źródło wiedzy na temat sytuacji społecznej oraz liczby osób z niepełnosprawnością w Polsce. Nie prowadzi się
natomiast cyklicznych badao społecznych (lub nawet spisowych) pozwalających na bardziej precyzyjne
monitorowanie sytuacji tych osób. Jest to ważny wniosek w kontekście prowadzenia przez Paostwo
adresowanej polityki społecznej mającej rozwiązad problemy tej grupy. W sytuacji braku aktualnych danych
trudno mówid o realizacji polityki społecznej, która miałaby odpowiadad na zdiagnozowane potrzeby tej
grupy. Przeprowadzona w ramach badao analiza, obejmuje dane dotyczące płci, wieku i miejsca zamieszkania
osób z niepełnosprawnością. Można na jej podstawie wskazad w jakich podregionach województwa i w jakim
zakresie, występowad będzie zapotrzebowanie na usługi kierowane do odbiorców z niepełnosprawnością.
Rejony w których obserwuje się znaczny udział osób z niepełnosprawnością w populacji to te, które będą
wymagały szczególnej uwagi w procesie rozbudowy i modernizacji systemu usług kierowanych dla tej kategorii
osób. Niemniej jednak, każdy z podregionów województwa wymagad będzie rozwoju usług o różnej specyfice,
co wynika przede wszystkim ze zróżnicowanej struktury wieku osób z niepełnosprawnością. Na poniższej mapie
zaprezentowano w których powiatach województwa występuje największy odsetek osób
z niepełnosprawnością – zarówno prawną, jak i biologiczną.
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Mapa 19 Osoby z niepełnosprawnością (prawną i biologiczną) w województwie wielkopolskim

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NSP GUS 2011.

Można zaobserwowad znaczny odsetek osób z niepełnosprawnością zamieszkujących zachodnią częśd
województwa (powiaty: nowotomyski, grodziski, wolsztyoski) oraz okolice powiatu wrzesioskiego.
Wobec zapisów ustawy o rehabilitacji, osobom, które nie przekroczyły jeszcze wieku zdolności do pracy
przysługuje bardzo szeroki wachlarz usług takich jak: dofinansowanie kosztów uczestnictwa w turnusach
rehabilitacyjnych, zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, likwidacja barier architektonicznych,
w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami, usługa tłumacza języka
migowego, psa asystującego itp.
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Największe zapotrzebowanie na usługi dla osób z niepełnosprawnością w wieku przedprodukcyjnym
(mierzone odsetkiem osób z niepełnosprawnością w wieku przedprodukcyjnym) występuje w podregionie
konioskim oraz w nieco mniejszym stopniu w kaliskim i leszczyoskim.
Najliczniejszą podkategorię wśród osób z niepełnosprawnością stanowią te w wieku produkcyjnym
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niemobilnym . Powyższa informacja jest istotna z punktu widzenia planowania usług społecznych, osoby
będące w tej kategorii generują zapotrzebowanie na usługi zmierzające do utrzymania aktywności zawodowej,
a niekiedy wymagają wsparcia usługami opiekuoczymi oraz podtrzymującymi sprawnośd i samodzielnośd
w funkcjonowaniu społecznym, które z reguły dedykowane są osobom starszym. Największe zapotrzebowanie
na pomoc dla osób z tej kategorii występowad będzie w podregionie konioskim oraz w kaliskim
i leszczyoskim.
Drugą pod względem liczebności grupą wiekową wśród osób z niepełnosprawnością, są osoby w wieku
poprodukcyjnym. Ta grupa wymaga szczególnego wsparcia, które odpowiada na potrzeby wynikające
jednocześnie z ich niepełnosprawności, jak i starszego wieku.
Najwięcej osób z niepełnosprawnością w wieku poprodukcyjnym w 2011 roku zamieszkiwało podregion
konioski – 38 934 osoby oraz Miasto Poznao - ponad 35 tys. osób.

4.2.

Stacjonarna opieka całodobowa (DPS) dla osób z niepełnosprawnością

Wprowadzenie teoretyczno-prawne
Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej domy pomocy społecznej zapewniają
całodobową opiekę osobom, które z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności nie mogą samodzielnie
funkcjonowad w codziennym życiu, w przypadku, gdy niemożliwe jest zapewnienie niezbędnej pomocy
w formie usług opiekuoczych. Dom pomocy społecznej świadczy usługi bytowe, opiekuocze, wspomagające
i edukacyjne na poziomie obowiązującego w przepisach standardu, w zakresie i formach wynikających
z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających. Szerzej specyfika tych instytucji została opisana
w rozdziale dotyczącym usług dla osób starszych.
Typy domów pomocy społecznej objęte analizą z uwagi na specyfikę odbiorców – osób z niepełnosprawnością,
to w szczególności domy dla:





osób przewlekle psychicznie chorych,
dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie,
dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie,
osób niepełnosprawnych fizycznie.

Zadania opisane w ustawie i rozporządzeniu (Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia
23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej) stanowią podstawę działania DPS. Kadra
zarządzająca domami nie może realizowad zadao wychodzących poza ramy wynikające ze wspomnianych
przepisów.
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Przedział wieku niemobilnego określony jest zwykle jako: 45 - 59 lat dla kobiet oraz 45 - 64 lat dla mężczyzn.
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Zakres zadao, które są realizowane w domu pomocy społecznej są określone w przepisach prawnych i to
przede wszystkim w ustawie o pomocy społecznej, w rozporządzeniu o domach pomocy społecznej, (…)
ponadto, co jest określone w przepisach, to nie mamy prawa robid (realizator DPS, os. chorujące psychicznie)
Procedura przyjęcia do DPS
Potrzebę umieszczenia w DPS identyfikuje pracownik socjalny zatrudniony w OPS. W ośrodku realizowana jest
również cała procedura rekrutacyjna, która wygląda następująco:





przeprowadzenie przez pracownika socjalnego wywiadu środowiskowego,
przygotowanie przez pracownika socjalnego wniosku o umieszczenie w DPS,
złożenie wniosku wraz z dokumentacją medyczną przez osobę zainteresowaną bądź jego opiekuna
prawnego do OPS,
przekazanie dokumentów do PCPR właściwego ze względu na powiat, na terenie którego leży DPS.

W PCPR obsługiwane są: rejestr zgłoszeo oraz lista osób oczekujących na przyjęcie do domów pomocy
społecznej.
Nieco inaczej wygląda procedura w przypadku skierowania osoby do DPS przez sąd. Nawet jeżeli podopieczny
pozostaje w pełni praw obywatelskich (nie został ubezwłasnowolniony), a jest chory, wówczas decyzję
o skierowaniu do DPS może podjąd sąd bez zgody podopiecznego. W takiej sytuacji najczęściej bierze się pod
uwagę zdrowie i bezpieczeostwo osoby kierowanej do placówki.
Do nas klient nie zgłasza się bezpośrednio. Klient zgłasza się do OPS, oni dokonują tam analizy i potrzeby
umieszczenia takiego człowieka dalej, bo to też się łączy z pieniążkami, burmistrz czy wójt musi zapłacid
za takiego mieszkaoca, który będzie skierowany, więc dalej te dokumenty trafiają do PCPR, (…) na terenie
którego leży DPS, i oni prowadzą rejestr zgłoszeo, tak zwaną kolejkę, że tak powiem i wtedy, kiedy pojawia się
wolne miejsce DPS-ie, z różnych względów kierują do nas klienta. (realizator DPS, os. chorujące psychicznie)

Kryteria przyjęcia
Ogólne przesłanki przyjęcia osoby do placówki wynikają przede wszystkim z braku możliwości zapewnienia
realizacji podstawowych potrzeb potencjalnego mieszkaoca DPS przez niego samego, jego rodzinę lub
środowisko. Szczegółowe kryteria przyjęcia są zróżnicowane ze względu na profil domu. Z założenia, jeżeli nie
można zabezpieczyd potrzeb, usług oraz bezpieczeostwa jednostki w jej środowisku zamieszkania w oparciu
o dostarczenie usług środowiskowych, wtedy konieczną formą wsparcia jest pomoc instytucjonalna. W praktyce
zdarza się, że do DPS trafiają osoby, których nie stad na samodzielne funkcjonowanie:
Ponieważ mieszkałam sama i nie dawałam sobie rady. Miałam problemy ze sprzątaniem. Z tymi wszystkimi
opłatami. Za wodę, za prąd, za wyżywienie. Także, że już na koocu piłam samą wodę. I wtenczas pojechałam
do szpitala psychiatrycznego w (G). I tam mówiłam, że pójdę do noclegowni. A doktor mi mówi, że są domy
pomocy społecznej. (Odbiorca – DPS)
Dziękuję Panu Bogu i osobom, które się do tego przyczyniły, że mam dach nad głową, wikt i opierunek.
Bo jakbym miał z tych pięciuset czterdziestu dwóch złotych żyd na zewnątrz, to bym nie dał rady. To za mało,
za mała suma. (Odbiorca – DPS)
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W przypadku DPS dla osób chorujących psychiczne, mieszkaocy nie są przyjmowani z powodów społecznych,
a głównie chorobowych. Dodatkowym kryterium jest fakt odbycia leczenia szpitalnego, które nie przyniosło
pozytywnych rezultatów.
Kryteria określa profil domu. To jest dom dla przewlekle, psychicznie chorych mężczyzn i takie osoby do nas
trafiają (…) i to jest podstawowe. A podstawowe kryterium jest takie, ale to żeby trafid do domu pomocy
społecznej, (…) jest niemożnośd zaspokojenia potrzeb swojej rodzinie, bądź też w środowisku, przede
wszystkim. Takiemu człowiekowi nie można zabezpieczyd całodobowej opieki i to jest kryterium na podstawie,
którego trafia się do Domu Pomocy Społecznej. (Realizator – DPS)
W przypadku przyjęcia do DPS, mieszkaocy na samym początku zapoznają się z zasadami panującymi w DPS,
w szczególności z regulaminem placówki oraz prawami i obowiązkami mieszkaoca. Pensjonariuszom placówki
towarzyszy w tym pracownik socjalny.
Każdy nowo przybyły mieszkaniec jest zaznajamiany o procedurach, które obowiązują w domu pomocy
społecznej i przede wszystkim o swoich prawach, ale także i obowiązkach. Jedną z procedur jest Regulamin
Mieszkaoców Domu Pomocy Społecznej, gdzie są bardzo szczegółowo określone pewne rzeczy, do czego ma
prawo, jakie ma obowiązki i także inne procedury, które obowiązują. (Realizator – DPS)
Na samym początku, jak tu przyjechałam, to przyjmowała mnie pani socjalna. Ale ona już przedtem była
u mnie w domu. Zanim mnie przyjęto, to była u mnie w domu i żeśmy rozmawiały. I potem tutaj też odbyła się
rozmowa. Jakie warunki. Na co mogę liczyd. (Odbiorca – DPS)
Beneficjenci przyjmowani są do DPS na nieokreślony czas, w związku z czym przyjęcie nowego mieszkaoca
uzależnione jest od tego, czy miejsce w DPS zostało zwolnione przez inną osobę. Jak wynika ze sprawozdania
MPiPS-05 na koniec 2014 roku na miejsce w DPS oczekiwało 92 osób chorych psychicznie, 25 dorosłych osób
z niepełnosprawnością intelektualną oraz 12 osób z niepełnosprawnością fizyczną (zgodnie z terminologią
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ze sprawozdania). Z kolei współczynnik zaspokojenia potrzeb miejsc w DPS dla tych kategorii odbiorców
wyniósł: 0,5 dla osób chorych psychicznie; 0,76 dla osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną oraz
0,77 dla osób z niepełnosprawnością fizyczną. Oznacza to, że potrzeby osób chorujących psychicznie na
miejsce w DPS zostały zaspokojone jedynie w 50%, pozostałych grup odpowiednio w 76 i 77%. Jednocześnie
podkreślid należy, że potrzeby osób chorujących psychicznie w zakresie przyjęcia do placówki zostały
zaspokojone w najmniejszym stopniu spośród kategorii, wobec których monitoruje się oczekiwanie
na miejsce w DPS.

Indywidualizacja wsparcia
Wsparcie w DPS jest zindywidualizowane, szczególnie w przypadku osób chorujących psychicznie. Diagnozę
potrzeb mieszkaoca prowadzi się na poziomie medycznym, społecznym oraz na poziomie zaspokojenia potrzeb
podstawowych.
Przygotowaniem diagnozy zajmuje się Zespół Terapeutyczno-Opiekuoczy. Istnienie Zespołu TerapeutycznoOpiekuoczego usankcjonowane jest zapisami rozporządzenia z dnia 8 sierpnia 2012 r. w sprawie domów
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Jest to stosunek liczby osób umieszonych w DPS do sumy liczby osób umieszczonych i oczekujących na miejsce w DPS.
Poziom zaspokojenia miejsc tym wyższy, im wartośd współczynnika bliższa 1.
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pomocy społecznej. Zapisy rozporządzenia mówią wyraźnie, iż w celu określenia indywidualnych potrzeb
mieszkaoca domu oraz zakresu usług, dom powołuje zespoły terapeutyczno-opiekuocze składające się
w szczególności z pracowników domu, którzy bezpośrednio zajmują się wspieraniem mieszkaoców.
Do podstawowych zadao zespołów terapeutyczno-opiekuoczych należy opracowywanie oraz realizacja
wspólnie z mieszkaocami indywidualnych planów wsparcia. Plany wsparcia podlegają regularnej weryfikacji
w celu oceny postępów mieszkaoca. W toku prowadzonych badao jakościowych z przedstawicielami DPS, nie
odnotowano odstępstw od takiej właśnie, wynikającej z zapisów ustawowych, procedury organizacji wsparcia
w DPS dla ich odbiorców.
W domu pomocy społecznej jest zespół terapeutyczno-opiekuoczy, tak to się nazywa, którego członkami są
pracownicy domu, czyli opiekunowie, pielęgniarki, specjaliści, instruktorzy terapii zajęciowej, psycholog,
pracownicy socjalni, także mogą byd zapraszane inne jeszcze osoby ewentualnie. (…)najpierw jest postawiona
diagnoza – jak ten człowiek funkcjonuje, jakie ma silne strony, jakie ma słabe strony, jakie ma potrzeby przede
wszystkim w różnych płaszczyznach życia, od socjalno-bytowych kwestii załatwiania renty, emerytury, zasiłku,
czy czegoś w tym stylu. (…) czy wymaga wsparcia, na przykład w podstawowych czynnościach typu karmienie,
higiena i tego typu sprawy, bądź też nawiązanie, to przykładowo jest, kontaktu z rodziną, utrzymanie
kontaktu z rodziną, czy potrafi sam funkcjonowad, czy konieczna jest jakaś potrzeba, jakaś porada prawna,
a prócz tego jak funkcjonuje? Kwestia też jego zainteresowao. Wychodzimy z ofertą, ażeby tu mógł dobrze
funkcjonowad, żeby się zaadoptował do tych warunków, które są w DPS-ie, a potem mieszkając tutaj miał
realizowane te swoje potrzeby. One są określane, tak jak powiedziałem i wtedy są określone cele, a cele są
przekuwane na konkretne zadania, na konkretnych realizatorów i na konkretne zajęcia,
Te plany, które mamy tutaj są weryfikowane, średnio, co pół roku. Na początku częściej, a potem, co pół roku.
(Realizator – DPS)
4.2.1.

Sied instytucji

W świetle danych uzyskanych podczas analizy statystyki resortowej, stacjonarna opieka całodobowa,
dedykowana osobom z niepełnosprawnością oraz przewlekle psychicznie chorym dostępna jest w 54%
wielkopolskich powiatów.
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Mapa 20 Domy pomocy społecznej dla osób z niepełnosprawnością funkcjonujące w województwie
wielkopolskim w 2014 r.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ze Sprawozdania MPiPS-05 za 2014 r.

Zgodnie z danymi sprawozdawczymi (MPIPS-05) za 2014 r. w województwie wielkopolskim funkcjonowało
64 DPS (zasób), z czego 22 przeznaczone były dla osób z niepełnosprawnością oraz 11 dla osób przewlekle
93
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psychicznie chorych , które łącznie dysponowały 3 172 miejscami .
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32 DPS dedykowane wyłącznie osobom z niepełnosprawnością, natomiast 1 DPS jest adresowany dla osób w podeszłym
wieku i osób niepełnosprawnych fizycznie.
94
Sprawozdanie MPiPS-05 za 2014 rok.
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Piętnaście powiatów, na terenie których znajdują się placówki całodobowe dla osób z niepełnosprawnością, to:
konioski (1), kościaoski (1), czarnkowsko-trzcianecki (1), gostyoski (2), ostrzeszowski (1), pleszewski (1), rawicki
(1), słupecki (1), jarocioski (1), pilski (4), szamotulski (2), gnieźnieoski (2), krotoszyoski (1), m. Poznao (2),
wolsztyoski (1).
Infrastruktura DPS dla osób przewlekle psychicznie chorych zlokalizowana jest głównie w południowej części
województwa, w subregionie kaliskim i leszczyoskim.
Placówki dla osób przewlekle psychicznie chorych zlokalizowane są w dziewięciu powiatach: czarnkowskotrzcianeckim (2), gostyoskim (1), jarocioski (1), kościaoskim (1), ostrowskim (1), ostrzeszowskim (1),
pleszewskim (1), rawickim (1), słupeckim (1), tureckim (1).
4.2.2.

Współpraca instytucji

Współpraca DPS z innymi instytucjami wynika z obligatoryjnych zasad organizacji placówki i z dobrowolnych
inicjatyw mających na celu podniesienie jakości życia mieszkaoców lub ułatwienie funkcjonowania domu
pomocy. Współpraca pomiędzy DPS a OPS i PCPR jest szczególnie intensywna na etapie rekrutacji do DPS
i przebiega wg opisanego wcześniej schematu:

Rysunek 4 Współpraca międzyinstytucjonalna OPS-PCPR w zakresie procedury umieszczania w DPS

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania.

Współpraca jest prowadzona także z innymi instytucjami publicznymi, np. szpitalem, w sytuacji kiedy trafia do
niego podopieczny DPS.
DPS współpracują na co dzieo także z innymi instytucjami lokalnymi, szczególnie z organizacjami
pozarządowymi, ale także z instytucjami kultury i oświaty oraz klubami seniora. Znane są w Wielkopolsce
przypadki tworzenia przez kadrę DPS organizacji pozarządowej wspierającej domy pomocy, a także inicjującej
powstanie WTZ i spółdzielni socjalnej.
Inny rodzaj współpracy dotyczy kooperacji samych DPS w postaci wspólnej organizacji inicjatyw kulturalnorozrywkowych i wzajemnych wizyt. Dzięki tej współpracy mieszkaocy placówek mają szansę na wzajemną
integrację. Dodatkowym celem kooperacji jest wymiana doświadczeo pomiędzy kadrą DPS.
prowadzimy na przykład (wspólne) kółko teatralne, razem prowadzimy zajęcia, mamy wspólne występy,
wyjazdy, zapraszamy się tutaj na jakieś tam imprezy typu zabawy i coś takiego. Bardzo pozytywna współpraca
z tymi pozostałymi instytucjami. (Realizator – DPS)
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Na podstawie relacji respondentów można stwierdzid, że opisana wyżej współpraca jest korzystna dla obu
stron i nie ograniczają jej istotne bariery.
Nie zawsze jednak taka współpraca jest możliwa. W przypadku DPS dla osób przewlekle psychicznie chorych
trudny w realizacji, zdaniem kadry badanej instytucji, jest wolontariat w zakresie opieki nad mieszkaocami DPS.
Przyczyną takiej sytuacji jest brak możliwości poniesienia przez placówkę kosztów wolontariatu. Chod
teoretycznie usługi wolontariuszy są darmowe, to DPS musiałby ponieśd koszty związane np. z ubezpieczeniem
wolontariusza. Większy problem stanowi jednak kwestia odpowiedzialności za wolontariusza. Do opieki nad
osobami chorującymi psychicznie konieczne są odpowiednie kompetencje i doświadczenie, pracownik skupia
się na pracy z mieszkaocem i problematyczne byłoby wdrażanie wolontariusza do pracy i sprawowanie nad nim
pieczy.
Bo wolontariat nie jest za darmo. Dom pomocy społecznej musiałby płacid ubezpieczenia, najróżniejsze tego
typu sprawy. Także nie mamy za bardzo środków na to. Poza tym organizowad opiekę nad tymi
sześddziesięcioma osoba, mężczyznami przewlekle, psychicznie chorymi, gdzie stany są bardzo poważne
i opierad na wolontariacie, nie widzę tego za bardzo. Opierad się wspieramy, bo my współpracujemy z różnymi
organizacjami i wspieramy. Natomiast, organizowad opieki konkretnie, że tak powiem, konkretnie na
współpracy, na zasadzie wolontariatu, ja nie widzę tego, powiem szczerze. (Realizator – DPS)
4.2.3.

Koszty realizacji usługi

DPS stanowią formę usługi instytucjonalnej, która generuje stosunkowo wysokie koszty utrzymania.
Mieszkaniec DPS przeznacza na swoje utrzymanie w placówce 70% swojego dochodu (przeważnie renty lub
emerytury). Resztę kosztów pobytu mieszkaoca w placówce powinna ponosid w pierwszej kolejności rodzina
mieszkaoca, a dopiero w ostateczności JST lub wojewoda.
Częśd mieszkaoców, którzy zostali umieszczeni w domu pomocy Społecznej przed 2004 r., to oni płacą na
zasadzie takiej, że płacą 70% dochodu swojego, który mają, ale to średnio w naszym Domu, w tej grupie, to
jest gdzieś około 500, 600 zł, nie mówię precyzyjnie, ale mniej więcej 500, 600 zł. Pozostałą różnicę między tą
kwotą te 3200 tam z haczykiem, a tym, które on tam płaci 500, 600 zł, tą średnią odpłatnośd, no to jest gdzieś
rzędu 2600 ileś zł, jest płacone, płaci nam, to są dotacje od wojewody z budżetu. Najczęściej te dotacje nie są
w stu procentach, tej różnicy nie pokrywają, tylko znacznie, znacznie, znacznie mniej i to jest właśnie
przyczyna, że jest kiepska sytuacja finansowa Domu Pomocy Społecznej. (Realizator – DPS)
Biorąc pod uwagę fakt, że na ogół dochód jaki posiadają mieszkaocy jest niewielki, natomiast rodzina nie jest
w stanie partycypowad w kosztach utrzymania bliskiej osoby w placówce, są one pokrywane przez samorząd
lub Wojewodę. Według danych zawartych w sprawozdaniu MPIPS-05, spośród wszystkich osób mieszkających
w różnych typach DPS w 2014 roku, tylko 78 osób ponosiło pełną odpłatnośd za pobyt, w przypadku 1 osoby to
rodzina pokrywała 100 procent kosztu pobytu w placówce, natomiast w przypadku 32 os. koszty pobytu
95

pokrywali wspólnie – mieszkaniec i rodzina . U pozostałych osób w dopłacie do pobytu w DPS partycypowała
gmina lub wojewoda. Jak wynika z przeprowadzonych wywiadów, powszechne jest niedofinansowanie DPS.
Częściowo wynika to z funkcjonujących równolegle dwóch sposobów finansowania pobytu mieszkaoców
w placówce. W 2004 r. zmianie uległy zasady odpłatności za pobyt w DPS, osoby które zostały przyjęte po 2004
r, przeznaczają 70% swoich dochodów na opłacenie pobytu w DPS, natomiast samorząd dopłaca różnicę między
wyliczoną (przez wójta/burmistrza/prezydenta lub starostę – zależnie od zasięgu DPS) kwotą odpłatności.
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Sprawozdanie MPiPS-05 za 2014 rok.
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W przypadku osób umieszczonych w DPS przed 2004 r., których pobyt jest finansowany „na starych zasadach”,
to wojewoda pokrywa różnicę pomiędzy kosztem pobytu a przekazaną przez mieszkaoca częścią swojego
dochodu. W opinii respondentów środki te nie pokrywają całej kwoty, niezbędnej do płynnego funkcjonowania
placówki pod względem finansowym.
Chod średnie koszty pobytu jednego mieszkaoca w DPS są określane na poziomie ok. 3-3,5 tys. złotych
miesięcznie, jednak faktyczne kalkulacje uwzględniające również koszty utrzymania i obsługi placówki, wskazują
na znacznie wyższe koszty. Zgodnie z danymi z OZPS tylko w samym województwie wielkopolskim na tę formę
wsparcia w 2014 r. samorządy wydały 230 901 744 zł. Jednak wskazane środki przeznaczane na funkcjonowanie
placówek pozwalają na pokrycie tylko podstawowych kosztów. Niestety statystka publiczna nie uwzględnia
dokładnego podziału rzeczywistych kosztów pomiędzy mieszkaoców, rodzinę i samorządy.
plany finansowe, które są dla Domów Pomocy Społecznej no są bardzo okrojone, one praktycznie na pensje
personelu i na bieżące utrzymanie w minimalnym stopniu. (Realizator – DPS)
Jeśli przyjrzymy się kosztom związanym z usługami dla osób z niepełnosprawnością ponoszonym przez
poszczególne powiaty województwa, widad wyraźnie, że tam gdzie dominują usługi instytucjonalne dla osób
z niepełnosprawnością, koszty są zdecydowanie wyższe. W ośmiu powiatach województwa (pilskim,
czarnkowsko-trzcianeckim, szamotulskim, słupeckim, jarocioskim, gostyoskim, rawickim i ostrzeszowskim), 90%
środków wydatkowanych na usługi dla osób z niepełnosprawnością, wynoszących w 2014 r. średnio między
7 a 10,5 mln. zł w poszczególnym powiecie, przeznaczono na usługi instytucjonalne.
Porównania kosztów usług świadczonych w placówkach całodobowych oraz tych świadczonych w środowisku,
wskazują, iż te ostatnie są dla samorządów zdecydowanie niższe. W dalszej części raportu zostanie
zaprezentowana sfera usług środowiskowych dla osób z niepełnosprawnością, która w Wielkopolsce jest
niestety słabo rozwinięta i wymaga doinwestowania, szczególnie na terenach małomiejskich i wiejskich.
4.2.4.

Poziom zaspokojenia potrzeb

Ocena zaspokojenia potrzeb odnosi się bezpośrednio do sposobu monitorowania postępów mieszkaoców
i efektów świadczenia usług, a także opinii o kadrze DPS, jakości świadczonych przez nią usług i spełniania
standardów. Sposób monitorowania i oceny działalności domów pomocy społecznej opiera się na weryfikacji
dokumentacji określającej poziom realizacji celów zapisanych w indywidualnym planie. Przeprowadzone
wywiady potwierdzają, że w trakcie pracy z mieszkaocem DPS powstaje obszerna dokumentacja, rejestrująca
nie tylko podjęte działania, ale też postępy mieszkaoców, problemy itp.
Podstawowym elementem jest indywidualny plan wsparcia. On potem jest… jest zawarte w nim wszystko
i potem istnieją dokumenty, rejestry pewnych działao, które są realizowane. Ale rejestry tych działao
prowadzą realizatorzy, bo tak jak powiedziałem te cele rozkłada się psycholog, opiekunowie, psycholog,
pracownicy socjalni, instruktorzy terapii i tego typu sprawy. I oni prowadzą rejestry tych działao. (realizator
DPS, os. chorujące psychicznie)
Dokumentacja tworzona w DPS pozwala dodatkowo na zachowanie ciągłości informacji o pensjonariuszach.
Jest to szczególnie przydatne w przypadku zmian kadrowych lub organizacyjnych placówki.
Liczy się zbieranie doświadczeo przy zmianie opiekunów. Dokumentacja jest wtedy niezwykle przydatna. Bez
niej każdy nowy opiekun zaczynałby od zera, co mogłoby powodowad różne problemy z podopiecznymi. Nie
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znajomośd nawyków osób chorych psychicznie potrafi bardzo mocno je zblokowad. Np. jedna pani pije zupę
tylko z kubka. Jak nie ma zupy w kubku, to bije talerz i oblewa gorącą zupą inne pensjonariuszki. (Realizator –
DPS)
Z perspektywy kierownictwa badanych DPS, kadra zatrudniona w placówce ma odpowiednie przygotowanie do
pracy na stanowiskach opiekuoczych i terapeutycznych. Przede wszystkim wynika to z wymagao formalnych
określonych w przepisach. Dodatkowo w badanych DPS zaobserwowano funkcjonowanie mechanizmów
kontroli działalności kadry w formie okresowej oceny pracowników.
(Mamy) narzędzie w postaci okresowej oceny pracowników, raz do roku dokonują. (Realizator – DPS)
Mimo spełniania wymagao formalnych, kadra DPS potrzebuje stałego doskonalenia. Praca na stanowiskach
wymagających kontaktu z mieszkaocami jest trudna i obciążająca dla pracowników, dlatego oprócz szkoleo
z zakresu kompetencji zawodowych prowadzone są kursy pozwalające przezwyciężad stres czy wypalenie
zawodowe.
... Dbamy o pracowników, o ich kwalifikacje, pomagając ewentualnie w podjęciu, czy studiów, czy w kursach,
ale... czy wysyłaniem na najróżniejsze, najróżniejszego typu kursy, ale także dbamy o szkolenia wewnętrzne
tutaj. Mamy opracowane programy, mamy opracowane plany szkoleo, które realizuje nam psycholog, który
jest zatrudniony. I to są szkolenia od, w takim dosyd sporym zakresie, od tego, od metod pracy
z mieszkaocami, komunikacji z mieszkaocami, ale także szkolenia dotyczące jak sobie radzid ze stresem,
z wypaleniem zawodowym. (Realizator – DPS)
Szkolenia, wyjazdy studyjne, wsparcie w konsultacjach z dyrekcją (Realizator – DPS)
Dla podniesienia kompetencji i jakości pracy kadry wskazane byłyby, z perspektywy dyrekcji badanych
instytucji, profesjonalne superwizje i zagraniczne wizyty studyjne i/lub szkolenia. Te formy w opinii
respondentów sprawdzały się najlepiej w podnoszeniu jakości pracy pracowników. Były to jednocześnie formy
najbardziej kosztowne.
Wśród respondentów reprezentujących DPS, opinie o przygotowaniu kadry do pracy były wyłącznie pozytywne.
Natomiast opinie osób spoza DPS dotyczące tej samej kwestii nie do kooca były zbieżne z wypowiedziami
pracowników DPS. Jeden z przedstawicieli PCPR, z powiatu na terenie którego działa DPS, wskazywał na braki
kompetencji zawodowych i osobowych kadry.
Wolałabym, żeby ten poziom był lepszy, natomiast to wynika z tego, że wykonawcy tych usług, niekoniecznie
trafiają do tych prac usługowych, bo mówimy o tych opiekunkach czy pracownikach DPS-u, to też opiekunki,
niekoniecznie mają predyspozycje, są odpowiednio wykwalifikowane, nie zawsze im się chce dobrze pracowad,
takie mam odczucia patrząc na ich pracę. (Organizator – PCPR)
Ocena kadry przez mieszkaoców DPS jest natomiast jak najbardziej pozytywna. W badanych placówkach
respondenci pochlebnie wyrażali się o swoich opiekunach, terapeutach i innych specjalistach pracujących z nimi
na co dzieo:
Dobrzy. Troskliwi. Przyjaźni.(Odbiorca – DPS)
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Wydaje się, że pozytywne opinie mieszkaoców są związane z bezpośrednim zaangażowaniem kadry w realizację
celów wyznaczonych przez zespół terapeutyczny dla każdego mieszkaoca, nad realizacją których czuwa jedna
osoba „prowadząca” wskazana z personelu DPS indywidualnie dla każdego mieszkaoca.
Istnieje osoba pierwszego kontaktu, pracownik pierwszego kontaktu, czyli każdy mieszkaniec ma taką osobę,
z pracowników, z różnych działów. Znaczy jest w zespole terapeutycznym, pracującym wiadomo, którzy mają
z nim kontakt. I to jest osoba, która tak pilotuje cały ten indywidualny plan wsparcia. Kiedy on dokonuje tej,
przygotowuje materiałów, zbiera te wszystkie dokumenty z różnych stron i dokonuje podsumowania czy coś
się udało czy nie, on to referuje na Zespole Opiekuoczo-Terapeutycznym. (Realizator – DPS)
Pensjonariusze DPS wysoko oceniają jakośd usług, a szczególnie otwartośd kadry i jej zaangażowanie w pomoc
swoim podopiecznym.
Bo jak ja mam problemy, to biegnę do pani psycholog. I ona mi poradzi. Czy po prostu wytłumaczy sytuację,
w jakiej ja się znalazłam. Natomiast te panie pozostałe. Pracownik socjalny. Opiekunki. Też są otwarte na to.
Właśnie pani (Ł) niedawno mi mówiła, opiekunka, że jak mam jakiś problem, to mam do niej przyjśd. Albo do
obojętnie jakiej opiekunki. Do której mam większe zaufanie. Czy tego. Także ten kontakt jest otwarty. I można
rozmawiad swobodnie. I panie zawsze jak się idzie do socjalnych to pytają, czy wszystko w porządku.
(Odbiorca – DPS)
Istotne znaczenie dla sprawnego funkcjonowania DPS jest zaangażowanie jego mieszkaoców w konsultowanie
indywidualnych planów oraz sposobów ich realizacji. Opinia mieszkaoca nie jest w tej kwestii bez znaczenia, zaś
kadra stara się nie narzucad swoim podopiecznym celów, które nie byłyby zgodne z ich preferencjami
i możliwościami.
Z resztą mieszkaniec uczestniczy na każdym poziomie realizacji tych zadao, które wynikają z tej diagnozy.
Mieszkaniec cały czas uczestniczy w tym, ma pełną informację, wypowiada się, co do tego, czy te zadania,
które będziemy realizowad mu odpowiadają, czy rzeczywiście jest mu to potrzebne. Na każdym poziomie.
(Realizator – DPS)
W dużej mierze jakośd pracy DPS, tak wysoko oceniana przez ich pensjonariuszy, jest wynikiem dostosowania
placówki do wymogów standardów określonych przepisami prawa. Wytyczne w zakresie realizacji usług
społecznych są zawarte w przepisach prawa, ustawach, rozporządzeniach wykonawczych do tych ustaw, np.
rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy
społecznej (Dz. U. 2012 poz. 964). Badanie nie wykazało odstępstw od tych standardów. Ich stosowanie było
dla realizatorów usług DPS wyznacznikiem zakresu działao, sposobu i jakości ich realizacji.
Kwestia, jakości realizowanych, tych zadao, bo można jedno zadanie, które jest precyzyjnie określone
wykonywad, no w taki sposób albo w inny sposób. Dbamy o to, żeby ta nasza oferta była jak największa, ale
no, jeżeli nie mamy w zadaniach rehabilitacji, bo to nie jest zadanie określone, no to nie możemy
rozbudowywad działu rehabilitacyjnego, bo tego jest, nie wolno. Więc naprawdę jest bardzo precyzyjne i ten
standard, który jest określony w tym rozporządzeniu, tych usług, jakoś i ilości jest, mówię, bardzo precyzyjny,
ale bardzo szeroki, na wysokim poziomie. Także trzeba się naprawdę sporo nagimnastykowad, żeby ten
standard osiągnąd. (Realizator – DPS)
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Dodatkowo nad wypełnianiem przez DPS ustawowych zadao czuwają instytucje je kontrolujące, w tym
Wojewoda. Kontrola z Urzędu Wojewódzkiego sprawdza to, na ile placówka realizuje ustawowe standardy.
I wojewoda, za pośrednictwem swoich inspektorów, przeprowadza systematycznie co 2 lata, może co 3,
kontrolę jakości i ilości tych usług, zgodnie z tym standardem określonym w zarządzeniu. To są bardzo
wnikliwe kontrole. To jest jedna sprawa. Bieżący nadzór stacji sanitarno-epidemiologicznej z Poznania, gdzie
badają higienę i przygotowanie posiłków i (ns). Standard, jeśli chodzi... mamy nadzór ze strony sądu. To jest
nadzór sędziego, który bada, w jaki sposób jest realizowana ustawa o ochronie zdrowia psychicznego, czy
prawa mieszkaoców są... są realizowane, czy kwestia przymusu bezpośredniego i tego typu sprawy. To jest
kolejna instytucja, która dokonuje oceny. Co tam jeszcze? No, nadzór finansowy ze strony starostwa, ale także
audyty zewnętrzne, które są realizowane, także finansowe. (Realizator – DPS)
Mimo pracy zespołów opiekuoczo-terapeutycznych, określenie efektów świadczenia usług poszczególnym
mieszkaocom jest trudne. Szczególnie z racji specyfiki funkcjonowania placówki całodobowej takiej jak DPS,
która dla swojego beneficjenta nie ma charakteru przejściowego, a raczej docelowy i rzadko zdarza się, aby
mieszkaocy wracali do swoich środowisk po pobycie w niej. Często mieszkaocy przebywają w placówce aż do
swojej śmierci, jak wynika z OZPS w 2014 roku z 64 DPS na terenie województwa wielkopolskiego
usamodzielnionych zostało 38 mieszkaoców, natomiast 48 opuściło DPS aby zamieszkad wraz ze swoimi
rodzinami. Na podstawie badao CAWI z organizatorami wsparcia wynika, iż średni czas przebywania
w placówce świadczącej stacjonarną opiekę całodobową dla osoby z niepełnosprawnością wynosił dla 36%
mieszkaoców od roku do 5 lat, dla 36% od 5 lat do 10 lat oraz dla 28% 10 lat i więcej.
…nie znam przypadku, żeby ktoś wrócił do środowiska, nie jesteśmy jednostką leczniczą. (Realizator – DPS)
Mimo takiego ograniczenia, sposób pracy w badanych placówkach jest weryfikowany pod kątem osiąganych
efektów i wdrażane są w miarę możliwości najskuteczniejsze metody pracy.
Kiedyś mocno rozwinięta była poniemiecka metoda terapii pracą. Ale nie przynosiło to pożądanego efektu.
Dyrektor odszedł od tej filozofii po serii wizyt studyjnych w Holandii, Niemczech i Rosji. Wypracowano inne
metody pracy. Więcej kontaktów z psychologiem. Więcej animacji społeczno-kulturalnej. (Realizator – DPS)
Pewne aspekty działania DPS są jednak wciąż mało satysfakcjonujące dla mieszkaoców. Przede wszystkim
brakuje rehabilitacji, której wymóg nie jest określony przez rozporządzenie.
Trochę brakuje rehabilitacji, tak wygląda. Natomiast, nie jest to w zadaniach określonych tym zarządzeniem,
więc nie ma szans tego rozbudowad, ale byłaby przydatna. (Realizator – DPS)
Ograniczeniem są też zbyt małe środki na zorganizowanie wyjazdów mieszkaoców, szczególnie na turnusy
rehabilitacyjne:
Te osoby, które tutaj od wielu lat mieszkają, funkcjonują tylko wychodzą do miasta, my organizujemy czasami
jakieś wyjazdy, ale nie ma ich za wiele, bo to się łączy z kosztami. Więc fajnie by było, żeby od czasu do czasu,
na przykład na turnusy rehabilitacyjne wyjechali, takie dwutygodniowe. (Realizator – DPS)
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Badanie wykazało pewne braki w infrastrukturze DPS. Chod budynki spełniają standardy przewidziane dla
domów pomocy, to przekazywane środki pozwalają wyłącznie na funkcjonowanie bieżące, natomiast nie
pozwalają na przeprowadzenie żadnego remontu czy dalszego przystosowania. Jak określili to respondenci,
domy są przystosowane w minimalnym stopniu, takim jak określa standard.
Realnym zagrożeniem wydaje się byd wypalenie zawodowe. Kadra zarządzająca DPS potwierdziła
w wywiadach, że ich pracownicy pracują w bardzo dużym stresie, otrzymując za pracę niskie wynagrodzenie.
Zdaniem jednego z respondentów, powszechnym zjawiskiem są zagraniczne wyjazdy zarobkowe opiekunów
i specjalistów z DPS (np. do Niemiec), którzy na ten cel wykorzystują 3-miesięczne bezpłatne urlopy, aby przy
opiece nad osobami starszymi zarobid więcej aniżeli w pozostałe 9 miesięcy w Polsce. Z punktu widzenia
respondentów takie działania są konieczne dla podreperowania budżetów domowych. W dłuższej perspektywie
mogą jednak prowadzid do nadmiernego obciążenia i wypalenia zawodowego.
Innym problemem są depresje po śmierci pensjonariuszy. Szczególnie jest to duży problem dla tych
pracowników, którzy nawiązują silne, osobiste relacje z podopiecznymi.
W opinii odbiorców usług, można mówid o wysokim poziomie zaspokojenia potrzeb. Wynika to z pozytywnej
opinii o kadrze, ale także ze sposobu organizacji dnia w domu pomocy i oferty zajęd kierowanej
do mieszkaoców. Mieszkaocy cenią sobie pewną elastycznośd w organizacji swoich zajęd. Daje im to poczucie
autonomii i możliwośd prowadzenia życia zgodnie ze swoim trybem i tempem. Zapewne wpływ na takie
samopoczucie ma fakt, że badane domy pomocy nie miały charakteru zamkniętego, to znaczy umożliwiały
swoim podopiecznym spacery poza teren DPS (np. do kościoła, do sklepu). Dzięki temu nie następowało
odcięcie pensjonariuszy od społeczności lokalnej i kontaktów z osobami spoza placówki.
Ale muszę powiedzied, że oferta mi się podobała. Dlatego, że tutaj nie ma takich przymusów mocnych. Nie ma
takiego rygoru. Jest luz. Można odpoczywad po tych wszystkich przeżyciach chorobowych. (Odbiorca – DPS)

4.3.

Usługi wsparcia dziennego dla osób z niepełnosprawnością

Wprowadzenie teoretyczno-prawne
Środowiskowy dom samopomocy (ŚDS) to rodzaj ośrodka wsparcia, będący jednostką organizacyjną pomocy
społecznej dziennego pobytu dla osób przewlekle psychicznie chorych oraz upośledzonych umysłowo, które
w wyniku upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy do życia
w środowisku rodzinnym i społecznym, w szczególności w celu zwiększania zaradności i samodzielności
życiowej, a także ich integracji społecznej. Środowiskowy dom samopomocy świadczy usługi w ramach
indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych, polegających
na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego
i funkcjonowania w życiu społecznym.
Usługi świadczone w ośrodkach wsparcia są podzielone na:
1) Usługi bytowe:


wyżywienie,



utrzymanie czystości.

2) Opiekuocze:


pomoc w podstawowych czynnościach życiowych,
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pielęgnacja,
pomoc w załatwianiu spraw osobistych.

3) Wspomagające:






terapia zajęciowa,
podnoszenie sprawności i aktywizacja,
umożliwienie zaspokajania potrzeb kulturalnych,
stymulowanie nawiązania, utrzymania i rozwijania kontaktów z otoczeniem,
działania prowadzące do usamodzielniania mieszkaoców i pomoc w usamodzielnianiu.

Działalnośd ŚDS reguluje przede wszystkim rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z dnia 9 grudnia
2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1586), a także Ustawa
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 182, z późn. zm.) i Ustawa z dnia 19
sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375).
Procedura przyjęcia
Skierowanie do ŚDS wydaje OPS i w przypadku dysponowania przez placówkę wsparcia wolnymi miejscami,
wydaje decyzję o przyjęciu. Ośrodek pomaga także w zebraniu potrzebnej dokumentacji, wśród której
koniecznymi do przyjęcia do placówki, są te dotyczące sytuacji materialnej oraz zaświadczenia lekarskie:
od internisty (o braku przeciwskazao do udziału) i od specjalistów (neurologa lub psychiatry).
Skierowanie do środowiskowego domu, daje MOPS. Więc składając dokumentację do MOPS-u, trzeba mied
również zaświadczenie od lekarza internisty, jak również od specjalisty, który wskazuje na to, że taka terapia
jest konieczna. (Realizator – ŚDS)
Wykres 53 Czas potrzebny na dopełnienie wszystkich formalności związanych z przyjęciem do placówki – ŚDS
7
13

11

15

Od razu, gdy zgłosiłe(a)m się do placówki

Kilka dni

Kilka tygodni

Kilka miesięcy

Źródło: Ankieta audytoryjna odbiorców usług, N=46.
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Procedura i wymogi związane z dokumentacją nie stanowiły większego problemu dla uczestników ŚDS.
W efekcie większośd badanych uczestników ŚDS w ciągu kilku dni dopełnia wszystkich formalności związanych
z przyjęciem do placówki.
Tak relacjonuje to jeden z uczestników ŚDS:
Musiałem załatwiad, do gminy chodzid, żeby mi tam te… papiery wypisali, jakie mam dochody i takie inne. Też
musiałem te papiery pozbierad (…) przy czym… wiedziałem, o co chodzi, widziałem pierwszy raz, jak ten
wniosek wypisywałem, bo tam trzeba było wniosek wypisad i…. Teraz już wiem, idę, podpisuję, zawsze mam
taką kartkę, wniosek o pobyt w ŚDS-ie, pierwszy raz to musiałem się nagłowid, a teraz, to już wiem, o co
chodzi. Z początku niby trudne, ale skumałem, o co chodzi, wypisałem, do widzenia (Odbiorca – ŚDS)
Opis procedury z perspektywy kadry kierowniczej różnych ŚDS nie odbiega istotnie od opisanego wyżej
postępowania. Procedura oraz wymagana dokumentacja nie stanowią bariery w przyjęciu chętnych do ŚDS.
Najpierw to się zaczyna od tego, że ktoś przychodzi i składa wniosek do kierownika z prośba o przyjęcie.
W momencie, kiedy jest miejsce, wtedy musi załatwid te wszystkie dokumenty, o których przed chwilą
mówiłam. I z tymi dokumentami, plus z takim potwierdzeniem od kierownika, że jest w tej chwili miejsce na
przyjęcie, zgłasza się do MOPS-u. I wtedy MOPS wystawia decyzje i kieruje tutaj do nas. (Realizator – ŚDS)
(Należy złożyd) wniosek, skierowanie od lekarza tam jest i później opinie naszych konsultantów. My mamy
w tej chwili na konsultacji neurologa i naszą panią psycholog. (Realizator – ŚDS)
Kryteria przyjęcia
Kryteria przyjęcia nieznacznie różnią się pomiędzy poszczególnymi typami domów:
Typ A – dla osób przewlekle psychicznie chorych;
Typ B – dla osób upośledzonych umysłowo;
Typ C – dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych.
Różnice wiążą się z charakterystyką uczestników ośrodków wsparcia. Podstawowym kryterium jest potrzeba
korzystania z usług świadczonych w środowiskowym domu samopomocy. Do ŚDS przyjmowane są osoby
pełnoletnie (chod zdarzają się pojedyncze wyjątki osób poniżej 18 roku życia), natomiast nie ma górnej granicy
wieku. Co ważne, nie każda osoba przewlekle chora psychicznie lub upośledzona umysłowo może zostad
zakwalifikowana do ŚDS. Warunkiem jest również pewien poziom samodzielności tych osób. Powinny byd
w stanie wykonywad podstawowe czynności samoobsługowe czy kontrolowad swoją fizjologię. Kandydaci są
przyjmowani o ile: w placówce są wolne miejsca, spełniają kryteria wieku i mają udokumentowaną potrzebę
uczestnictwa w terapii oferowanej w ŚDS.
Przyjmujemy wszystkich, natomiast, jeśli chodzi o stopieo lekki (niepełnosprawności), musi również to
byd z jakąś inną sprzężoną chorobą. (Realizator – ŚDS)
musi byd osoba niepełnosprawna, pełnoletnia, tego na razie w tej chwili cały czas przestrzegamy, bo to jest…,
16 to jest wyjątkowe przypadki (…). Stopieo niepełnosprawności umiarkowany, bo jeżeli lekki to muszą byd
sprzężenia jakieś, na przykład, że jest dysfunkcja ruchu jeszcze do tego. (Realizator – ŚDS)
Ale nie możemy brad osoby, która w ogóle potrzebuje osoby drugiej, wspierania, musi byd samodzielna w tych,
ona musi sama chodzid, samodzielna byd w tych czynnościach (…) w sensie fizjologicznych, w sensie musi
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umied trzymad tą łyżkę, kawałek do buzi, chociaż podnieśd, łykad, nie może byd na przykład karmiona czymś
tam, bo to nie jest placówka ZOL, jako zakład tej opieki leczniczej. (Realizator – ŚDS)

Oferta
Działalnośd ŚDS opiera się na szeroko rozumianej rehabilitacji społecznej. W założeniu pobyt w placówce
powinien przygotowad podopiecznego do kolejnego etapu usamodzielniania poprzez rehabilitację zawodową
w warsztatach terapii zajęciowej (WTZ) i podjęcie pracy w zakładach aktywności zawodowej (ZAZ). W praktyce
niesprawnie funkcjonujący system wsparcia i zbyt mała liczba placówek oraz przepełnione ZAZ i WTZ nie
pozwalają na rotację osób w placówkach, ani na sprawne przepływy uczestników między tymi instytucjami.
W efekcie osoby przebywają latami w placówkach, do których trafiły.
środowiskowe domy prowadzą rehabilitację społeczną, w momencie, kiedy osoba jest na tyle dojrzała i ma
możliwośd kształcenia się dalej, to powinna przejśd na warsztat terapii zajęciowej, gdzie prowadzona byłaby
rehabilitacja zawodowa. (…) Natomiast realia są zupełnie inne, ze względu na to, że gnieźnieoskie warsztaty
terapii zajęciowej mają dwadzieścia parę osób na liście oczekujących. Nie ma takiej możliwości, żeby
swobodnie było te przejście. (Realizator – ŚDS)
Wypowiedzi te znajdują potwierdzenie w analizach średniego czasu przebywania uczestników w placówce.
96
W prywatnych dziennych ośrodkach wsparcia średni czas korzystania z usług wynosi prawie 8 lat . Podobnie
czas przebywania w placówce oceniają przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej – OPS
i PCPR, które to organizują na swoim terenie wsparcie dzienne dla osób z niepełnosprawnością. Średnio czas
ten wynosi 7,5 r. Dane te potwierdzają, że osoby, które trafiają do ŚDS długotrwale korzystają z ich usług.

Tabela 11 Średni czas korzystania z usługi wsparcia dziennego przez osoby z niepełnosprawnością
do 1 r.

od r. do 5 lat

od 5 do 10 lat

10 lat i więcej

6,3%

34,4%

40,6%

18,8%

Źródło: Badanie CAWI z organizatorami usług (OPS/PCPR), N=32 jednostki organizujące wsparcie dzienne.

Niektóre placówki wyróżniają się spośród innych bogatszą, nieszablonową ofertą zajęd, wykraczającą poza
podstawową interpretację zapisów Rozporządzenia. Taka sytuacja jest możliwa dzięki zatrudnionej w instytucji
kadrze – głównie terapeutom, którzy w swojej pracy wykraczają poza swoją specjalizację i przygotowują także
inne, dodatkowe zajęcia. Przykładem mogą byd warsztaty dla kobiet, pt. „byd kobietą”, podczas których kobiety
z niepełnosprawnością miały okazję zapoznad się z zasadami autoprezentacji, makijażu i pielęgnacji (np. jak
odpowiednio dobierad stroje czy pomalowad paznokcie). Warto pokreślid, że usługi świadczone są elastycznie,
w odpowiedzi na potrzeby mieszkaoców.
(…) często zdarza się tak, że my pracujemy również w weekendy, ponieważ nasi uczestnicy wyrażają bardzo
dużą chęd brania udziału np. w meczach piłkarskich. (Realizator – ŚDS)
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Dane z badania CATI niepublicznych realizatorów wsparcia oszacowane na podstawie odpowiedzi 14 przedstawicieli
placówek wsparcia dziennego dla osób z niepełnosprawnością. Średnia arytmetyczna: 7,8 lat.
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Ważnym założeniem przyświecającym wsparciu w ŚDS jest świadczenie usługi w środowisku. Większośd
podopiecznych korzysta ze wsparcia dziennego (wsparcia świadczonego w lokalnych społecznościach)
w wyznaczonych godzinach, a po zajęciach wracają do swoich domów. Rozporządzenie przewiduje również
możliwośd prowadzenia domu z miejscami całodobowego pobytu.
Przede wszystkim dom środowiskowy jest po to, żeby nie wyrywad tych osób ze swojego środowiska, bo one
wracają potem z powrotem do domu, wracają. (Realizator – ŚDS)
Oferta ŚDS jest regulowana Rozporządzeniem. Zgodnie z jego zapisami usługi świadczone w środowiskowych
domach obejmują:
1) trening funkcjonowania w codziennym życiu, w tym: trening dbałości o wygląd zewnętrzny, trening nauki
higieny, trening kulinarny, trening umiejętności praktycznych, trening gospodarowania własnymi środkami
finansowymi;
2) trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, w tym: kształtowanie pozytywnych
relacji uczestnika z osobami bliskimi, sąsiadami, z innymi osobami w czasie zakupów, w środkach komunikacji
publicznej, w urzędach, w instytucjach kultury;
3) trening umiejętności spędzania czasu wolnego, w tym: rozwijanie zainteresowao literaturą, audycjami
radiowymi, telewizyjnymi, Internetem, udział w spotkaniach towarzyskich i kulturalnych;
4) poradnictwo psychologiczne;
5) pomoc w załatwianiu spraw urzędowych;
6) pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeo zdrowotnych, w tym uzgadnianie i pilnowanie terminów
wizyt u lekarza, pomoc w zakupie leków, pomoc w dotarciu do jednostek ochrony zdrowia;
7) niezbędną opiekę;
8) terapię ruchową, w tym: zajęcia sportowe, turystykę i rekreację;
9) całodobowe wyżywienie dla uczestników skierowanych na pobyt całodobowy w formie posiłków lub
produktów żywnościowych do przygotowania posiłków przez uczestnika;
10) inne formy postępowania przygotowujące do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej lub podjęcia
zatrudnienia, w tym w warunkach pracy chronionej na przystosowanym stanowisku pracy.
Relacje realizatorów wsparcia potwierdzają bogatą ofertę zajęd i innych usług, prowadzonych
w środowiskowych domach. Plan dnia jest skonstruowany w taki sposób, aby możliwe było zrealizowanie
zaplanowanych zajęd oraz indywidualne rozwijanie zainteresowao uczestników a także czas wolny.
(określamy te działania jako) rehabilitację społeczną. I w ramach tej rehabilitacji społecznej prowadzimy
treningi na różnych szczeblach. Zarówno jest trening spędzania czasu wspólnego, trening czystości, zaradności
życiowej. Tych treningów jest dużo, które my realizujemy. (Realizator – ŚDS)
Różnorodnośd i dopasowanie oferty do potrzeb osób korzystających potwierdzają sami uczestnicy. Ocena usług
została opisana w rozdziale dot. poziomu zaspokojenia potrzeb.
Określeniem indywidualnego planu pracy uczestników ośrodka, zajmuje się zgodnie z Rozporządzeniem zespół
wspierająco-aktywizujący składający się z kadry ŚDS (terapeuta, psycholog, kierownik). Zespół spotyka się
przynajmniej raz na pół roku, aby przedyskutowad postępy realizacji indywidualnych planów wspierającoaktywizujących i osiągniętych rezultatów, a także ewentualnej możliwości ich modyfikacji.
W przypadku osób które po raz pierwszy wystąpiły o skierowanie do domu, zostaje wydana decyzja
o skierowaniu do ośrodka na czas określony - nie dłuższy niż 3 miesiące. Taki czas jest konieczny do dokonania
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przez zespół wspierająco-aktywizujący oceny możliwości potencjalnego uczestnika oraz zaproponowania mu
indywidualnego planu postępowania wspierająco-aktywizującego wraz ze wskazaniem okresu, jaki będzie
97
niezbędny do jego realizacji.
Osoba, która pierwszy raz trafia do nas, dostaje decyzję na okres 3-miesięczny, to jest okres próbny. Po tym
okresie, jakby zespół…, który się składa z kadry, psychologa, kierownika, podejmuje decyzje na temat tego, czy
ta osoba… Jakie powinna mied cele do zrealizowania w naszej placówce i wtedy tworzy się indywidualny plan
rehabilitacyjny dla danej osoby. Po czym wyznacza się poszczególne cele w różnych sferach życiowych dla
danej osoby. I wtedy, np. plany mamy roczne i przez rok staramy się zrealizowad cele, które sobie założyliśmy
na początku. (…)
(Plan powstaje podczas) zebrania zespołu wspierająco-aktywizującego. Czyli wszystkich terapeutów,
psychologa i kierownika. I jakby na podstawie tej obserwacji 3-miesięcznej, możemy już zauważyd, z czym
dana osoba ma problem, nad jakimi umiejętnościami moglibyśmy jeszcze opracowad. (Realizator – ŚDS)
…terapeuci z ZWA, jest zespół wspierająco-aktywizujący, się spotyka 2-3 razy do roku, ale w ramach oceny już,
a tak mamy prowadzone i o tym mówi rozporządzenie, indywidualny plan. (Realizator – ŚDS)
Rozporządzenie przewiduje, że indywidualny plan postępowania wspierająco-aktywizującego jest realizowany
w porozumieniu z uczestnikiem lub jego opiekunem.
Uczestnicy mają bezpośredni wpływ na to, jak funkcjonuje ŚDS, m.in. poprzez tworzenie rady domu.
…jeszcze mamy radę domu, pomaganie kierownictwu w tworzeniu… Rada pomaga w tworzeniu warunków
sprzyjających dobremu współżyciu osób korzystających. (Odbiorca – ŚDS)
Odpłatnośd
Pobyt w ośrodku wsparcia jest odpłatny. Odpłatnośd za pobyt w środowiskowym domu samopomocy ustalona
98

została w art. 51b ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej , zgodnie z którym:
Odpłatnośd miesięczną za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi,
ustala się w wysokości 5% kwoty dochodu osoby samotnie gospodarującej lub kwoty dochodu na osobę
w rodzinie, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie przekracza kwotę
250% odpowiedniego kryterium dochodowego.
Kiedyś płaciłem, teraz nie płacę. Bo kiedyś się płaciło za pobyt i za usługi, to ja płaciłem za pobyt, a za usługi
nie, a teraz za usługi i za pobyt nie płacę, a za dojazd, to mi gmina płaci. To nic nie płacę. (Odbiorca – ŚDS)
uczestnicy płacą w zależności, to już jest w decyzji później o przyznaniu, te dokumentacje idą do OPS, OPS robi
wywiad środowiskowy i na tej zasadzie kryterium, jakie spełnia, ma opłatę. Niektórzy 30, niektórzy 50, zależy
od tego, a są osoby, które wcale nie płacą, bo po prostu mają takie niskie dochody, że nie muszą. Czyli nie ma
tej obowiązkowości, że tam jest jakaś stała kwota, to już wyznacza i w decyzji, my dostajemy uczestnika
z decyzją, decyzję wydaje gminny ośrodek pomocy społecznej, my z tą decyzją dostajemy uczestnika i na
podstawie tej decyzji my spisujemy kontrakt. I w tym kontrakcie już jest też napisane, że w oparciu o ten
wywiad środowiskowy kwota będzie taka i taka. (Realizator – ŚDS)
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Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów
samopomocy.
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Ustawa z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej.
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Wykres 54 Czy Pan/Pani lub Pani/Pana rodzina ponosi jakieś koszty finansowe w związku z otrzymanym
wsparciem od tej placówki?

Nie płacę
36
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Do 200 zł
Od 201 zł do 500 zł
Nie wiem ile

Źródło: Ankieta audytoryjna odbiorców usług (N=48)

Odpłatnośd, o której mowa nie może byd wyższa niż średnia miesięczna kwota dotacji na jednego uczestnika,
która w Wielkopolsce wynosi ok. 945 zł miesięcznie. Kwoty ponoszone przez uczestników za pobyt w ŚDS
zazwyczaj wahają się w granicach kilkudziesięciu złotych, rzadko przekraczając próg 100 zł. Dochody z tytułu
odpłatności za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi stanowią dochód
budżetu paostwa. Dodatkowo, niektóre ośrodki wsparcia pobierają opłaty za usługi świadczone poza
standardowym wsparciem realizowanym w środowiskowym domu samopomocy, tj. transport, zakup artykułów
spożywczych (kawa, herbata, ciastka, inne) oraz wyjazdy integracyjne.
4.3.1.

Sied instytucji ŚDS

Niespełna 30% gmin i powiatów organizuje na swoim terenie usługi wsparcia dziennego dla osób
z niepełnosprawnością, a około 10% samorządów organizuje usługi wsparcia dziennego dla osób
z niepełnosprawnością poza gminą/powiatem (np. w oparciu o porozumienie). W 2014 roku na terenie
53 jednostek samorządu terytorialnego, funkcjonowało 67 ŚDS. 204 JST (gminne i powiatowe) nie
organizowały wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie ośrodków dziennych .
Najsłabiej sied ŚDS jest rozwinięta w podregionie pilskim – łącznie działają tam tylko 3 środowiskowe domy,
w których uczestniczyło w 2014 r. łącznie 98 osób. W innych subregionach można wskazad powiaty, w którym
nie działa ani jeden ŚDS – jest to powiat grodziski i wolsztyoski oraz obornicki i szamotulski.
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Mapa 21 Rozmieszczenie środowiskowych domów samopomocy na terenie województwa wielkopolskiego

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Sprawozdania OZPS za 2014 r. oraz Sprawozdania MPiPS-05 za 2014 r.

Według respondentów 11 z 14 niepublicznych instytucji prowadzących wsparcie dzienne zapotrzebowanie
na usługi jest duże. Potwierdzają to przedstawiciele samorządów i realizatorzy usług. Wskazują oni na fakt, że
nawet tam, gdzie działają ŚDS, oferują one za mało miejsc.
(…) ale na pewno brakuje nam środowiskowego domu pomocy społecznej (Organizator – UG )
Środowiskowego domu samopomocy też nie mamy dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Kierownicy
ośrodków pomocy społecznej zgłaszają, jak gdyby taką potrzebę, ale równie dobrze mogłaby otworzyd
środowiskowy dom samopomocy gmina, jak i powiat i właściwie potrzeby są, ale nierealizowane, taka jest
prawda. (Organizator – UG)
Opinie te znajdują potwierdzenie w danych statystycznych, ponieważ ze wsparcia 67 ŚDS w 2014 roku
skorzystało 2347 osób (placówki te dysponowały 2302 miejscami), przy na tę formę wsparcia w 2014 roku
w województwie oczekiwało 128 osób. Statystyki osób oczekujących prowadzone są tylko w tych
gminach/powiatach gdzie znajdują się ŚDS. Największa liczba osób oczekuje w następujących powiatach:
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m. Poznao (26), gnieźnieoskim (15), jarocioskim (15) i poznaoskim (10). Stopieo zaspokojenia potrzeb
w Wielkopolsce kształtuje się na poziomie 83%.
Brak środowiskowych domów samopomocy, czy innych środowiskowych form wsparcia dziennego skutkuje
najczęściej, pozostawaniem osób wymagających wsparcia w domu. Taki stan rzeczy może prowadzid do izolacji
od środowiska lokalnego. Często również takie osoby nie mają dostępu do informacji o ewentualnych,
alternatywnych w stosunku do ŚDS aktywnościach, w których mogliby uczestniczyd. Co ciekawe oferta ŚDS, jak
wskazują realizatorzy tej usługi, celowo nie jest rozpowszechniana wśród potencjalnych zainteresowanych, aby
nie wzbudzad w nich nadziei na zmianę w ich życiu, jeśli taka zmiana byłaby niemożliwa w dłuższej
perspektywie czasu z uwagi na brak miejsc.
Natomiast tak naprawdę, jeśli chodzi o dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną, no to już niestety
się zaciera. Nie ma żadnego obowiązku, nie ma tworzonych placówek. Jeśli są, to jest ich zdecydowanie za
mało, o czym mogą świadczyd listy oczekujących osób. (Realizator – ŚDS)
W efekcie niewiele osób samych poszukuje miejsca w tego typu placówkach. Informację na temat ŚDS,
respondenci poddani badaniu zwykle czerpali od znajomych będących w podobnej sytuacji lub od specjalistów
i z OPS.
Wykres 55 Skąd dowiedział(a) się Pan/Pani o możliwości skorzystania z usług tej placówki?
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Źródło: Ankieta audytoryjna odbiorców usług, N=55.

Natomiast jest bardzo dużo osób, które właściwie siedzą w domu, nic ze sobą nie robią, ponieważ nawet nie
wiedzą o tym. A my też nie mamy możliwości, nie chcemy rozbudzad jakichś marzeo o wyjściu z domu dla
osoby niepełnosprawnej, skoro tak naprawdę nie ma miejsca, do którego ona mogłaby pójśd. (realizator ŚDS)
4.3.2.

Współpraca instytucji

Ideą ŚDS jest integracja ze środowiskiem lokalnym, co wymaga współpracy z różnymi instytucjami z terenu.
ŚDS realizują wspólne inicjatywy nie tylko z organizacjami pozarządowymi czy jednostkami publicznymi
(np. nadleśnictwo), ale też z firmami prywatnymi (np. restauracje), gdzie uczestnicy nabywają umiejętności
społecznych w ramach treningu.
W kalendarzu imprez ŚDS ważne miejsce zajmują wspólne inicjatywy z innymi organizacjami i placówkami
wspierającymi osoby z niepełnosprawnością – nawet z odleglejszych terenów. Dzięki temu uczestnicy
integrują się nie tylko z najbliższym środowiskiem lokalnym - sąsiedzkim, ale także ze społecznością osób
z niepełnosprawnością intelektualną i chorych psychicznie. Możliwośd integracji wspiera trening
interpersonalny, realizowany na co dzieo w placówkach.
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W badanych placówkach zaobserwowano pewną specjalizację w zakresie współpracy z innymi instytucjami.
Placówki tego samego typu, wspierające osoby o podobnym profilu, organizują cykliczne imprezy integracyjne
o różnym charakterze. Jedna z placówek od 5 lat organizuje imprezę o charakterze sportowym, wzorowaną
na popularnym programie telewizyjnym, inna zaprasza na doroczny przegląd kolęd i pastorałek, a kolejna
prowadzi turniej taoca. Placówki nawzajem zapraszają się do uczestnictwa w tych działaniach, co pozwala
zebrad około 130-150 uczestników, nawet z kilkunastu placówek. Szacuje się, że uczestnicy badanych ŚDS
kilkukrotnie w ciągu roku biorą udział w tego typu wyjazdach. Działania te silnie spajają i integrują środowisko.
Można domniemywad, że integracja ta odbywa się także na poziomie kadry placówek. Dzięki tej współpracy
także kadra ŚDS może wyjśd poza swoje własne środowisko i instytucję.
My cały czas poszerzamy naszą współpracę z innymi placówkami. Przede wszystkim też takimi, które zajmują
się osobami niepełnosprawnymi. Chociażby między innymi to bardzo dużo daje integracja. Dzięki tej
współpracy jest bardzo duża integracja osób niepełnosprawnych, ponieważ spotykamy się z innymi
placówkami, z innymi osobami z różnych miast. Nasi uczestnicy mają możliwośd wtedy tej szerszej integracji,
jakby nauczyd się treningu interpersonalnego. (…) współpraca dużo powiedziane. To bardziej chodzi o to, że,
kiedy my coś organizujemy, zapraszamy inne placówki do nas, które biorą udział w naszych działaniach,
później natomiast jest w drugą stronę, że my jesteśmy zapraszani do innych placówek. Jeśli chodzi o sferę
finansową, wspieranie w ramach jakichś placówek, czegoś takiego nie ma. (Realizator – ŚDS)
4.3.3.

Koszty realizacji usługi

Roczny koszt prowadzenia ŚDS w województwie wielkopolskim wyniósł 31 849 084 zł w 2014 r. – to więcej
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o 2 345 635 zł, niż w roku 2012 . Co ciekawe, przyrostowi kosztów towarzyszył spadek liczby korzystających
z usług ŚDS (o 25 osób). Mimo przeznaczenia środków finansowych w takim zakresie (średnio 1 131 zł
na uczestnika) w opinii realizatorów nie są to środki wystarczające. Faktycznie, placówki otrzymują
w Wielkopolsce po 960 zł na osobę miesięcznie, dotacja w takiej wysokości stanowi główne/jedyne źródło
finansowania ŚDS. Na tle innych województw jest to wartośd przeciętna.
ŚDS to jest różnie, w województwie kujawsko-pomorskim mają do 1300 złotych na osobę
Czyli u paostwa jest niższa ta stawka.
- tutaj Wielkopolska ma w tej chwili 960, gdzieś tak, ale z kolei ściana wschodnia to tam z kolei mają po 600
złotych, więc to jest takie… (Realizator – ŚDS)
Aby placówka mogła sprawnie działad, kadra angażuje się także w inicjatywy bezkosztowe, zapraszając do
pomocy osoby na zasadzie wolontariatu czy bezinteresownej i niesformalizowanej pomocy (np. ze strony
swoich rodzin). Takie działania jednak nie zastąpią deficytów finansowych.
To jest na zasadzie takiej, że my nawet staramy się gdzieś tam, ktoś nam zrobid coś po prostu za darmo,
ścigamy swoje rodziny, czy rodzice coś robią. Także staramy się tutaj w ramach jakiegoś wolontariatów też
dużo rzeczy robid. Natomiast są rzeczy, których nie przeskoczymy bez środków finansowych (realizator ŚDS).
Zbyt niskie środki przeznaczane na uczestnika powodują także inny problem – ograniczają indywidualizację
wsparcia. Z założenia wsparcie indywidualne jest droższe, niż grupowe. W konsekwencji zajęcia
zindywidualizowane są wypierane przez aktywności grupowe.
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Sprawozdanie OZPS za 2014 r.
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W momencie, kiedy placówka otrzymuje 960 zł miesięcznie na uczestnika, to te 960 zł nie wystarczy na żadne
wsparcie indywidualne danej osoby, jeśli chodzi o to, co było wymienione, typu asystent rodziny, wspieranie
mieszkania itd. To nie ma takiej możliwości, nakłady finansowe musiałyby byd zdecydowanie większe.
(Realizator – ŚDS)
W nieco lepszej sytuacji są placówki prowadzone przez organizacje pozarządowe. Mają one silne zaplecze
materialne i kadrowe oraz większe możliwości zebrania dodatkowych środków i potrzebnych materiałów.
Jeśli chodzi o finansowanie na dzieo dzisiejszy nie narzekam i trudno mi powiedzied, ale ja jestem w tej dobrej
sytuacji, że ja mam fundację, tak że to nie można na podstawie naszej placówki mówid, że jest dobrze. Bo,
jeżeli byśmy bazowali tylko na środkach, jakie są z dotacji to tam by nie było za wesoło, bo to by było 2/3
potrzeb, jakie są i te potrzeby naprawdę też nie są wygórowane. (Realizator – ŚDS)
Niewystarczające finansowanie nie tylko utrudnia działanie placówek na co dzieo, ale także ogranicza
możliwośd rozszerzenia zakresu ich działania. Jedna z badanych placówek deklarowała, że dysponuje zapleczem
infrastrukturalnym na to, żeby przyjąd 40 zamiast 30 uczestników. Natomiast nie ma zaplecza finansowego,
ponieważ dotacja z urzędu finansuje 30 uczestników ŚDS. Zwiększenie finansowania umożliwiłoby przyjęcie
o ponad 30% uczestników więcej.
Pewnym rozwiązaniem niedostatków finansowych mogłyby stad się środki unijne, jednak jak wynika z badao
jakościowych, często zdarza się, iż zatrudnionej w badanych ŚDS kadrze, brakuje kompetencji w zakresie
pozyskiwania środków zewnętrznych.
Natomiast, jeśli chodzi o unijne, to ja za to się jeszcze nie zabrałam. Ale…, że brakuje szkoleo w tej dziedzinie.
Dlatego, że brałam kiedyś udział w szkoleniu, które miało byd na temat posykiwania środków unijnych.
I w połowie tego szkolenia podziękowałam i wyszłam. (…). Dlatego, że przyszły na tę szkołę osoby, które już
korzystają. Placówki gdzieś tam duże, które już korzystają z tego. Typu urzędy, PCPR itd. I oni już rozmawiają
nie o tym, jak pozyskiwad, tylko bardziej mówili takim językiem, gdzie ja siedziałam, nie wiedziałam za bardzo,
o co chodzi, natomiast bardzo chętnie wzięłabym udział w szkoleniu, które pokaże od podstaw, jak to trzeba
robid. (Realizator – ŚDS)
Problematyczne dla ŚDS może byd też zabezpieczenie wkładu własnego wymaganego do realizacji projektu oraz
brak osobowości prawnej placówek.
Bo, jako ŚDS jako placówka ja bym nie mogła pisad, tu nie dostaniemy, tylko poprzez fundację możemy
aplikowad o jakieś środki, na jakieś projekty, czy unijne, czy coś, ale to w oparciu. I wtedy mamy to, że
fundacja nam ten wkład własny, który powinniśmy mied da (…) (Realizator – ŚDS)
Niski poziom finansowania ŚDS może mied także konsekwencje dla jakości pracy placówek. Brak środków na
adekwatne pensje powoduje, że trudno zachęcid doświadczoną kadrę do dołączenia do zespołu, występuje
zagrożenie rotacji pracowników, którzy mogą porzucid pracę w środowiskowym domu na rzecz posady lepiej
płatnej. Realne jest też zagrożenie wypaleniem zawodowym, analogiczne jak w przypadku kadry DPS.
I w momencie, kiedy jest małe dofinansowanie na prowadzenie środowiskowego domu, jakby są rzeczy,
których np. nie przeskoczymy. Jeśli chodzi o wynagrodzenie pracowników… A tutaj naprawdę częśd osób ma
minimalne wynagrodzenie. Jakby, nie jesteśmy w stanie tego przeskoczyd. (Realizator – ŚDS)
Bo znaleźd kadrę, to nie są duże pieniądze, a znaleźd kadrę, żeby za tak niskie pensje pracowała tak ciężko to
jest nie do pomyślenia. (Realizator – ŚDS)
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4.3.4.

Poziom zaspokojenia potrzeb

Ocena zaspokojenia potrzeb została dokonana na kilku poziomach. Po pierwsze, analizie poddano satysfakcję
mieszkaoców i jakośd usług ŚDS, w tym także opinie o kadrze placówek. W dalszej części oceniono sposób
monitorowania postępów uczestników ŚDS w usamodzielnianiu się i efekty świadczenia usług. Rozdział zamyka
opis zakresu i sposobu uwzględnienia standardów usług.
Ocena usług oferowanych przez ŚDS w opinii ich klientów jest zdecydowanie pozytywna. Potwierdzają to
zarówno wywiady pogłębione z uczestnikami ŚDS, jak i wyniki zebrane w ankietach audytoryjnych. Przede
wszystkim z perspektywy odbiorców usług, wsparcie świadczone w ŚDS jest kompleksowe (40 na 43
respondentów) i w całości pozwala rozwiązad problemy, z jakimi borykają się uczestnicy. Co również istotne,
kadra placówek jest odbierana przez nich jako kompetentna (46 na 47 odpowiadających na to pytanie)
i dokłada wszelkich starao, aby rozwiązywad ich problemy codzienne (37 na 44 respondentów). Subiektywna
ocena uczestników jest w tym przypadku o tyle istotna, gdyż uczestnicy często przywiązują się do swoich
opiekunów i terapeutów, a pozytywne nastawienie do kadry warunkuje efektywnośd działao. Uczestników
poproszono o ocenę poziomu swojej autonomii w ŚDS. Z ich perspektywy nie jest ona istotnie zagrożona – nie
ogranicza jej istotnie regulamin - uczestnicy zwracali jednocześnie uwagę, że nie wszystkie decyzje mogą
podejmowad sami. Jest to jednak zrozumiałe i znajduje potwierdzenie w rozmowach z nimi i kadrą placówek.
Chod wsparcie ośrodka jest elastycznie dopasowywane do potrzeb, to sami uczestnicy przyznają się, że pewne
zajęcia lubią bardziej niż inne lub że czasami nie chce im się w nich uczestniczyd. Pełna dowolnośd w ich
wyborze i oczekiwanej frekwencji mogłaby istotnie osłabid oddziaływanie terapeutyczne.
Zdania uczestników są za to podzielone jeśli chodzi o możliwośd rozbudowania oferty. Dla części z nich (15
na 42 respondentów) oferta mogłaby byd pełniejsza i lepsza. Dopytani o preferencje w zakresie zmian
w placówce rzadko jednak wskazywali konkretne propozycje rozszerzenia usług. Pojedyncze osoby opowiadały
się za otwarciem kolejnych pracowni, czy poprawą infrastruktury (np. większa sala gimnastyczna).

Wykres 56. Ocena jakości pracy placówki

Źródło: Ankieta audytoryjna odbiorców usług (N=47)
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Efekty świadczenia usług
Ocena jakości usług jest ściśle powiązana z efektami prowadzonych działao. Ich ocena możliwa jest zarówno
z perspektywy realizatorów usług, jak i samych uczestników. Dla zdecydowanej większości uczestników pobyt
dzienny w ŚDS miał pozytywne skutki, odczuwane na wielu płaszczyznach. Wsparcie otrzymywane w ŚDS
przekłada się bezpośrednio na wzrost jakości życia. Ważnym aspektem jest podkreślana w wywiadach
możliwośd kontaktu z osobami o podobnych problemach. Wspólnota doświadczeo tych osób ułatwia im
odnalezienie się w społeczeostwie.
Kiedyś byłem małomówny, nieśmiały, teraz się rozkręciłem trochę (śmiech), trochę rzeczy się nauczyłem.
Uspokoiłem się trochę, stres… Nauczyłem się na gitarze grad, nie umiałem kiedyś, właśnie tutaj… Brzdąkam
na gitarze trochę. Z przerwami (śmiech). Jak jakieś przedstawienie jest, to jak coś mam, to trochę gram.
A kiedyś nie umiałem. (Odbiorca – ŚDS)
Wykres 57 Jak zmieniło się Pana/Pani sytuacja życiowa odkąd otrzymuje Pan/Pani wsparcie ze strony tej
placówki?
6

ani się nie poprawiło, ani się nie
pogorszyło

10

raczej się poprawiło

zdecydowanie się poprawiło
21

brak danych

12

Źródło: Ankieta audytoryjna odbiorców usług, N=49.

Ciekawą zależnośd zaobserwowano pomiędzy czasem przebywania w ŚDS a oceną zmian w życiu uczestnika
(patrz: wykres nr 58 i tabela nr 12).
Wykres 58 Ocena efektów pracy placówki
0%

Wsparcie, które otrzymuję od tej placówki
zadowala mnie i pozwala mi lepiej sobie radzid…

20%

8

Dzięki wsparciu, które uzyskałem od tej placówki
1
żyje mi się łatwiej.

zdecydowanie się nie zgadzam
raczej się zgadzam

60%

80%

34

35

8

100%

36

10

Relacje z moją rodziną i najbliższymi pogorszyły
się odkąd korzystam z usług tej placówki.
Dzięki skorzystaniu z usług placówki poznałe(a)m
ludzi z podobnymi problemami do moich.

40%

5

3 1

35
raczej się nie zgadzam
zdecydowanie się zgadzam

Źródło: Ankieta audytoryjna odbiorców usług (N=45)
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Tabela 12 Porównanie stażu w ŚDS i subiektywnej oceny zmiany własnej sytuacji życiowej
Jak zmieniła się Pana/Pani sytuacja życiowa odkąd otrzymuje Pan/Pani
wsparcie ze strony tej placówki?

Średnia liczba lat w ŚDS

N*

ani się nie poprawiło, ani się nie pogorszyło

8,25

8

raczej się poprawiło

7,00

10

zdecydowanie się poprawiło

5,74

19

Źródło: Ankieta audytoryjna odbiorców usług.
*uwzględniono tylko te osoby, które określiły swój staż w placówce.

Im dłużej przebywa dana osoba w placówce, tym słabiej ocenia poprawę swojej sytuacji życiowej. Może to
wynikad z zacierania się wspomnieo z czasów sprzed ŚDS, co utrudnia porównanie obu perspektyw. Ale bardzo
prawdopodobne jest, że po tak długim czasie uczestnictwa w zajęciach w placówce postępy i mobilizacja
uczestników do działania są coraz mniejsze i trudne do dostrzeżenia. Długi czas przebywania w ŚDS nie wpływa
bardzo istotnie na poprawę sytuacji. Dla uczestników nie ma jednak często żadnej alternatywy, kolejnego etapu
na ścieżce prowadzącej do usamodzielnienia – tzn. nie ma warsztatów terapii zajęciowej, ani zakładów
aktywności zawodowej do których mogliby zostad skierowani.
Wykres 59 Co jest największą pozytywną zmianą w sytuacji życiowej po rozpoczęciu korzystania z usług
placówki?
Spędzanie wolnego czasu (brak samotności, nowe
znajomości, zajęcia dodatkowe, rozwijanie hobby)

12

Samopoczucie ogólne, poczucie wsparcia,
bezpieczeostwa, pewności siebie

8

Nabycie nowych umiejętności, samodzielnośd

6

Stan zdrowia

6

Inne

2

Poprawa relacji z rodziną

2
0

3

6

9

12

15

Źródło: Ankieta audytoryjna odbiorców usług, N=36.

Pozytywna ocena kadry placówek dokonywana przez uczestników, jest podzielana przez kierownictwo
badanych ŚDS. Mimo tego, są oni w stanie wskazad szereg problemów związanych z zapewnieniem
odpowiedniego zaplecza kadrowego na potrzeby realizacji usług oferowanych przez placówki. Podstawowym
problemem jest, niewystarczająca liczba kadry w ŚDS, jednocześnie nie ma możliwości zatrudniania większej
liczby osób, gdyż nie pozwala na to budżet ośrodka. W związku z tym placówki zatrudniają kadrę w liczbie
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minimalnej, wynikającej z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r.
w sprawie środowiskowych domów samopomocy.
Absurdalna, to tak, że w rozporządzeniu jest napisane, że na 1 etat przypada 5 uczestników. Czyli np., jeśli
u nas w placówce jest 30 uczestników, powinniśmy mied 6 etatów. Ale w etaty wlicza się kierownik, psycholog,
fizjoterapeuta, którzy tak naprawdę nie mają na stałe pod opieką grupy uczestników. I tym sposobem na
terapeutów, którzy tak naprawdę pracują z osobami niepełnosprawnymi nie przypada 5, albo 6 i więcej. I tu są
środki ograniczone, bo też nie mamy możliwości, żeby dodatkowo zatrudniad (…).(Realizator – ŚDS)
Kadra ŚDS jest w dużym stopniu sfeminizowana, zdaniem przedstawicieli placówek, to co zniechęca mężczyzn
do tych zawodów to niskie wynagrodzenie.
Problem to taki, że nie ma, teraz akurat szukaliśmy fizjoterapeuty na zastępstwo. I problem jest
z mężczyznami w tym zawodzie. W większości już gdzieś tam mają prace. Jak również też mężczyźni
w zawodzie terapeuty zajęciowego, czy nawet po pedagogice. W naszej placówce akurat jest zatrudniony
tylko 1 mężczyzna terapeuta. Natomiast jest duży problem. Ponieważ (ns) społeczna nie jest zbyt dobrze
finansowana, jeśli chodzi o zarobki. Wiadomo, że mężczyzna zawsze stawia się z tej pozycji, która musi
utrzymad rodzinę. Najczęściej, z tego, co ja znam terapeutów, to pracują na 2 etapy, żeby móc utrzymad
rodzinę. A mężczyźni w takich placówkach są bardzo potrzebni, ze względu na to, że trudno nam jest
rozmawiad z dorosłymi mężczyznami. Mają potrzeby seksualne, na różne tematy. Na temat męskości, na
temat dbania o siebie i w ogóle. Też bardzo cenimy sobie naszego terapeutę, bo tę rolę on już przejął.
(Realizator – ŚDS)

Sposób monitorowania i oceny
Efekty korzystania z usług dziennego ośrodka wsparcia są widoczne dzięki stosowaniu w tych placówkach
systemu wyznaczania celów i ich monitorowania. Dla każdego uczestnika, zgodnie z Rozporządzeniem,
tworzona jest dokumentacja indywidualna. Jej kluczowym elementem jest indywidualny plan postępowania
wspierająco-aktywizującego. Od jego konstrukcji zależy nie tylko to na jakie zajęcia będzie uczęszczał uczestnik,
ale też czego powinien się nauczyd i jakie umiejętności powinien posiąśd. Odpowiednie wykorzystanie tego
narzędzia może istotnie wspomóc proces usamodzielniania. Badane placówki wypracowały własne systemy,
które na bazie obowiązkowego indywidualnego planu dokonują przeglądu i oceny efektów świadczonych usług.
Jako dobrą praktykę można wskazad możliwe do osiągnięcia efekty (proste umiejętności), a przy tym konkretne
i mierzalne. Taka konstrukcja zachęca podopiecznych do dalszej pracy nad własnymi umiejętnościami. Zgodnie
z wymogami Rozporządzenia, weryfikacji planów dokonuje się przynajmniej raz na 6 miesięcy.
Staramy się, żeby cele (podopiecznego) były jak najbardziej jasne i krótkie, celowe. Tak, żebyśmy mogli to
zmierzyd. I raz na pół roku mamy ocenę planów. I ich realizacji. I wtedy tak naprawdę możemy sprawdzid, czy
cel został zrealizowany i trzeba go zmienid, czy kontynuujemy. To powstaje na zasadzie takiej, wcześniej
wypracowaliśmy sobie metodę punktową. Natomiast w tej chwili ze względu na to, że jesteśmy po kontroli,
oceny są opisowe. Czyli w jakimś stopniu został zrealizowany ten cel. (Realizator – ŚDS)
Sposób działania placówek, prowadzone działania i ich efekty są monitorowane także przez rodziców
i opiekunów osób przebywających w placówkach, a także przez samych uczestników. Są oni włączani
w dyskusje na temat prowadzonych zajęd, konsultują ewentualne plany i propozycje zajęd.
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Rodzice też monitorują pracę tak naprawdę naszą. Obserwując słuszną sytuację, co im dzieci przekazują.
Mamy wizytację z urzędów. I tak samo, jakby zarząd stowarzyszenia, który prowadzi placówkę, też przychodzi
tutaj, kontroluje naszą pracę, co się dzieje, jakby gdzieś tam rozmawia z uczestnikami. Natomiast jako takich
pisemnych analiz żadnych nie mamy, nie prowadzimy. Natomiast jak coś jest niepokojącego, to od razu
działamy, reagujemy i zmieniamy. (Realizator – ŚDS)
Mamy coś takiego, jak zebrania społeczności. One odbywają się, co tydzieo. I tak naprawdę, co tydzieo są
pytania też do nich, co im się podobało w danym tygodni, jakby co mniej. Mają możliwośd też konsultowania
z nami różnych rzeczy, bo to nie jest na zasadzie takiej, że… Że narzucamy im cokolwiek. (Realizator – ŚDS)
Respondenci nie zgłaszali problemów związanych z infrastrukturą. Wręcz przeciwnie – działające ŚDS mają dośd
dobre zaplecze lokalowe, częśd z nich jest wyremontowana. Problematyczna jest raczej liczba placówek, a nie
infrastruktura tych istniejących.
Standardy
Standardy działania ŚDS są ściśle określone w § 18. Rozporządzenia. Standard usług w domu uważa się
za spełniony, jeżeli obiekt, w którym usługi są świadczone, spełnia następujące warunki:
jest usytuowany w miejscu zapewniającym bezpieczeostwo i spokój
uczestników zajęd;
powierzchnia użytkowa przypadająca na jednego uczestnika wynosi nie
mniej niż 8 m2;

2

8m

jest pozbawiony barier architektonicznych;
jest wyposażony w udogodnienia umożliwiające funkcjonowanie osobom z
niepełnosprawnością;
znajdują się w nim pomieszczenia wyposażone w meble i sprzęty niezbędne
do prowadzonych w nich zajęd, w tym:
•sala ogólna umożliwiająca spotykanie się uczestników zajęd i ich rodzin,
•co najmniej dwa wielofunkcyjne pomieszczenia do prowadzenia działalności
wspierającej, aktywizującej i rehabilitacyjnej, między innymi w formie treningów,
•pokój do indywidualnego poradnictwa psychologicznego, socjalnego,
pedagogicznego, logopedycznego, pełniący ponadto funkcję pokoju wyciszenia,
•wydzielone pomieszczenie kuchenne z niezbędnymi urządzeniami i sprzętem
gospodarstwa domowego, pełniące funkcję pracowni kulinarnej,
•jadalnia mogąca ponadto pełnid funkcję klubu lub sali aktywizacji i terapii zajęciowej
lub pomieszczenia do terapii ruchowej,
•łazienka wyposażona w natrysk lub wannę,
•co najmniej dwie toalety, osobno dla kobiet i mężczyzn (zalecana jest jedna toaleta
dla nie więcej niż 10 uczestników) oraz toaleta dla personelu;
jest wyposażony w sprzęty odpowiednie do realizacji zadao wspierającoaktywizujących:
•sprzęt do treningu samoobsługi i zaradności życiowej, w tym pralkę automatyczną,
żelazko, deskę do prasowania, suszarkę do włosów i inne sprzęty w zależności od
rodzaju prowadzonej terapii, a także sprzęt sportowo-rekreacyjny,
•sprzęt komputerowy i muzyczny, tv-audio-video;
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Mamy jakby 2 rodzaje kontroli. Jedna, to jest z urzędu miasta tutaj w (G)… zleca te zadanie. Natomiast mamy
też kontrolę z urzędu wojewódzkiego, które odbywają się automatycznie. (Realizator – ŚDS)
Z perspektywy realizatorów, wypełnianie obligatoryjnych standardów nie stanowi problemu. Zgodnośd
ze standardami określonymi w rozporządzeniu jest przedmiotem kontroli, zwłaszcza ze strony Urzędu
Wojewódzkiego. Z wypowiedzi realizatorów można jednak wnosid, że same standardy stanowią minimalny
wymóg jakościowy, a niepożądane optimum. Natomiast placówki mają trudności ze sfinansowaniem
jakiejkolwiek inicjatywy wychodzącej poza ten standard. Przykładowo nie ma możliwości zwiększenia
zatrudnienia powyżej przewidziane minimum, chod dostrzegany jest deficyt w tym zakresie.
Bo to rozporządzenie weszło w 2010 r., wcześniej to było jeszcze nieunormowane, ale teraz już jest to
wszystko unormowane właśnie rozporządzeniem z 9 grudnia w sprawie środowiskowych domów
samopomocy. I tutaj już teraz wszystko mamy czarno na białym, kto to jest uczestnik, jakie typy mamy tych
domów to, co mówiłam, co musi mied, statut domu, regulamin organizacyjny, program działalności, plan
pracy, to wszystko mamy akceptowane przez…, opracowujemy i o urząd wojewódzki nam zatwierdza,
i dopiero możemy wprowadzad. (Realizator – ŚDS)
Oczekiwania
Każda z grup pytanych w toku badania o oczekiwania wobec ŚDS formułowała je nieco inaczej.
Dla przedstawicieli samorządów podstawowym problemem jest brak środowiskowych domów i brak miejsc
w tych istniejących – oczekują oni tworzenia kolejnych placówek tego typu. Uczestnicy zajęd w ŚDS formułowali
oczekiwania związane z ich własnymi zainteresowaniami (np. otwarcie pracowni garncarskiej) chod przeważnie
stwierdzali, że nie chcą nic zmieniad. Dla kadry kierowniczej kluczowe było zapewnienie finansowania placówki
na adekwatnym poziomie, gwarantującym wynagrodzenia adekwatne do wkładu pracy swoich pracowników.
Wskazywali też na kontakt z psychiatrami, jako ważny element uzupełniający terapię, który obecnie jest
ograniczony.
Bo na przykład pacjent w szpitalu psychiatrycznym dostaje wypis „zaleca terapię zajęciową w ośrodkach
wsparcia typu ŚDS, WTZ”, nawet często w zaleceniach szpitala oni tak piszą. To, jak są takie zalecenia, to
weźcie, niech tutaj od czasu do czasu zajrzy do nas w ramach konsultacji pracownik, któryś z pracowników,
z lekarzy psychiatrów szpitala. To by było dobre, żeby mieli tu takie ośrodki pod swoją pieczą i za swoje
pieniądze, i wtedy byłaby możliwośd zwiększenia tego typu, bo tutaj jest kadra wykwalifikowana pod
względem terapii, pod względem rozumienia indywidualnego uczestnika, ale musiałaby mied jeszcze tutaj to
wsparcie od tej strony medycznej typowo. (Realizator – ŚDS)

4.4.

Usługi opiekuocze dla osób z niepełnosprawnością

Wprowadzenie teoretyczno-prawne
Usługi opiekuocze zabezpieczają podstawowe potrzeby osób starszych, z niepełnosprawnością, samotnych
i tych, których rodziny nie są w stanie zapewnid potrzebnej opieki. Zwykle ich odbiorcami są osoby mające
trudności związane z poruszaniem się, samoobsługą, kontaktami z otoczeniem oraz funkcjonowaniem
w środowisku przede wszystkim ze względu na wiek lub ciężkie i przewlekłe choroby. Pomoc dotyczy
zaspokojenia codziennych potrzeb życiowych (np. zakupy, przygotowanie posiłku, sprzątanie), ale także opieki
higienicznej, zaleconej przez lekarza pielęgnacji oraz, w miarę możliwości, zapewnienia kontaktów
z otoczeniem.
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Specjalistyczne usługi opiekuocze to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju
schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone są przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem
zawodowym. Pomoc ta polega na systematycznym kontakcie osoby świadczącej specjalistyczne usługi
opiekuocze z osobą wymagającą wsparcia, w celu uczenia i rozwijania umiejętności niezbędnych do
samodzielnego życia, a także pomocy w codziennym funkcjonowaniu – pośredniczeniu w realizacji spraw
urzędowych, gospodarowaniu budżetem domowym, kontrolą realizacji zaleceo lekarskich itp.
Obowiązek organizowania i świadczenia usług opiekuoczych spoczywa na gminie, zgodnie z art. 17 ust.1 pkt 11
obowiązującej ustawy o pomocy społecznej. Organizatorem usług jest ośrodek pomocy społecznej, zaś
wykonawcą – podmiot świadczący usługi opiekuocze na rzecz osób uprawnionych do korzystania z nich. Może
to byd ośrodek pomocy społecznej albo organizacja pozarządowa lub inny podmiot, któremu zlecono realizację
zadania publicznego z zakresu świadczenia usług opiekuoczych. Ośrodek pomocy społecznej, przyznając usługi
opiekuocze, ustala ich zakres, wymiar, okres i miejsce świadczenia; w załączniku do decyzji przyznającej usługi
opiekuocze ustala się wykaz czynności opiekuoczych, które mają byd podejmowane wobec osoby, której
przyznano usługi opiekuocze. Rada gminy w drodze uchwały określają szczegółowe warunki przyznawania
i odpłatności za usługi opiekuocze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od
opłat, jak również trybu ich pobierania.
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Usługi opiekuocze są świadczone także w ramach oferty domów pomocy społecznej i tam zostały ujęte
w całościowej ocenie placówek.
Sposób organizacji usług
Usługi opiekuocze są przyznawane na podstawie kilku kryteriów. Jednym z podstawowych jest wywiad
środowiskowy, w którym zostaje określony poziom niesamodzielności w prowadzeniu gospodarstwa
domowego i fakt czy są to osoby, które mogą zapewnid sobie opiekę. Do tego załączane jest zaświadczenie
lekarskie określające jednostkę chorobową czy niepełnosprawnośd. Lekarz określa też oczekiwany poziom i czas
świadczenia usług. Do decyzji potrzebne są też informacje o sytuacji materialnej. Usługi dla części osób,
o najniższych dochodach, są bezpłatne. Na tej podstawie podejmowana jest decyzja o przyznaniu usługi, wraz
ze wskazaniem jej szczegółowego zakresu, poziomu odpłatności lub zwolnienia z odpłatności. Procedurę kooczy
podpisanie umowy (przeważnie zlecenia) z osobą, która ma świadczyd usługę. W umowie sprecyzowany jest
zakres czynności, termin i czas ich prowadzenia. Nie ma potrzeby czekad na uprawomocnienie się decyzji, jest
ona nadawana pod rygorem natychmiastowej wykonalności z uwagi na ważny interes strony.
(Czas oczekiwania na ) usługi opiekuocze, to praktycznie… Kwestia tylko zgłoszenia, wydania decyzji. (…).
I praktycznie rzecz biorąc, można już następnego dnia podpisad umowę zlecenie i mogą byd one świadczone
już następnego dnia, jeśli zachodzi taka koniecznośd. (Organizator – OPS)
Do usług opiekuoczych nie są kwalifikowane osoby, które wymagają opieki całodobowej. W tym przypadku
rozpatruje się koniecznośd zapewnienia podopiecznemu miejsca w domu pomocy społecznej, z uwagi na fakt
braku możliwości świadczenia przez gminę usług opiekuoczych całodobowo.
Bo do usług opiekuoczych kwalifikowane są osoby, które potrzebują wsparcia, ale w jakimś wymiarze
czasowym, a jeżeli wymagają wsparcia w okresie całodobowym to w związku z tym, że gmina nie jest w stanie
zabezpieczyd całodobowej opieki, no są kierowane do Domów Pomocy Społecznej (Organizator – OPS)
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Art. 50 ustawy z dnia 12marca 2004 r. o pomocy społecznej.

153

W ramach usług opiekuoczych świadczona jest pomoc o szerokim spektrum działao. Może to byd pielęgnacja,
przygotowanie posiłku, sprzątanie domu, umawianie wizyt lekarskich, zaopatrzenie w środki medyczne czy leki
lub zrobienie drobnych zakupów. W niektórych przypadkach najsilniejsze potrzeby dotyczą usługi
towarzyszenia, kontaktu z innymi osobami, asysty podczas wyjścia z domu
W przypadku usług specjalistycznych zakres pomocy jest ściśle określony i wynika z potrzeb i wskazao
medycznych i terapeutycznych.
To nie jest tak, że my w ramach usług opiekuoczych zabezpieczamy tylko wizyty lekarskie i przygotowanie
posiłku. Nie. Bo w usługach opiekuoczych to wszystko zależy jakie są oczekiwania tych osób. Dlatego, że
niektóre osoby w ramach usług opiekuoczych oczekują, bo są osobami samotnymi, i oczekują jakby w tym
pakiecie posprzątania w domu, przygotowania posiłku, bo są osobami, które nie są w stanie… nie wiem,
zamówienia lekarza, tam jak gdyby zabezpieczania w środki medyczne czy leki, ale są też osoby, które
w ramach usług opiekuoczych oczekują tylko i wyłącznie wizyty lekarskiej, albo zapewnienia im kontaktu ze
środowiskiem najbliższym, albo potrzebują bliskości osoby drugiej, która z nimi wyjdzie do parku, razem
zejdzie do sklepu i zrobi drobne zakupy. To wszystko zależy od tego, na jakie zapotrzebowanie… jakiego typu
czynności oczekuje od nas podopieczny, wnioskując o pakiet usług opiekuoczych i jakiego typu usługi
potrzebuje zgodnie ze wskazaniem lekarskim. (Organizator – OPS)
usługi opiekuocze skierowane do osób starszych, ale też i osób niepełnosprawnych, czyli wszystkie usługi
w zakresie pielęgnacji, pomocy w przygotowywaniu posiłków, robienia zakupów, sprzątania. My to też
oceniamy, że potrzeby, które są zgłaszane przez konkretne osoby, które z tych usług chcą skorzystad. Są
sytuacje, że jedna osoba potrzebuje konkretnie usługi w zakresie pielęgnacji i tylko to, i bezpośredniej opieki,
a druga osoba pomocy w zaspokajaniu takich podstawowych potrzeb, czyli pomoc w przygotowywaniu
posiłków, w robieniu zakupów. To wszystko, co zgłaszają. (Organizator – OPS)

4.4.1.

Sied instytucji

Usługi opiekuocze, w tym specjalistyczne usługi opiekuocze organizuje ¾ wszystkich OPS, natomiast 5%
101
ośrodków organizuje usługi dla osób z niepełnosprawnością poza gminą . Spośród badanych organizacji
pozarządowych i instytucji prywatnych 12% świadczy usługi opiekuocze dla osób z niepełnosprawnością.
Wywiady pogłębione potwierdzają dane z publicznej statystyki, że usługi specjalistyczne są świadczone rzadziej,
niż ogólne usługi opiekuocze. Według danych z OZPS w 2014 roku w skali całego województwa 12% gmin nie
świadczyło na swoim terenie usług opiekuoczych, natomiast aż 91% specjalistycznych usług opiekuoczych.
Specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi nie świadczyło 67% gmin z terenu
Wielkopolski.
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Dane z badania CAWI OPS i PCPR.
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Mapa 22 Gminy świadczące specjalistyczne usługi opiekuocze w województwie wielkopolskim w 2014 roku

Źródło: Sprawozdanie OZPS za 2014 r.

Niska liczba jednostek świadczących specjalistyczne usługi opiekuocze wynika nie tyle z braku zapotrzebowania
na ten typ usługi, co z trudności pojawiających się w związku z chęcią ich realizacji, np. braku osób
o kwalifikacjach pozwalających im świadczyd te usługi. Kwestia ta jest szczegółowo regulowana
Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług
opiekuoczych (Dz. U. 189 poz. 1597 i 1598).
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My chociażby na podstawie jak gdyby naszych działao na przykład przez okres jakichś trzech lat ostatnich są
realizowane usługi opiekuocze dla osób niepełnosprawnych w tym dla dzieci z autyzmem na przykład, który
przez… no one są organizowane jak dobrze pamiętam już od 2012. Wcześniej ich po prostu nie było.
(Organizator – OPS)
Mamy specjalistyczne usługi, natomiast nie mamy specjalistycznych usług opiekuoczych dla osób zaburzonych
psychicznie (…). Chcieliśmy je uruchomid, ale nie mogliśmy, bo nie mamy osoby, która taką usługę mogłaby
świadczyd. Jest to osoba, która musi spełniad odpowiednie wymogi Ministra pracy i polityki społecznej. (OPS)
Chod jednostki organizacyjne pomocy społecznej przeważnie same organizują i realizują usługi opiekuocze
na terenie własnych gmin i powiatów, to w co trzecim samorządzie przynajmniej częśd z nich jest też zlecana
do realizacji podmiotom zewnętrznym.
Tabela 13 Sposób organizacji usług opiekuoczych przez OPS/PCPR

Wyłącznie
realizuje

Wyłącznie zleca
innym
placówkom

Zarówno
realizuje jak i
zleca innym
placówkom

64,7%

18,0%

13,5%

Nie realizuje,
ani nie zleca
innym
placówkom tej
formy usługi

Nie
wiem/trudno
powiedzied

Ogółem

0,8%

3,0%

133

Źródło: Badanie CAWI z organizatorami usług (OPS/PCPR), N=133.

W przeważającej części badanych samorządów, które realizują usługi opiekuocze, zapotrzebowanie na nie jest
duże, natomiast co czwarty OPS deklaruje, że jest niewielkie. Potwierdzają to wywiady pogłębione – w małych
gminach z usług opiekuoczych korzystają pojedyncze osoby, czasem rolę opiekunów przejmują bliscy
i sąsiedzi osób z niepełnosprawnością.
Tabela 14 Zapotrzebowanie na usługi opiekuocze kierowane do osób z niepełnosprawnością
Bardzo małe

Raczej małe

Raczej duże

Bardzo duże

Trudno
powiedzied

Ogółem

6,8%

17,3%

53,4%

10,5%

12,0%

133

Źródło: Badanie CAWI z organizatorami usług (OPS/PCPR), N=133.

4.4.2.

Współpraca instytucji

Chod niektóre usługi opiekuocze są realizowane przez same OPS-y, to wiele ośrodków współpracuje z innymi
instytucjami poprzez zlecanie im świadczenia tych usług – szczególnie specjalistycznych. Można więc stwierdzid,
że podstawową formą współpracy JOPS w zakresie organizacji usług opiekuoczych jest zlecanie ich realizacji
na podstawie prawa zamówieo publicznych lub ustawy o działalności pożytku i wolontariacie.
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Natomiast jeżeli chodzi o usługi opiekuocze to w tym zakresie realizujemy w ramach zadao własnych usługi
opiekuocze i usługi opiekuocze specjalistyczne dla osób z zaburzeniami. I to realizujemy w ramach zasobów
własnych. Natomiast jeżeli chodzi o realizację usług opiekuoczych dla dzieci, czy dla osób z zaburzeniami
psychicznymi, w tym z autyzmem i Aspergerem, realizujemy to przez zlecenie dla instytucji zewnętrznej.
(Organizator – OPS)
Tabela 15 Tryb zlecania usług opiekuoczych
Zlecenia w trybie działalności
pożytku publicznego

W trybie zamówieo
publicznych

W innym
trybie

Nie wiem/trudno
powiedzied

Ogółem

23,8%

45,2%

19,0%

16,7%

42

Źródło: Badanie CAWI z organizatorami usług (OPS/PCPR), N=42.

Pogłębiona analiza potwierdza tę prawidłowośd. Usługi opiekuocze specjalistyczne są zlecane zarówno
organizacjom pozarządowym, jak i firmom prywatnym. Częśd ośrodków bazuje na precyzyjnych opisach
dokumentacji przetargowej wybierając wykonawcę do świadczenia opieki dla niesamodzielnych mieszkaoców
gminy. Wyznaczenie kryteriów dostępu na odpowiednim poziomie i granicy cenowej pozwala wybrad
wykonawcę zgodnego z oczekiwaniami ośrodków. Wśród wykonawców można znaleźd zarówno ośrodki
ochrony zdrowia, podmioty prywatne jak i podmioty ekonomii społecznej.
kto się zgłosi i będzie spełniał wszelkie tutaj kryteria. I za taką stawkę, którą my jesteśmy w stanie zapłacid,
realizują usługi. (Organizator – OPS)
Mam na myśli usługi typowo, tak jak określa ustawa o pomocy społecznej, usługi opiekuocze. I my tu właśnie
współpracujemy z podmiotem ekonomii społecznej, który na podstawie wygranego przetargu świadczy
pomoc w formie usług dla naszych mieszkaoców. (Organizator – OPS)
Na przykład to w tym zakresie wygląda. A w przypadku tych specjalistycznych usług opiekuoczych to no
przede wszystkim cała gama placówek ochrony zdrowia. (Organizator – OPS)
Chod zlecanie zadao wydaje się byd powszechną praktyką, to w niektórych gminach z powodzeniem
przekazuje się realizację usług opiekuoczych podmiotom ekonomii społecznej. Powołanie podmiotu ekonomii
społecznej świadczącego usługi opiekuocze pozwoliło na nawiązanie długofalowej współpracy ośrodka z PES.
Takie rozwiązanie dodatkowo nie wymaga stosowania za każdym razem prawa zamówieo publicznych.
Utworzenie podmiotu świadczącego usługi społeczne pozwoliło w tym przypadku nie tylko rozwinąd usługi
opiekuocze, ale pozytywnie wpłynęło na sytuację na niewielkim, lokalnym rynku pracy.
Od tego 2009 r. usilnie pracowaliśmy na to, żeby pouruchamiad te usługi, więc została u nas uruchomiona
usługa opiekuocza, bo też jej nie było. Żeby mogła ona byd uruchomiona, trzeba było utworzyd podmiot,
który by tą usługę opiekuoczą realizował. Czyli najpierw musieliśmy otworzyd spółdzielnię socjalną, później
uruchomiliśmy usługę opiekuoczą, z czasem uruchomiliśmy specjalistyczną usługę opiekuoczą, bo też było
takie zapotrzebowanie.(Organizator – OPS)
nie ma konkursu, nie, ponieważ też... No po to tworzyliśmy tą spółdzielnię socjalną, po co tworzyliśmy ten
podmiot, w którym zresztą, nota bene, pracują nasze bezrobotne mieszkanki, żeby właśnie zlecad im. (OPS)
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W innej gminie nieco inaczej rozwiązano problem braku stałego podmiotu świadczącego usługi opiekuocze.
W ramach projektu wyszkolono odpowiednią kadrę. W razie potrzeby świadczenia usług, OPS pośredniczy
w kontakcie pomiędzy opiekunkami a rodziną wnioskującą o opiekę.
Zgłasza się do nas i prosi o kontakt z osobami, które mogą świadczyd te usługi, bo w ramach projektu unijnego
przeszkoliliśmy tutaj panie do świadczenia usług, one otrzymały certyfikaty, zaświadczenia. I tu jesteśmy
tylko takim przekazicielem, że udostępniamy dane i polecamy do rodziny, na przykład, 3 osoby, i dalej te osoby
już się rozliczają i dogadują między sobą.(Organizator – OPS)
Jak widad z powyższych cytatów, w świadczeniu usług opiekuoczych szczególną rolę odgrywa środowisko
lokalne. Ośrodki pomocy społecznej nawiązują współpracę z najbliższym otoczeniem osób potrzebujących
opieki, aby zmobilizowad je do pomocy osobie niesamodzielnej.
To my tutaj na przykład wykorzystując usługi opiekuocze, (…) posiadając wiedzę, że nie jesteśmy w stanie
w pełni zabezpieczyd potrzeb osoby, która się do nas zwraca, no to staramy się tutaj zaangażowad te osoby
najbliższe, czyli znajomych, sąsiadów. Próbujemy jakoś do nich dotrzed, żeby ten system tak skonstruowad, że
w momencie, kiedy my nie możemy wejśd, to staramy się zaangażowad osoby, które gdzieś tam są chętne do
tej pracy. Na rzecz tej osoby potrzebującej. (Organizator – OPS)
Usługi opiekuocze to mamy w tym roku akurat, bo, muszę panu powiedzied, że tu w gminach wiejskich, jako
ośrodek pomocy, nie występuje aż tak dużo tych usług opiekuoczych, tu jeszcze jest ta zasada, że po sąsiedzku
sobie pomagamy, z dobrego zwyczaju, że to nie jest blokowisko, że tu nie jest anonimowośd ludzi, że jeśli ktoś
wymaga pomocy, to w najbliższym otoczeniu środowiska świadczymy to. (Organizator – OPS)
W niektórych gminach do świadczenia usług opiekuoczych zatrudniani są sąsiedzi osoby wymagającej
wsparcia, co ogranicza lub zupełnie eliminuje koszty dojazdów. Co jednak ważniejsze z punktu widzenia
komfortu podopiecznych, opieka nad nimi jest powierzana osobom im znanym, sprawdzonym i zaufanym
w środowisku lokalnym. Praktyka ta najlepiej sprawdza się w gminach wiejskich, gdzie mieszkaocy są sobie
dobrze znani.
Generalnie rzecz biorąc, są to z reguły sąsiedzi. Ja mówię, w przypadkach, które tutaj znam. Są to sąsiedzi, ale
są to osoby, które kiedyś świadczyły takie usługi, albo miały tę osobę w domu, w rodzinie i opiekowały się.
Czyli środowisko już wie, że to jest osoba rzetelna. Czyli też z polecenia takiego środowiskowego. Które prze
praktykowały u siebie, wywiązywały się z tego. I dają taką rękojmię, gwarancję takiego należytego
wykonywania tych zadao. Mówię tutaj o tych usługach opiekuoczych. (Organizator – OPS)
4.4.3.

Koszty realizacji usługi

W 2014 r. wydatki na usługi opiekuocze i specjalistyczne usługi opiekuocze w budżecie jednostek samorządu
terytorialnego (zadania własne i zadania zlecone) opiewały na sumę ponad 45 milionów złotych.
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Tabela 16 Wydatki na usługi opiekuocze w 2014 r.
Subregion

Koszt usług opiekuoczych, w tym specjalistycznych usług opiekuoczych, poniesiony przez
gminy w 2014 roku w ujęciu subregionalnym

kaliski
konioski
leszczyoski
pilski
poznaoski (z m.
Poznao)
Suma

9 261 227 zł
9 131 948 zł
4 969 245 zł
2 800 542 zł
19 579 950 zł
45 742 912 zł

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Sprawozdania OZPS za 2014 r.

Ponad 40% z tej kwoty wydatkowano w podregionie poznaoskim, a w samym Poznaniu prawie 14 milionów
złotych. Podkreślid jednak należy, że jest to cała kwota wydatkowana przez gminy na usługi opiekuocze,
z których korzystają osoby niesamodzielne, w tym osoby z niepełnoprawnością. Z kolei na specjalistyczne usługi
opiekuocze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2014 roku wydatkowano ponad 7 milionów 800 tysięcy
złotych, przy czym wsparciem objęto 822 osoby
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.

Koszt świadczenia usług opiekuoczych jest dzielony pomiędzy środki własne gminy i podopiecznego. Ten ostatni
opłaca częśd lub całośd kosztów o ile przekracza kryterium dochodowe. Osoby, których dochody są niższe niż
ustawowy próg kryterium dochodowego są zwalniane z opłat.
Szczegółowy schemat odpłatności określają uchwały rad gmin, podobnie jak koszt 1 godziny usługi opiekuoczej.
Koszty te wahają się od kilku do kilkunastu złotych za godzinę. W przypadku specjalistycznych usług
opiekuoczych dla osób zaburzeniami psychicznymi uśredniony koszt świadczenia jednej godziny usług w 2014
roku wyniósł 18 zł.
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Źródłem finansowania przecież takich usług, bo my zatrudniamy opiekunkę i my płacimy jej ze środków tu
własnych gminy. Bo nie zawsze środki, które wpływają z tej usługi… Wiadomo, opłacają. No to jest zależne od
dochodu. To może byd 10 procent dochodu, 20, 30. Zależy jak przypada dochód na osobę. Ta osoba nam ze
swoich środków wpłaca. Ale ta częśd wpłaconych pieniędzy nie zawsze pokrywa koszt godziny na przykład
usługi u niej w domu, którą my świadczymy. Tak że to ze środków własnych gminy są opłacane te usługi.
(Organizator – OPS)
Środki są zabezpieczane na usługi opiekuocze w oparciu o przewidywane zapotrzebowanie na wsparcie w tym
zakresie. Trudno jednak jednoznacznie zaplanowad ile osób i w jakim wymiarze będzie wymagało pomocy
w ciągu roku, stąd zdarza się, że ośrodki wnioskują w trakcie roku budżetowego o zwiększenie środków na ten
cel. Trudno jednoznacznie stwierdzid jak częsta jest to praktyka.
…natomiast zdarzają się takie sytuacje, że to nasze planowanie czy to nasze diagnozowanie nie odpowiedziało
w pełni na potrzeby, tzn. okazało się, że zaplanowaliśmy w jakimś określonym wymiarze usługę, powiedzmy
opiekuoczą, a trakcie roku okazało się, że jest większa potrzeba na tę usługę i wówczas zwiększamy budżet.
Zwracamy się do gminy o zwiększenie środków i te środki do nas trafiają. (…)Mieliśmy taką sytuację
102
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Tamże.
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ze specjalistyczną usługą opiekuoczą. Nie mieliśmy zaplanowanych środków na specjalistyczną usługę
opiekuoczą, ponieważ nie było wcześniej takiej potrzeby. Diagnozowaliśmy środowisko, pytaliśmy. Nie było
odpowiedzi, zapotrzebowania, natomiast kiedy się taka sytuacja pojawiła, to te środki zostały uruchomione.
Nie ma większego problemu. (Organizator – OPS)
Nie ulega za to wątpliwości, że środków na usługi opiekuocze jest za mało. Mimo niskiej stawki za godzinę usług
(średnia wojewódzka około 12zł za godzinę), ośrodki pomocy społecznej nie są w stanie sfinansowad opieki
w takim wymiarze, w jakim potrzebują jej mieszkaocy. Prowadzi to do sytuacji w której liczba przyznanych
godzin opieki jest niewystarczająca z punktu widzenia potrzeb podopiecznych. Problematyczne jest też
świadczenie usług w weekendy. Wiele osób potrzebuje w sobotę i w niedzielę tej samej pomocy (zwłaszcza
przy samoobsłudze, posiłkach), co w ciągu tygodnia, a pomoc jest zakontraktowana jedynie w dni robocze.
Jedynym problemem, dominującym, to jest brak wystarczających środków, z uwagi na to, że uważam, że
w niektórych przypadkach wymagane by było nawet zwiększyd liczbę godzin u danej osoby, ponieważ jeżeli to
jest osoba mało taka powiedziałabym, leżąca, czy też wymagająca więcej pomocy i opieki ze strony osoby
drugiej, zwiększenie tej ilości godzin. Natomiast ograniczenia tutaj finansowe powodują to, że możemy tylko
finansowad na przykład 4 godziny dziennie, czyli dwie do południa, dwie po południu. (Organizator – OPS)
4.4.4.

Poziom zaspokojenia potrzeb

Zapotrzebowanie na usługi
W 2014 roku z usług opiekuoczych skorzystało 8 781 osób, w tym ze specjalistycznych jedynie 185. Z kolei
ze specjalistycznych usług opiekuoczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi skorzystało 822 osób,
co łącznie daje sumę 9603 beneficjentów usług opiekuoczych.
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Mapa 23 Gminy świadczące specjalistyczne usługi opiekuocze dla osób z zaburzeniami psychicznymi
w województwie wielkopolskim w 2014 r.

Źródło: Sprawozdanie OZPS za 2014 r.

Usługi opiekuocze są przeważnie świadczone beneficjentom przez okres kilku lat. Nie jest to więc pomoc
jednorazowa czy doraźna, ale stanowi stały element działalności większości ośrodków pomocy. W przypadku
prywatnych podmiotów świadczących usługi opiekuocze (przeważnie na zlecenie OPS-ów), 10 na 12 instytucji
deklaruje, że beneficjenci korzystają często z ich usług. W opinii tych respondentów znaczna częśd
potrzebujących nie otrzymuje oczekiwanego wsparcia.
Tabela 17 Średni czas korzystania z usług opiekuoczych przez osoby z niepełnosprawnością
do 1 roku

od roku do 5 lat

od 5 do 10 lat

10 lat i więcej

Ogółem

5,8%

66,0%

16,5%

11,7%
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Źródło: Badanie CAWI z organizatorami usług (OPS/PCPR), N=133.
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Zebrane dane w trakcie przeprowadzonego badania (wywiady z organizatorami usług) wskazują na to, że
przynajmniej w co piątej gminie z terenu województwa wielkopolskiego znaczna częśd osób zainteresowanych
skorzystaniem z usług opiekuoczych dla osób z niepełnosprawnością (przynajmniej połowa) nie ma dostępu
do tych usług. W opinii respondentów problemy występują także w innych gminach. Tylko co trzeci OPS może
zapewnid dostęp do opieki dla wszystkich lub prawie wszystkich zainteresowanych.
Tabela 18 Jaka częśd osób zainteresowanych
z niepełnosprawnością otrzymuje wsparcie?
Nikt lub
prawie nikt
2,3%

Mniejszośd

Mniej więcej
połowa

13,5%

6,0%

skorzystaniem

z

usług

opiekuoczych

dla

osób

Większośd

Wszyscy lub
prawie
wszyscy

Nie
wiem/trudno
powiedzied

Ogółem

35,3%

36,8%

6,0%
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Źródło: Badanie CAWI z organizatorami usług (OPS/PCPR), N=133.

Jak już zauważono, problematyczne jest nie tylko zapewnienie pomocy w formie usługi opiekuoczej, ale
zagwarantowanie odpowiedniej intensywności opieki, przez co rozumiana jest adekwatna do potrzeb
opiekuoczych beneficjenta liczba godzin usług w ciągu dnia. Chociaż pracownicy ośrodków pomocy szukają
rozwiązao tej sytuacji (np. angażując bliskich i sąsiadów), to potrzeby są wciąż duże. Znacznie bardziej korzystne
finansowo dla samorządów jest świadczenie usług opiekuoczych w miejscu zamieszkania, aniżeli w placówce
całodobowego wsparcia.
Jeżeli chodzi o usługi opiekuocze to staramy się tak gospodarowad czasem i w takim zakresie, na ile to jest
możliwe zabezpieczyd żeby nie było decyzji odmownych. I decyzje odmowne nam się jak gdyby nie zdarzają
z braku tego, że nie jesteśmy w stanie tego zrobid, tak? Tak staramy się dogadad ewentualnie z klientami żeby
zabezpieczyd chociaż w tym minimum, na ile to jest potrzebne. Może oczekiwania tych osób byłby jak gdyby
w wyższym wymiarze czasu pracy, ich oczekiwania jeśli chodzi o sprawowanie opieki w ramach usług
opiekuoczych. (Organizator – OPS)
A my tylko, jako ośrodek, to zapewniamy w części te usługi. Na ile nas stad oczywiście. (Organizator – OPS)
Jakośd usług i nadzór
Jakośd usług opiekuoczych jest gwarantowana na kilku poziomach ich realizacji. Z perspektywy legislacyjnej
ustawodawca wprowadził wymogi w zakresie kwalifikacji osób świadczących opiekę. Ośrodki pomocy nie mogą
zlecad realizacji specjalistycznych usług opiekuoczych osobom, które nie spełniają tych wymagao. Szczególne
kwalifikacje muszą posiadad osoby świadczące specjalistyczne usługi opiekuocze ze względu na rodzaje
schorzeo osób, wobec których świadczą usługi. Z jednej strony te wymagania podnoszą jakośd usług, a z drugiej
stwarzają barierę w ich realizacji. Wiele ośrodków nie może zapewnid kadry o tak wysokich kwalifikacjach, która
dodatkowo byłaby skłonna pracowad za niską stawkę godzinową pracy, ponieważ usługi te są nisko wyceniane.
Pracownicy badanych ośrodków pomocy potwierdzają, że standardowa procedura obejmuje podpisanie
umowy z osobą świadczącą usługi opiekuocze. Umowa ta precyzuje zakres usługi i stanowi podstawę
do egzekwowania określonych działao prowadzonych przez opiekunów.
Dodatkowo w przypadku usług specjalistycznych wymagane jest prowadzenie kart pracy, dokumentujących
podjęte działania.
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Przy specjalistycznych usługach opiekuoczych jest karta pracy. Karta usług właściwie. (Organizator – OPS)
Z formalnych instrumentów egzekwowania jakości usług korzystają też urzędy wojewódzkie, które prowadzą
kontrole działao ośrodków pomocy społecznej, także w zakresie świadczenia usług opiekuoczych. Weryfikacji
często podlega przebieg procedury przyznawania pomocy w formie usług, sposób jej dokumentowania
i kwalifikacje kadry świadczące te usługi. Dodatkowo ocenie podlegają dokumenty opisujące zakres
wykonywanych czynności w ramach usług, które są porównywane z warunkami przyznanej pomocy, jej zakresu,
częstotliwości i czasu trwania.
Ważną rolę w ocenie jakości i standardów świadczonych usług stanowią indywidualne rozmowy pracowników
socjalnych z podopiecznymi, którym przyznano opiekę. W sytuacjach budzących wątpliwośd co do jakości
zdarzało się, że usługa była świadczona podczas obecności pracownika OPS. Dodatkowo zdarza się, że
na wniosek podopiecznego lub jego rodziny dokonuje się zmiany opiekuna. Nie zawsze wynika to ze
świadczenia niskiej jakości usług, ale z oczekiwao i preferencji podopiecznych.
Natomiast, jeśli chodzi o usługi opiekuocze, to są takie kontrole pracownika… W środowisku po prostu. Z daną
osobą, jeśli się gdzieś tam w okolicy robi wywiady to się wstępuje, żeby po prostu zobaczyd, jak ta osoba
funkcjonuje, czy te usługi są wystarczające, czy ta osoba jest zadowolona, czy trzeba je znieśd, czy trzeba
poszerzyd zakres. (Organizator – OPS)
Natomiast staramy się tutaj rozmawiad z osobami, którzy są naszymi klientami… jak są zadowoleni.
(Organizator – OPS)
Jeżeli jest osoba starsza czy niepełnosprawna, niezadowolony z pracy (opiekuna), z pani Marysi no to
pracownikowi socjalnemu od razu mówi i jest zmieniana, czy jest prowadzona rozmowa z panią Marysią
przysłowiową, albo jest zmiana tego opiekuna. (Organizator – PCPR)
Niektóre ośrodki dodatkowo weryfikują jakośd świadczonych usług, prosząc o pisemną opinię rodziny
beneficjentów.
W przypadku usług opiekuoczych, to sprawdzamy jako pracownicy socjalni. Idziemy i rodziny nam piszą
oświadczenia, czy usługi świadczone przez opiekunów są należycie świadczone, czy wystąpiły jakieś
problemy z opiekunkami. (Organizator – OPS)
Ważnym elementem systemu zapewniania wysokiej jakości usług opiekuoczych jest przyjęcie odpowiednich
kryteriów przez samorządy przy zlecaniu realizacji zadao innym podmiotom. Ośrodki pomocy społecznej
w dużej mierze kierują się doświadczeniem placówek, które ubiegają się o realizację usług opiekuoczych,
a także przygotowaniem kadry.
(…) żeby to były firmy, które też w jakiś sposób wiedzą i mają doświadczenie w realizowaniu tego typu zadao
(Organizator – OPS)
Istotne dla organizatorów jest też spełnianie standardów świadczenia usług przez realizatorów. Należy przy tym
zaznaczyd, że dla badanych spełnianie określonych standardów usług mogło byd tożsame z dysponowaniem
wykwalifikowaną kadrą, czy posiadaniem odpowiedniego doświadczenia.
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Wykres 60 Jakimi kryteriami posługuje się Paostwa placówka zlecając usługi opiekuocze, w tym specjalistyczne
kierowane do osób z niepełnosprawnością?
0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

Doświadczenie placówki w wykonywaniu podobnych usług

76,2%

Określone kompetencje placówki

64,3%

Przygotowanie kadry zatrudnionej w placówce

71,4%

Spełnianie określonych standardów świadczenia usług
Inne kryteria

64,3%
14,3%

Źródło: Badanie CAWI z organizatorami usług (OPS/PCPR) N=42.

W ogóle, myśląc o tym, żeby współpracowad z podmiotem ekonomii społecznej, żeby zlecid nas... że nie będą
osoby przygotowane, na przykład do specjalistycznych usług. A jednak się okazało, że są, że spełniają
rozporządzenie, z którego wynika, co powinno byd. Kwestia przygotowania, profesjonalizmu. (Organizator –
OPS)
Natomiast jeżeli chodzi o usługi opiekuocze to to muszą byd zadania i muszą byd spełnione wymogi, które
wynikają z rozporządzeo i z przepisów prawa. Bądź ewentualnie te dodatkowe, które my już w ramach
przetargów, bym powiedziała, wymagamy w specyfikacji, istotnych warunków zamówienia. (Organizator –
OPS)
Oczekiwania
Zaspokojenie potrzeb mieszkaoców województwa wielkopolskiego w zakresie usług opiekuoczych wymaga
zmian w sposobie organizacji opieki. Przede wszystkim, jak deklarują zarówno organizatorzy, jak i odbiorcy
tych usług – potrzebne jest zwiększenie liczby godzin świadczenia usług w ciągu tygodnia.
Drugim ważnym elementem jest zapewnienie specjalistycznej kadry świadczącej usługi opiekuocze,
szczególnie specjalistyczne dla osób chorujących psychicznie. Braki kadry często uniemożliwiają odpowiedź
na zapotrzebowanie zgłaszane do OPS.
Tego (specjalistycznych usług opiekuoczych) nie mamy, bo no tutaj osoba, która miałaby świadczyd usługi,
tam są wiem, że dosyd takie wymogi i my po prostu nie mamy. Mieliśmy, rzeczywiście, jak zaczynaliśmy, to
zaczynaliśmy od specjalistycznych usług opiekuoczych, ale niestety pani nam odeszła. Dlatego potem
zatrudniliśmy już panią z tymi, mniejszymi kwalifikacjami i realizujemy tylko usługi opiekuocze (Organizator –
OPS)
Kolejnym elementem, silnie powiązanym ze wspomnianymi wcześniej, jest zwiększenie finansowania opieki.
Brak środków na świadczenie tej usługi „tu i teraz” może mied późniejsze, znacznie dotkliwsze dla JST
konsekwencje finansowe. Istnieje zagrożenie, że u osób potrzebujących asysty przy codziennych czynnościach,
które jej nie otrzymają, dojdzie do sytuacji pogorszenia jej stanu i konieczności zapewnienia pomocy w dużo
większym zakresie, np. leczenia lub przeniesienia do instytucji zapewniającej opiekę całodobową.
Odpowiedzią na opisane powyżej problemy może byd stosowane z powodzeniem w niektórych gminach,
zaangażowanie pomocy sąsiedzkiej. Działania pracowników socjalnych nastawione na aktywizację społeczności
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lokalnej w kierunku pomocy i opieki nad osobami niesamodzielnymi w środowisku to opłacalna inwestycja.
Inicjowanie takich działao może przynieśd wymierne korzyścią dla wszystkich zaangażowanych stron.
Tabela 19 Problemy zgłaszane przez OPS/PCPR w realizacji usług opiekuoczych
Problem

Odsetek

Niewystarczające środki pieniężne na zaspokojenie potrzeb podopieczny

41,4%

Niewystarczające zasoby kadrowe

35,3%

Za duża biurokracja

12,8%

Problem w komunikacji z podopiecznymi

14,3%

Problemy w organizacji (np. z zebraniem grupy)

2,3%

Inne

1,5%

Nie ma żadnych problemów w realizacji tej usługi

28,6%

Ogółem

N=133

Źródło: Badanie CAWI z organizatorami usług (OPS/PCPR).

4.5.

Pozostałe usługi kierowane do osób z niepełnosprawnością

4.5.1.

Usługi zdrowotne i rehabilitacyjne

Osoby z niepełnosprawnością mogą korzystad m.in. ze wsparcia określonego w Ustawie z dnia 27 sierpnia 1997
r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, do którego zaliczyd należy
między innymi dofinansowanie kosztów uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym i zaopatrzenia w sprzęt
rehabilitacyjny. Rehabilitacja jest też realizowana w ramach finansowania z Narodowego Funduszu Ochrony
Zdrowia:





w warunkach ambulatoryjnych,
w warunkach domowych,
w ośrodku lub oddziale dziennym,
w warunkach stacjonarnych.

Jeżeli ze względu na brak możliwości samodzielnego poruszania się osoba nie możesz dotrzed do placówki
rehabilitacji ambulatoryjnej, może skorzystad z rehabilitacji leczniczej w warunkach domowych. O konieczności
skorzystania z tej formy rehabilitacji leczniczej decyduje lekarz rodzinny, a informacja o wskazaniach
do rehabilitacji domowej musi byd zawarta na wystawionym skierowaniu.
Pacjentowi przysługuje rehabilitacja do osiemdziesięciu dni zabiegowych w warunkach domowych w roku
kalendarzowym, w trakcie których może byd wykonywanych do pięciu zabiegów dziennie. Dotyczy to jedynie
czasu, około 1 roku po zdarzeniu losowym. Rehabilitacja ta też jest ograniczona.
Jeżeli stan zdrowia nie pozwala na rehabilitację w warunkach ambulatoryjnych, ale pacjent nie wymaga
całodobowego nadzoru medycznego, może skorzystad z zabiegów rehabilitacji leczniczej w ośrodku lub
oddziale dziennym. Są to zabiegi obejmujące kompleksową fizjoterapię narządu ruchu, szczególnie ze wskazao
ortopedycznych (po urazach, przebytych operacjach lub przewlekle chorych), a także wskazao neurologicznych,
104
reumatologicznych, kardiologicznych, onkologicznych i pulmonologicznych.
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Informacje z oficjalnej strony www NFZ: https://zip.nfz.gov.pl/ap-portal/user/menu/open@info?view=054
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Rehabilitacja medyczna jest także prowadzona, obok rehabilitacji społecznej i zawodowej, w placówkach
świadczących wsparcie osobom z niepełnosprawnością, opisanych w innych podrozdziałach.
Z uwagi na fakt, że różne instytucje organizują rehabilitację, obowiązują różne procedury skierowania na te
usługi. Podstawowa ścieżka uwzględnia długą procedurę pozyskiwania skierowao od lekarza rodzinnego
i specjalisty. W tym przypadku beneficjenci muszą się liczyd z długim czasem oczekiwania na zabiegi.
W przypadku organizacji pozarządowych działających w sferze wsparcia dla osób z niepełnosprawnością zdarza
się rozpocząd rehabilitację w szybszy i prostszy sposób. Działania instytucji niepublicznych są w tym wypadku
kluczowe dla wielu osób potrzebujących.
Tak swoje doświadczenia opisuje jedna z osób z niepełnosprawnością:
Generalnie zaczyna się od wizyty u lekarza rodzinnego, skierowanie do specjalisty, powrót do lekarza
rodzinnego z opisem choroby, czy ze wskazaniami. I potem lekarz rodzinny daje skierowanie na rehabilitację.
Potem jest krócej, nie trzeba biegad do specjalisty, żeby odnowid to skierowanie, to się idzie do rodzinnego.
Rodzinny nigdzie nie wysyła, bezpośrednio na dwiczenia, na rehabilitację. TO były… potem mając skierowanie
od lekarza rodzinnego trzeba się zarejestrowad w ośrodku, odczekad cierpliwie kilka miesięcy, potem
przystąpid do zabiegów. Tak to mniej więcej wygląda. Drugą ścieżkę mamy taką, jeżeli należymy do jakiejś
grupy, np. w moim przypadku stowarzyszenie osób chorych na SM, to są wtedy grupowe rehabilitacje
nieodpłatnie świadczone przez ośrodek Caritas i regularnie się spotykamy raz w tygodniu, czy 2, zależy, do
jakiej grupy się należy. Mniej więcej tyle, prostsza droga, bardziej regularnie się dzieje. Przy czym grupowe, to
nie jest indywidualne, to nie są jakieś masaże, aczkolwiek też się zdarza (Odbiorca)
Inaczej sytuacja wygląda w przypadku turnusów rehabilitacyjnych. Wtedy dokumentację (orzeczenie
o niepełnoprawności i wniosek pod lekarza) składa się w PCPR. O przyznaniu dofinansowania na turnus
przeważnie decyduje kolejnośd zgłoszeo do czasu wyczerpania środków przewidzianych na ten cel.
Turnusy rehabilitacyjne są najpowszechniejszą formą rehabilitacji oferowaną przez powiatowe centra pomocy
rodzinie. Są ogólnie dostępne, jednak w opinii niektórych respondentów ich efektywnośd jest dyskusyjna.
W praktyce, w opinii niektórych respondentów dopłaty do turnusów funkcjonują w świadomości odbiorców jak
sposób na dofinansowanie spędzania wolnego czasu. Ta forma rehabilitacji jest chętnie wykorzystywana przez
zainteresowane strony – osoby z niepełnosprawnością i organizatorów wyjazdów. Turnusy łączą w opinii
respondentów rehabilitację społeczną oraz zdrowotną.
Przede wszystkim turnusy rehabilitacyjne nie są postrzegane tak literalnie rzecz ujmując, turnusy
rehabilitacyjne. (…) niektóre organizacje pozarządowe wymyśliły sobie taki tryb, że składamy wniosek
indywidulanie, organizujemy się w 1 terminie. I wtedy podstawiamy autokar i mamy wycieczkę krajoznawczą.
(…) Natomiast my na to nie mamy wpływu, bo proszę zauważyd…, zrobił zamówienie publiczne na organizację
turnusów w danym konkretnie miejscu. To jest rzecz indywidualna, każdy sobie wybiera, gdzie chce jechad,
w jakim terminie chce spędzid ten czas na turnusie rehabilitacyjnym. (…) mianowicie traktowanie turnusów
rehabilitacyjnych jako sanatorium, wyjazd krajoznawczy. (…) I to jest tak traktowane. I to się dzieje na
zasadzie takiej: spełnia przesłanki określone w przepisach. I dostaje, otrzymuje dofinansowanie. Natomiast
osoba, która później złoży, bądź, która ocknie się, że coś takiego jest, złoży później nie dostanie i usłyszy, brak
środków. (Organizator – PCPR)
Ograniczone środki finansowe, powodują koniecznośd ograniczenia zakresu korzystania z turnusów. Dlatego też
powiaty wprowadzają dodatkowe kryteria dostępu do tej formy rehabilitacji dla chętnych na dofinansowanie,
które do tej pory nie miały okazji skorzystad z wyjazdu rehabilitacyjnego. Jednym ze sposobów jest odrzucanie
wniosków osób, które w poprzednich latach skorzystały z możliwości dofinansowanego wyjazdu. Przez to środki
mogą byd dostępne dla większej puli osób, jednak w opinii respondentów nie oznacza to, że trafiają do tych
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najbardziej potrzebujących. Taka praktyka uniemożliwia regularną rehabilitację (np. coroczną) osobom,
dla których udział w turnusie może mied istotne znaczenie zdrowotne.
Jeśli chodzi o turnusy rehabilitacyjne, to określamy to tak, że np. w tym roku mamy przyjęte przez starostę
powiatu gnieźnieoskiego kryteria, które mówią, że osoby np., które korzystały z turnusów rehabilitacyjnych
w 2012, 13 i 14 nie korzystają w 2015. Jeśli chodzi o dzieciaki, które posiadają niepełnosprawnośd do 16 r.
życia, one są wyjęte z tego kręgu z racji tego, że stawiamy za zgodą komisji, która weryfikuje też inne zadania,
stworzone przez organizacje pozarządowe, przedstawicieli organizacji pozarządowych… (Organizator – PCPR)
4.5.2.

Sied instytucji

Usługi zdrowotne i rehabilitacyjne świadczone są przez różnorodne instytucje. Z deklaracji badanych PCPR
wynika, że prawie wszystkie centra świadczą usługi rehabilitacyjne i/lub zdrowotne, co w przypadku tych
instytucji wiąże się z organizowaniem dofinansowania ze środków PFRON na turnusy rehabilitacyjne. Dlatego
też sied instytucji świadczących rehabilitację pokrywa się z siecią powiatowych centrów pomocy rodzinie.
no korzystają u nas tutaj dzieci. Na przykład dojeżdżają do ośrodków rehabilitacyjnych. W Lesznie i Kościelnie.
(…) Dofinansujemy do turnusów rehabilitacyjnych, jeżeli jest taka potrzeba (Organizator – UG)
Rehabilitacja jest też świadczona w szpitalach i innych punktach finansowanych ze środków NFZ. Największa
dostępnośd do rehabilitacji ogólnoustrojowej występuje w ośrodku lub oddziale dziennym. Jednak nie
we wszystkich powiatach mieszkaocy mają możliwośd uzyskania takiego świadczenia. Brakuje takich usług
w 12 powiatach: chodzieskim, grodziskim, kolskim, konioskim, międzychodzkim, ostrzeszowskim, słupeckim,
szamotulskim, średzkim, tureckim, wągrowieckim i złotowskim.
Tabela 20 Liczba punktów udzielających świadczeo rehabilitacyjnych
Rodzaj usługi

Liczba punktów udzielających świadczenia

Rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku/ oddziale dziennym

25

Rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych

23

Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w
ośrodku/oddziale dzienny

17

Rehabilitacja neurologiczna

12

Rehabilitacja osób z dysfunkcją narządu słuchu i mowy

5

Rehabilitacja pulmonologiczna w warunkach stacjonarnych

5

Rehabilitacja kardiologiczna w warunkach stacjonarnych

4

Rehabilitacja kardiologiczna w ośrodku/ oddziale dziennym

3

Rehabilitacja osób z dysfunkcją narządu wzroku

1

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NFZ oddział w Poznaniu: http://www.nfzpoznan.pl/gdzie_leczyc/uslugi2.php?szukajfraze=searchswiadczenie&swiadczenie=rehabilitacja&nrbud=, dostęp z V 2015 r.
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4.5.3.

Współpraca instytucji

W przypadku badanych instytucji niepublicznych działających na rzecz osób z niepełnosprawnością, połowa
z nich świadczy także, przeważnie nieodpłatnie, pomoc rehabilitacyjną.
Organizacje pozarządowe odgrywają istotną rolę w zakresie rehabilitacji, wypełniając lukę w systemie
wsparcia. Ich działalnośd wpływa także na skrócenie czasu oczekiwania na usługę rehabilitacji.
Na terenie gminy działa takie stowarzyszenie X. Dużo osób korzysta z rehabilitacji. Jest prowadzona tu
na miejscu. Tak że nie muszą nigdzie dojeżdżad, ani nic. To nie jest jakaś tam specjalistyczna super. Ale takie te
najprostsze. Są 2 rehabilitantki. One tam za dosłownie dziękuję, czy za odpłatnośd taką, co tam, kto uważa,
pracują w tej X. (Organizator – UG)
Mamy też od kilku lat, od 3-4 lat podpisane, czy takie niepisane porozumienie z Towarzystwem Osób
Niepełnosprawnych z Łodzi, gdzie możemy też aplikowad wnioski o sprzęt nieodpłatnie i też to czynimy.
Właśnie w minionym tygodniu, który się kooczy chyba 6 takich wniosków skierowałam, o wózek inwalidzki,
o kule, jakieś okulary korekcyjne, usługi rehabilitacyjne, oni nam nieodpłatnie świadczą. (Organizator – UG)
Organizacje pozarządowe włączają się aktywnie także w inne działania związane z pomocą osobom
z niepełnosprawnością, angażując się w różne ciała doradcze na terenie gmin i powiatów.
…jeśli chodzi w szczególności o (nas) Paostwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Każdy
wniosek, w szczególności, jeśli chodzi o zadanie takie jak łamanie barier architektonicznych w komunikowaniu
się, to tutaj wypowiadają się przedstawiciele organizacji pozarządowych. W kwestii powołanej komisji, czy
zasadne jest przyznanie, czy nie danego wsparcia. (Organizator – UG)
Pożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego, tutaj na terenie gminy nie ma takiego profesjonalnego punktu. Na
pewno dzieje się to na poziomie takim sąsiedzkim, że ludzie sami tam, w ramach tam sąsiedzkiej pomocy
służą takimi tam, czy te pozostałe kule, wózek, to tak. (Organizator – UG)
4.5.4.

Koszty realizacji usług

Finansowanie rehabilitacji medycznej i usług zdrowotnych pochodzi z dwóch głównych źródeł: PFRON i NFZ.
PCPR jest pośrednikiem pomiędzy PFRON i beneficjentami w przepływie środków finansowych przeznaczanych
na rehabilitację:
(…) Jesteśmy takim przekaźnikiem pieniędzy. Otrzymujemy pieniądze z Paostwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych, które następnie rozdzielamy na poszczególne tak nazwijmy paragrafy i wtedy
uruchamiamy pomoc. Bo to tak jak mówię, to są turnusy rehabilitacyjny, to jest sprzęt ortopedyczny w postaci
wózków inwalidzkich, kul, pieluchomajtek, aparatów słuchowych. (Organizator – PCPR)
Pomimo możliwości finansowania rehabilitacji z dwóch niezależnych źródeł, poziom niezaspokojenia potrzeb
w tym zakresie jest znaczny. W niektórych powiatach brakuje środków finansowych na pokrycie kosztów
turnusów rehabilitacyjnych, powodując całkowite zawieszenie tej usługi lub jej istotne ograniczenie – np. tylko
do dzieci lub obniżenie poziomu dofinansowania. Sytuację tę precyzyjnie opisuje jeden z badanych
przedstawicieli PCPR na przykładzie swojego powiatu:
…odniosę się tylko do turnusów rehabilitacyjnych, które są realizowane przez nas, to w związku z powyższym,
że środki PFRON-wskie niestety nie zaspokajają w pełni naszych potrzeb. Obliczyłam, że około 700 tysięcy
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potrzebne by było więcej na dany rok, żeby zaspokoid w pełni potrzeby, również właśnie na turnusy
rehabilitacyjne, w związku z powyższym, przez 2 lata u nas nie były dofinansowywane turnusy
rehabilitacyjne, tylko chyba w jakimś roku było dla dzieci i tylko to co było konieczne do udziału w projekcie
systemowym, unijnym, natomiast w tym roku właśnie, żeby zaspokoid tą potrzebę, radni podjęli uchwałę po
konsultacjach oczywiście ze społeczną radą i po propozycjach naszych, że dajemy na turnusy rehabilitacyjne
z obniżeniem o 20% no i aktualnie właśnie mieszkaocy powiatu wyjeżdżają na turnusy, jesteśmy w trakcie
realizacji, ale to zaspokoimy około 200 osób, a myślę, że wniosków będzie, około 300 bo w zeszłym r. było
388, tak że ciągle jest mało pieniędzy. Mówię, około 700 tysięcy nam brakuje żeby zaspokoid te potrzeby.
(Organizator – PCPR)
4.5.5.

Poziom zaspokojenia potrzeb

Chod sied instytucji świadczących usługi rehabilitacyjne jest na terenie województwa bardzo rozbudowana,
nadal jest ona niewystarczająca. Zakres i poziom profesjonalizacji usług, zwłaszcza w powiatach oddalonych
od głównych ośrodków miejskich, stanowi problem, szczególnie w sytuacji kiedy nie każda osoba może
skorzystad z usług płatnych ze względu na własne ograniczenia finansowe.
Usługi dla osób, może nie tyle starszych, bo to też mogą byd osoby młode, ale niepełnosprawne, związane
z taką rehabilitacją. Myślę, że tutaj byłby, byłaby taka potrzeba i takie zapotrzebowanie na tego typu, takie
profesjonalne usługi pod prowadzone, profesjonalne prowadzone z jakimś profesjonalnym sprzętem.
(Organizator – Urząd Gminy)
Istotnym problemem jest też czas oczekiwania na usługę, co wpływa także na skutecznośd rehabilitacji.
Niekorzystne są przerwy pomiędzy kolejnymi seriami zabiegów, ponieważ ogranicza efektywnośd
prowadzonych wcześniej działao. W skrajnych przypadkach dochodzi do regresu stanu sprawności beneficjenta,
natomiast po dłuższym czasie przerwy kolejna seria rehabilitacji, nie prowadzi do progresu i poprawy stanu
pacjenta, a jedynie pomaga powrócid do stanu, jaki udało się osiągnąd przed przerwą.
jest dosyd długi czas oczekiwania, chyba z pół r. się oczekuje na usługi zdrowotne, rehabilitacyjne i ma się
zwiększyd oddział, bo generalnie nasz szpital powiatowy jest aktualnie w rozbudowie i ten oddział
rehabilitacyjny ma byd przeniesiony tu i ma się zwiększyd liczba łóżek, nie wiem czy teraz jest 40,
a do pięddziesięciu, tak że te usługi rehabilitacyjne będą (…) (Organizator – PCPR)
W kontekście wypowiedzi zacytowanej poniżej, można stwierdzid iż w szczególnie trudnej sytuacji są dzieci,
które kooczą szkołę. W trakcie nauki są intensywnie rehabilitowane, natomiast po zakooczeniu nauki często nie
mają gdzie kontynuowad swojej rehabilitacji w celu dalszego usprawnienia. Takie osoby nie zawsze kwalifikują
się do WTZ lub ŚDS. Jeśli taką kwalifikację uzyskają, to mogą brad udziały w zajęciach, z uwagi na brak wolnych
miejsc w placówkach. W konsekwencji tego efekty intensywnej rehabilitacji prowadzonej we wcześniejszych
latach, mogą ulec regresowi, tym samym utrudniając wejście w dorosłe życie.
Z reguły matki, które tu przychodzą zrozpaczone w zasadzie, bo nie wiedzą, bo nie mają co z tymi dziedmi
*niepełnosprawnymi+… bo już do ośrodka szkolnego nie, w domu też by nie chciały, bo się ten rozwój, który
osiągnęły poprzez uczestnictwo w jakichś tam innych grupach rehabilitacyjnych, żeby się to wszystko cofnęło. )
I tu jest największy problem właśnie z tymi, z tymi… już nie dzieci, osoby dorosłe, a w zasadzie też nie dorosłe.
To jest największy problem. (Organizator – PCPR)
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Ważnym uzupełnieniem dla usług rehabilitacyjnych i zdrowotnych jest zapewnienie odpowiedniego sprzętu
rehabilitacyjnego. W tym zakresie wsparciem dla mieszkaoców są działania realizowane przez PCPR, które
dofinansowują zakupy sprzętu rehabilitacyjnego, pomocniczego i ortopedycznego na podstawie Art. 35a ust.
1 pkt. 7c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (Dz. U. 2011, Nr 127, poz. 721 z późn. zm) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadao powiatu, które mogą byd
finansowane ze środków Paostwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U.2013.1190 j.t).
Respondenci w trakcie rozmów nie wskazywali na brak wypożyczalni sprzętu, natomiast problematyczną
kwestią dla nich był odpowiedni wybór sprzętu, dopasowanego do rodzaju niepełnosprawności oraz
indywidualnych uwarunkowao fizycznych danej osoby. Brakuje osób, które w profesjonalny sposób pomogłyby
w dopasowaniu sprzętu podczas jego wypożyczania czy zakupu.
Natomiast wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego jest na terenie miasta X i mamy zakład aktywizacji
zawodowej na terenie powiatu, który też wypożycza sprzęt rehabilitacyjny, jeśli potrzebne są. (Organizator –
PCPR)
wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego również jest przy Domu Pomocy Społecznej (Organizator – PCPR)
Podsumowując, chociaż usługi rehabilitacyjne są finansowane z różnych źródeł i realizowane przez szereg
instytucji – publicznych i niepublicznych, zapotrzebowanie wciąż jest większe niż możliwości systemu wsparcia.
Wyraża się to przede wszystkim długim czasem oczekiwania na rehabilitację i trudnościami w dostępie
do turnusów rehabilitacyjnych. Przerwy między kolejnymi seriami rehabilitacji są za długie, a zmiany personelu
utrudniają kontynuację zajęd. Przerwy w rehabilitacji przekładają się też na pogorszenie sprawności odbiorców
tych usług.

4.6.

Pozostałe usługi kierowane do osób z niepełnosprawnością

4.6.1.

Asystent osoby niepełnosprawnej
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Asystent osoby niepełnosprawnej (AON) i asystent osobisty osoby niepełnosprawnej (AOON) to stosunkowo
nowe zawody. W systemie pomocy społecznej zarówno ich zadania jak i tryb pracy nie są uregulowane. Jedyne
akty prawne na poziomie krajowym, które normują kwestię asystentów to dokumentacja związana z samym
zawodem. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 marca 2001 r. (Dz. U. Nr 34, poz.405)
zmieniające rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 grudnia 1997 r. w sprawie klasyfikacji
zawodów szkolnictwa zawodowego, rozszerzyło grupę zawodów w zakresie pomocy społecznej o pozycję 346
106
(02) - asystent osoby niepełnosprawnej.
Usługi asystenckie zostały zaliczone do specjalistycznych usług opiekuoczych, które regulują:


art. 50 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r., Nr 64, poz. 593,
z późn. zm.);
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Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 2011 R. w sprawie podstaw programowych kształcenia w
zawodach: asystent osoby niepełnosprawnej, florysta, kucharz małej gastronomii, operator maszyn leśnych, opiekun
medyczny, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, sprzedawca, technik handlowiec, technik organizacji usług
gastronomicznych, technik przetwórstwa mleczarskiego i technik weterynarii (Dz.U. Nr 34, poz.405)
106
Raport z badao „Asystent Osoby Niepełnosprawnej” Opracowanie: Marta Sokołowska, Warszawa, grudzieo 2008, s.5-6.
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uchwały rady gminy bądź rady miasta określające szczegółowe zasady przyznawania i odpłatności
za usługi opiekuocze (usługi opiekuocze oraz specjalistyczne usługi opiekuocze, z wyłączeniem
specjalistycznych usług opiekuoczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, są zadaniem własnym
gmin stąd regulują je także przepisy lokalne)
Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych
usług opiekuoczych (Dz. U. 2005 r., Nr 189, poz. 1598); Rozporządzenie określa rodzaje
specjalistycznych usług opiekuoczych, kwalifikacje osób świadczących specjalistyczne usługi, warunki
i tryb ustalania oraz pobierania opłat za specjalistyczne usługi oraz warunki częściowego lub
całkowitego zwolnienia z opłat. Usługi te są przyznawane w związku z orzeczeniem o stopniu
107
niepełnosprawności wydawanym przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Na terenie Wielkopolski funkcjonuje niewielu asystentów osób niepełnosprawnych. Potwierdzają to dane
ilościowe i jakościowe. W ankiecie skierowanej do OPS i PCPR tylko 3 jednostki na 173 uczestniczące
w badaniu potwierdziły, że organizują taką usługę.
Asystent osoby niepełnosprawnej to w takiej szczątkowej formie, pojedyncze przypadki. (Organizator – PCPR)
Asystent osoby niepełnosprawnej? nie mamy takiej… (Organizator – PCPR)
Z wypowiedzi badanych można wnioskowad, że obszary działania asystentów są dośd szerokie, jeśli chodzi
o miejsce zatrudnienia, ponieważ poza jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, mogą także pracowad
w organizacjach pozarządowych. Działania takie mają jednak charakter projektowy, a nie stałego wsparcia.
Tutaj był prowadzony taki bardzo duży projekt, właśnie przez Stowarzyszenie i osoby niepełnosprawne miały
tego asystenta dla osób niepełnosprawnych. Natomiast, stricte z jednostek nie ma takiej usługi świadczonej,
tylko właśnie przez projekty i pozyskiwanie pieniędzy zewnętrznych, wtedy się pojawia asystent osoby
z niepełnosprawnością. (Organizator – PCPR)
Asystenta osoby z niepełnosprawnością, tego niestety też nie ma. Są organizacje pozarządowe, działające na
polu pomocy społecznej w kwestii wolontariatu, ale to są pojedyncze przypadki. (Organizator – PCPR)
Brak asystentów osób niepełnosprawnych może też wynikad z niewielkiego wypromowania tej formy
pomocy. Częśd osób z niepełnosprawnością i ich bliskich nie ma świadomości, że taka usługa mogłaby byd
świadczona, a ośrodki pomocy i powiatowe centra pomocy rodzinie nie promują tej formy, ponieważ usługa
asystenta osoby niepełnosprawnej jest fakultatywna i w budżetach JST nie ma zabezpieczonych środków
na działania asystenckie dla osób z niepełnosprawnością.
Osoby, które zetknęły się z tą formą pomocy zgodnie twierdzą, że usługa ta powinna byd rozwijana. Warto
więc zwiększad liczbę asystentów osób niepełnosprawnych świadczących usługi w środowisku lokalnym.
Do tego konieczne jest przeszkolenie kandydatów na asystentów ON zgodne z rozporządzeniami regulującymi
ten zawód. Mogłoby się to odbyd w formie projektowej z uwagi na brak wyodrębnionych środków na ten cel
w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej.
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Za: http://www.pcpr.ostroda.pl/aoon/index.php?i=kim_jest_aoon
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4.6.2.

Mieszkanie wspomagane, adaptacja

Szczegółowa charakterystyka mieszkao wspomaganych została zamieszczona w niniejszym opracowaniu
w rozdziale dotyczącym usług dla osób starszych. W tym miejscu należy jedynie doprecyzowad, że mieszkanie
wspomagane to usługa świadczona w lokalnej społeczności, która może przyjąd formę mieszkania chronionego,
o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub w postaci mieszkania lub domu,
przygotowującego osoby w nim przebywające, pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia
lub zapewniającego pomoc w prowadzeniu samodzielnego życia. Mieszkanie lub dom mogą byd prowadzone
przez podmioty ekonomii społecznej. Może byd prowadzone jako usługa mieszkania:




treningowego, przygotowującego do prowadzenia samodzielnego życia. Usługa ma charakter
okresowy i służy określonym kategoriom osób (np. osobom z zaburzeniami psychicznymi)
w osiągnięciu częściowej lub całkowitej samodzielności m.in. poprzez trening samodzielności,
poradnictwo, pracę socjalną lub inne usługi aktywnej integracji;
wspieranego, będącego alternatywą dla pobytu w placówce całodobowej. Usługa ma charakter
pobytu stałego lub okresowego (w przypadku potrzeby opieki w zastępstwie za opiekunów
faktycznych). Służy m.in. osobom z niepełnosprawnością, w szczególności osobom niesamodzielnym
i wymagającym wsparcia w formie usług opiekuoczych.

Należy zaznaczyd, że mieszkanie socjalne nie jest formą mieszkania wspomaganego, a z takimi typami
mieszkalnictwa, mieszkania wspomagane są mylone, nawet przez pracowników pomocy społecznej.
W dostarczeniu usługi mieszkalnictwa wspieranego nie chodzi de facto o zabezpieczenie dachu nad głową dla
takiej osoby ale głównie o dostarczenie konkretnych usług: treningu samodzielności, usług opiekuoczych, itd.
…na terenie miasta nie mamy mieszkao chronionych,
A przydałoby się, jak rozumiem? Bo o tych brakach mówimy.
- nie, raczej nie. Nie mamy ludzi bezdomnych, nie mamy ludzi pozbawionych mieszkao, powiedziałabym tak.
(Organizator – OPS)
Sied instytucji i braki w tym zakresie zostały już po części opisane w rozdziale dotyczącym usług mieszkania
wspomaganego dla osób starszych. Należy podkreślid, że osób korzystających z usługi w formie mieszkania
chronionego nie ewidencjonuje się z uwagi na ich stopieo sprawności lub też niesamodzielności. Z reguły
z dostępnego zasobu mieszkao chronionych mogą korzystad różne grupy osób, np. usamodzielniani
wychowankowie pieczy zastępczej, osoby z niepełnosprawnością czy też osoby w podeszłym wieku. Jak wynika
z wypowiedzi respondentów, w przypadku osób z niepełnosprawnością problem z brakiem dostępności tych
mieszkao występuje na podobnym poziomie.
Mieszkania chronione, takowych też nie ma. Nie ma, nie ma, jeśli chodzi o osoby z niepełnosprawnością.
(Organizator – PCPR)
Warto zaznaczyd, że zalecane jest uniwersalne przygotowanie mieszkao, aby mogły one służyd zarówno
osobom starszym, jak i z niepełnosprawnością:
… myślę, że mieszkanie chronione powinno byd tak przygotowane, jeżeli jest, że z tego mieszkania… No, bo nie
będziemy robid mieszkania innego dla osoby starszej, niepełnosprawnej, i tak dalej. Ono powinno byd tak
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przygotowane, żeby odpowiadało wszystkim osobom. Niech to jest 1 mieszkanie przygotowane dla każdej
osoby, która go by potrzebowała. (Organizator – PCPR)
Chociaż brakuje mieszkao dla osób z niepełnosprawnością, szczególnie tych o charakterze wspieranym, to
na terenach nisko zurbanizowanych nie ma potrzeby tworzenia ich w większej ilości. W opinii respondentów
na terenie większości gmin wystarczyłyby pojedyncze lokale, stanowiące alternatywę dla pobytu całodobowego
lub wspierające proces usamodzielniania się osób z zaburzeniami psychicznymi. Sied tę można by rozwijad
w miarę pojawiającego się zapotrzebowania i dostępnej bazy lokalowej.
Myślę, że mieszkania chronione też by się przydały. (…) Ich wcale nie trzeba było by mied dużo na terenie
gminy, ale powinny byd. (Organizator – OPS)
Na terenie wielu samorządów gminnych baza lokalowa stanowi istotny problem rozwoju mieszkalnictwa
wspieranego. W wielu gminach trudno znaleźd lokale, które można przeznaczyd na mieszkania wspomagane.
Intensywna współpraca przedstawicieli pomocy społecznej, organizacji pozarządowych i władz lokalnych
możne stanowid punkt wyjścia do jego rozwiązania.
No, nie mamy. Myślę, że jedno mieszkanie chociażby powinno byd przygotowane. (…) Ale widzę, no tu
potrzebę. Żeśmy rozmawiali na ten temat z wójtem, no ale jakoś nie otrzymaliśmy odpowiedzi czy takie
mieszkanie, by się gdzieś znalazło, czy nie. (Organizator – OPS)
(…) gminy nie zostawiają sobie tej bazy mieszkaniowej. (Organizator – PCPR)
Jako modelowe rozwiązanie można wskazad działalnośd wspólnoty Arka (L’Arche), która prowadzi domy, w tym
108
dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.
W domach Arki mieszkają przede wszystkim osoby
z upośledzeniem umysłowym, gdzie mają całodobową opiekę asystentów. Mieszkaocy są poddawani
109
rehabilitacji między innymi poprzez włączenie ich do obowiązków związanych z prowadzeniem domu.
Natomiast myślę sobie, że powinny powstad, w ogóle, domy, które miałyby możliwośd zabezpieczenia
przyszłości osobom niepełnosprawnym, po śmierci ich rodziców. Coś takiego wiem, że funkcjonuje w Poznaniu.
To są domy Arki. Ale myślę sobie, że to byłoby najlepsze rozwiązanie. (Realizator – ŚDS)
Obok usług mieszkalnictwa wspomaganego, dostępna jest również usługa adaptacji mieszkao osób
z niepełnosprawnością. Realizację tej usługi potwierdza niespełna połowa z 18 badanych PCPR i pojedyncze
ośrodki pomocy społecznej. Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, na mocy Art. 35a ust.1 pkt 7d ustawy z dnia
27 sierpnia 1997r, o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U.
2011, Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) i rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca
2002r. w sprawie określenia rodzajów zadao powiatu, które mogą byd finansowane ze środków PFRON
(Dz.U.2013.1190 j.t.) obsługują dofinansowania ze środków PFRON likwidacji barier architektonicznych
w związku z indywidualnymi potrzebami osób z niepełnosprawnością.
W 2014 r. łącznie na ten cel wydatkowano 5 333 846 zł wspierając w ten sposób 1418 osób, co daje kwotę
średniego dofinansowania na poziomie 3 762 zł.
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Więcej na stronie: http://poznan.larche.org.pl
http://www.poznan.pl/mim/go/fundacje,poi,1312,13784/fundacja-arka-l-arche-wspolnota-w-poznaniu,28224.html
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Tabela 21 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób z niepełnosprawnością: pomoc na likwidację barier
architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się

Podregion

Wartośd dofinansowania w
złotych 2014

Liczba osób, które uzyskały
dofinansowanie 2014

Średnia
wartośd
dofinansow
ania na
osobę

podregion kaliski

789 570 zł

265

2 980 zł

podregion
konioski

1 398 137 zł

371

3 769 zł

podregion
leszczyoski

1 084 291 zł

288

3 765 zł

podregion pilski

342 423 zł

87

3 936 zł

podregion
poznaoski

1 719 425 zł

407

4 225 zł

Suma

5 333 846 zł

1418

3 762 zł

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Sprawozdania OZPS za 2014 r.

Wywiady pogłębione nie wykazały problemów związanych z adaptacją mieszkao. Temat ten nie wydawał się
również istotny dla większości rozmówców. Jedyne refleksje związane z adaptacją mieszkao dotyczyły sposobu
organizowania dofinansowania (środki PFRON), zalet takiego rozwiązania (możliwośd pozostania w środowisku
lokalnym, w domu) i potencjalnego zwiększania się zapotrzebowania na adaptację.
Jeśli jest taka potrzeba, my ze środków PFRON-u przystosowujemy czy budynek, czy łazienkę na potrzeby
osoby niepełnosprawnej. No to jest, to można powiedzied, że to jest ta adaptacja tych pomieszczeo, jeśli
wymagają tego akurat osoby niepełnosprawne. (Organizator – PCPR)
Czy mied zaadoptowane odpowiednio mieszkanie. Czy wszelkie usługi w swoim miejscu, żeby… Na pewno, by
się czuła lepiej komfortowo taka osoba jakby nie musiała byd umieszczana w jakimś specjalnym zamkniętym
ośrodku. Często oderwanym od miejsca zamieszkania, rodziny, przyjaciół. (Organizator – OPS)
Bo właśnie taka adaptacja mieszkao, (…) no to są usługi, które jak najbardziej są potrzebne już teraz. A będzie
potrzebne ich coraz więcej. (Organizator – OPS)
Mieszkania wspierane i adaptacja mieszkao dla osób z niepełnosprawnością wpisują się w ideę
deinstytucjonalizacji usług, o której szerzej napisano w rozdziale 6.3.
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4.6.3.

Usługi informacyjne i poradnictwo

Usługi informacyjne i poradnictwo są świadczone dla wszystkich grup potrzebujących wsparcia czy konsultacji.
Placówki, które świadczą te usługi, nie prowadzą takich działao w sposób dedykowany poszczególnym
kategoriom odbiorców. Poradnictwo dla osób z niepełnosprawnością prowadzi niespełna połowa OPS i 2/3
PCPR. W przypadku placówek niepublicznych świadczących wsparcie osobom z niepełnosprawnością połowa
udziela pomocy w postaci poradnictwa i usług informacyjnych.
poradnictwo, które jest skierowane w sumie do wszystkich grup odbiorców?
- do wszystkich, tutaj nie rozróżniamy, czy to jest osoba starsza, młodsza, zdrowa, niepełnosprawna – każdy
mieszkaniec, który ma problem, z naszego powiatu, może skorzystad z pomocy. (Organizator – PCPR)
Do najczęściej wskazywanych specjalistów, którzy pracują w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej
i świadczą pomoc, należą prawnicy i psychologowie. Zdarza się także, że w ośrodkach dyżurują również
terapeuci rodzinni. Bazując na deklaracjach respondentów – zarówno przedstawicieli placówek publicznych, jak
i niepublicznych, potrzeby w zakresie poradnictwa są duże. Wynika z faktu coraz częstszego poszukiwania
wsparcia poza najbliższym otoczeniem i większej otwartości na przyjęcie pomocy. Coraz częściej osoby chcą
skonsultowad się ze specjalistą, omówid swoje problemy, uzyskad profesjonalną poradę.
Poradnictwo specjalistyczne – jak najbardziej mamy, z uwagi na to, że mamy specjalistę, mamy psychologa,
prawnika i terapeutę rodzinnego. I to nam zaspokaja potrzeby, jest coraz większy… Na początku osoby raczej
się krępowały z terenów gmin, natomiast coraz większe jest zapotrzebowanie, tak że z r. na rok mamy coraz
więcej osób, które są i korzystają. (…).ale to bez różnicy na schorzenia, na tematykę my to mamy. (Organizator
– PCPR)
to poradnictwo prawne, poradnictwo psychologiczne, to są z naszymi mieszkaocami powiatu…,
rozwiązywania problemów prawnych i kazusów jakichś, różnych spraw, którzy oni nie potrafią sami rozwiązad.
W związku z tym uruchomiliśmy poradnictwo, mamy prawnika, który… staramy się też w miarę cyklicznie,
w miarę naszych możliwości spotykad się z naszymi mieszkaocami i rozwiązywad problemy. Do tego jeszcze
mamy dwóch psychologów, którzy współpracują też z rodzinami i z mieszkaocami powiatu. (Organizator –
PCPR)
Częśd ośrodków współpracuje z innymi placówkami, żeby zapewnid specjalistyczne porady dla mieszkaoców ze
swojego terenu. Dzięki tej współpracy możliwe jest profilowanie poradnictwa pod kątem indywidualnej sytuacji
danej osoby – porada jest wtedy udzielana już nie na zasadach ogólnych, ale z uwzględnieniem specyfiki
mieszkaoca.
Natomiast my na pewno realizujemy tutaj i współpracujemy z różnymi innymi instytucjami chociażby
w zakresie poradnictwa, w tym poradnictwa specjalistycznego, poradnictwa czy dla osób starszych, czy dla
osób niepełnosprawnych, w momencie, kiedy zdarzają się tam poza niepełnosprawnością jeszcze inne
dysfunkcje. Bo nie zawsze te osoby mogą byd tylko, czy albo są tylko i wyłącznie osoby niepełnosprawne, ale
poza niepełnosprawnością często występują jeszcze innego rodzaju przesłanki (Organizator – OPS)
Duże znaczenie w rozwoju zakresu usług poradnictwa ma finansowanie unijne. W ramach projektu łatwiej jest
wyasygnowad środki na zatrudnienie specjalistów udzielających porad w ramach działalności ośrodka –
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zwłaszcza, że zapotrzebowanie na te usługi jest duże, a na otwartym rynku są one niedostępne lub ich koszty
przewyższają możliwości finansowe zainteresowanych osób.
Jeżeli mamy projekt unijny, jeżeli realizujemy projekt… Projekt jest zawsze. W tym roku w ogóle jest później,
będzie uruchomiony to… W poprzednich latach mieliśmy na przykład od kwietnia, w tym będzie może od
czerwca, planujemy, że w ramach tego będzie specjalistów świadczących poradnictwo zatrudniad, ale to
wszystko zależy od tych środków unijnych. (Organizator – PCPR)
Poradnictwo specjalistyczne też myślę, że mogłoby byd w szerszym zakresie świadczone, bo na to jest bardzo
duże zapotrzebowanie. (Organizator – PCPR)

4.6.4.

Grupy samopomocowe

Działanie grup samopomocowych nie jest ściśle uregulowane w ustawodawstwie. Zgodnie z art. 15 ustawy
o pomocy społecznej, pomoc społeczna polega między innymi na rozwijaniu nowych form pomocy społecznej
i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb. Dalej art. 51a określa, że zakres usług świadczonych
w klubach samopomocy ustala właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej klub
samopomocy w uzgodnieniu z wojewodą. Korzystanie z usług klubów samopomocy dla osób z zaburzeniami
psychicznymi jest nieodpłatne.
Grupy samopomocowe należą do usług o bardzo niskim poziomie dostępności - świadczy je tylko kilka procent
ośrodków pomocy społecznej i co piąty PCPR. Z tego względu respondenci nie wypowiadali się często na temat
świadczenia tej usługi, natomiast pytani o tę formę wsparcia dostrzegają potrzebę, ale także bariery w ich
organizacji. Główną barierę upatrują w niskim poziomie kapitału społecznego, gotowości ludzi do wzajemnego
110
ufania sobie oraz współpracy.
Natomiast inicjowanie i wspieranie grup samopomocy – moglibyśmy to robid, bo jest takie zapotrzebowanie,
natomiast no nie mamy osób, które by mogły się tym zająd. (Organizator – PCPR)
Inicjowanie i wspieranie grup samopomocy, gdyby takie były to na pewno byśmy wspierali, ja nie spotkałam
się, albo mi teraz w tym momencie nie przychodzi do głowy, ale jakby coś takiego powstało to niewątpliwie
bylibyśmy wsparciem dla nich. (Organizator – PCPR)
Z uwagi na fakt, że grupy te mogą działad nieformalnie, nie wszystkie prawdopodobnie są ujmowane
w statystykach. Te, które zostały wykazane w Ocenie Zasobów Pomocy Społecznej wskazują na największą
dostępnośd w rejonie powiatu poznaoskiego (5) i terenów przyległych (powiaty: kościaoski, śremski,
gnieźnieoski), a także w powiecie jarocioskim. Trzy kluby znajdują się na zachodzie regionu (powiat
międzychodzki), jeden na północy (w powiecie pilskim) i cztery na wschodzie (trzy w Kaliszu i jeden w powicie
tureckim). Łącznie w województwie zarejestrowanych jest 18 klubów.
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R. Putnam, Samotna gra w kręgle, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008 r.
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Mapa 24 Liczba klubów samopomocy i liczba korzystających w 2014 roku wykazana przez jednostki samorządu
terytorialnego

Źródło: Sprawozdanie OZPS za 2014 r.

Jak wskazują zaprezentowane dane, podaż usługi w formie klubu samopomocy w województwie wielkopolskim
jest niska. Osoby z niepełnoprawnością zamieszkujące wielkopolskie powiaty stanowią potencjalną grupę
zainteresowaną skorzystaniem z oferty klubów samopomocy. Dostęp do tej usługi jest jednak ograniczony,
z uwagi na jej mały zasięg terytorialny (usługa realizowana na terenie tylko 9 powiatów) oraz niewielką liczbę
miejsc, którymi dysponują kluby (łącznie 891). W 2014 roku z usług klub samopomocy skorzystały jedynie 1133
osoby
osób
111
112

111

, przy czym ogólna liczba osób z niepełnosprawnością w województwie wielkopolskim wynosi 308 639
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, co oznacza, że z usług klubów samopomocy skorzystało jedynie 0,3% populacji osób

Ocena Zasobów Pomocy Społecznej Województwa Wielkopolskiego za 2014r.
Narodowy Spis Powszechny 2011r.
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z niepełnosprawnością. Usługi klubów samopomocy wynikają bezpośrednio z potrzeb osób zainteresowanych
udziałem w tej formie wsparcia, pełnią funkcję prewencyjną w stosunku do innych form wsparcia (np. usług
opiekuoczych, placówek pobytu całodobowego) i co bardzo istotne mogą one byd świadczone w lokalnej
społeczności, czyli najbliżej miejsca zamieszkania osoby oczekującej wsparcia. Biorąc pod uwagę sytuację
demograficzną poszczególnych powiatów oraz liczbę potencjalnych zainteresowanych skorzystaniem z usług,
najbardziej wskazane byłoby powoływanie klubów samopomocy na terenie powiatów z najwyższym odsetkiem
osób z niepełnosprawnością.
4.6.5.

Aktywizacja społeczno-zawodowa (CIS, WTZ, ZAZ)

113

Ważną rolę w usamodzielnianiu osób z niepełnosprawnością poprzez rehabilitację społeczną i zawodową pełnią
centra integracji społecznej (CIS), oraz warsztaty terapii zajęciowej (WTZ) i zakłady aktywności zawodowej
(ZAZ).

Centrum integracji społecznej
Działalnośd centrum integracji społecznej (zwanego dalej CIS) regulowana jest Ustawą o zatrudnieniu
socjalnym. Jest to jedna z form zatrudnienia socjalnego, znajdująca się pomiędzy instytucjami pomocy
społecznej a instytucjami rynku pracy. W centrum uczestniczyd mogą osoby w najtrudniejszej sytuacji, zwykle
otrzymujące pomoc społeczną. Celem zajęd jest podjęcie zatrudnienia.
114

W województwie wielkopolskim pod koniec r. 2013 zarejestrowanych było 27 CIS . Według danych ROPS
w Poznaniu, aktywnie spośród nich działała ponad połowa (10 nie rozpoczęło działalności, a dwa ją
115
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zawiesiły) . Według danych GUS, aktywnie działały 24 CIS , podczas gdy średnia dla Polski wynosi 8 CIS
na województwo. Liczba CIS w województwie wielkopolskim jest najwyższa w kraju, jednak duża liczba
funkcjonujących CIS nie przekłada się na dużą liczbę uczestników. Chod w województwie wielkopolskim było ich
najwięcej (854 w 2013 roku), niewielu mniej uczestników było w CIS w województwach warmiosko-mazurskim
(791) czy zachodniopomorskim (748). Wynika to z przeciętnie niższej w województwie wielkopolskim niż
w innych województwach liczby uczestników przypadających na jeden CIS. W r. 2013 w Wielkopolsce w CIS było
117
średnio 36 uczestników, natomiast średni wyniki dla Polski wynosi 55 .
CIS mogą byd tworzone przez jednostkę samorządu terytorialnego lub organizację pozarządową.
W województwie wielkopolskim zdecydowana większośd CIS jest prowadzona przez organizacje pozarządowe.
Uczestnik może zostad skierowany do CIS na podstawie:





własnego wniosku,
wniosku zakładu lecznictwa odwykowego, powiatowego centrum pomocy rodzinie, ośrodka pomocy
społecznej, organizacji pozarządowej lub klubu integracji społecznej, za własną zgodą lub za zgodą
przedstawiciela ustawowego,
wniosku powiatowego urzędu pracy.
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Rozdział przygotowany na podstawie raportu Badanie monitoringowe sektora ekonomii społecznej oraz jakości wsparcia
i efektów działania w obszarze reintegracji społecznej i zawodowej podmiotów ekonomii społecznej ze wskazaniem
rekomendacji dla systemu monitoringu, CRZG dla ROPS w Poznaniu, grudzieo 2014
114
Na koniec 2014 r. zarejestrowanych było 23 CIS. Częśd CIS została skreślona z rejestru ze względu na brak prowadzenia
działalności przez Wojewodę.
115
Centra integracji społecznej w Wielkopolsce, ROPS w Poznaniu, Poznao, 2014.
116
Centra integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej i warsztaty terapii zajęciowej w 2013 r., GUS, Warszawa
2014.
117
Tamże.
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Tylko częśd CIS z terenu Wielkopolski ma wśród uczestników osoby z niepełnosprawnością. Ich odsetek waha
się od kilku do 20%.
CIS współpracują na co dzieo z szeregiem instytucji – przede wszystkim z lokalnymi OPS, ale także
z powiatowymi urzędami pracy oraz z rodziną i bezpośrednim otoczeniem a niektóre także z pracodawcami.
Mimo wielu zalet pracy metodą CIS, pakiety usług oferowane w centrach w większości przypadków nie
przełożyły się na wysoki poziom skuteczności zatrudnienia jego uczestników. Trudno te wyniki jednoznacznie
przełożyd na sytuację osób z niepełnosprawnością.
Zakład Aktywności Zawodowej
Zakład Aktywności Zawodowej (ZAZ) jest podmiotem tworzonym w celu zatrudniania osób o znacznym lub
umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, u których stwierdzono autyzm, niepełnosprawnośd intelektualną
lub chorobę psychiczną. Do statutowych celów tego typu podmiotów należy rehabilitacja zawodowa i społeczna
zatrudnianych osób. Funkcjonowanie ZAZ jest regulowane przez Ustawę o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. ZAZ może zostad utworzony przez gminę, powiat lub organizację
pozarządową jako wyodrębniona organizacyjnie i finansowo jednostka. Uzyskanie statusu zakładu aktywności
zawodowej jest możliwe, jeżeli co najmniej 70% zatrudnionych:



posiada status osób niepełnosprawnych o znacznym stopniu niepełnosprawności,
posiada status osób niepełnosprawnych o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, u których
stwierdzono autyzm, niepełnosprawnośd umysłową lub chorobę psychiczną,
 w stosunku do których rada programowa (w WTZ) zajęła stanowisko uzasadniające podjęcie
zatrudnienia i kontynuowanie rehabilitacji zawodowej w warunkach pracy chronionej,
 w orzeczeniu powiatowego zespołu, poza ustaleniem niepełnosprawności lub stopnia
niepełnosprawności, powinny byd zawarte wskazania dotyczące zatrudnienia w zakładzie aktywności
zawodowej.
W województwie wielkopolskim działa 9 ZAZ - najwięcej w Polsce. Warto te informacje zestawid z danymi
dotyczącymi liczby osób z niepełnosprawnością w województwie. W ZAZ znalazło zatrudnienie tylko 0,3% osób
ze znacznym stopniem niepełnosprawności i 0,2% osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, dane
te pokazują, że oferta tego typu placówek jest dostępna dla nielicznych. Nie zaskakuje zatem fakt tworzenia
się kolejek osób zainteresowanych pracą w ZAZ.
ZAZ przyjmują (w miarę dostępności miejsc) wszystkie osoby z niepełnosprawnością, które spełniają warunki
określone w Ustawie. Bazując na danych z ogólnopolskiego badania ZAZ można wnioskowad, że wśród
uczestników najwięcej było osób chorujących psychicznie (35,5%) i z niepełnosprawnością intelektualną (21%),
118
a także z dysfunkcjami narządu ruchu (18,3%) .
W ZAZ na minimalnym poziomie kształtowała się rotacja pracowników. Potwierdzają to też dane PFRON,
119
zgodnie z którymi 44% pracowników ZAZ pracuje w nich powyżej 5 lat . Dobrowolna rezygnacja z ZAZ zdarza
się rzadko. We wszystkich ZAZ w kraju w pierwszej połowie 2013 r. tylko 24 osoby odeszły w związku
z podjęciem zatrudnienia na otwartym rynku pracy.
Podstawowym zadaniem ZAZ jest tworzenie miejsc pracy chronionej dla osób o znacznym poziomie
niepełnosprawności, jednak wśród warunków uzyskania statusu ZAZ znajduje się jeszcze zapewnienie doraźnej
i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych (art. 28 ust. 3 Ustawy). W art. 7 ust.
1, rehabilitacja jest definiowana jako zespół działao, w szczególności organizacyjnych, leczniczych,
psychologicznych, technicznych, szkoleniowych, edukacyjnych i społecznych, zmierzających do osiągnięcia, przy
aktywnym uczestnictwie osób z niepełnosprawnością, możliwie najwyższego poziomu ich funkcjonowania,
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Zakłady Aktywności Zawodowej w 2013 r. Informacja z badania; PFRON, styczeo 2014.
Tamże.

179

jakości życia i integracji społecznej. Zatem ZAZ jest nie tylko miejscem pracy, ale również miejscem rehabilitacji
społeczno–zawodowej.
ZAZ jest instrumentem generującym stosunkowo wysokie koszty utrzymania. Średni roczny koszt pracy jednej
osoby z niepełnosprawnością w ZAZ wynosił w 2014 r. 53,6 tys. zł. Roczna wartośd środków publicznych
przeznaczonych na jednego pracownika z niepełnosprawnością wynosiła natomiast 41,1 tys. zł. Zakładając, że
średni koszt wynagrodzeo takiego pracownika wynosi 19,1 tys. zł (przy założeniu średniego wymiaru czasu
pracy 0,675 etatu), to pozostałe koszty (w tym rehabilitacji społecznej, zawodowej i leczniczej) wynoszą
120
34,5 tys. . Obliczone w ten sposób koszty rehabilitacji zdrowotnej, społecznej i zawodowej wynoszą 53%
wszystkich kosztów ponoszonych ze środków publicznych na funkcjonowanie ZAZ (i 64% ogółu kosztów ZAZ).
Warsztat Terapii Zajęciowej
Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ) funkcjonują na podstawie Ustawy o rehabilitacji społecznej i zawodowej
oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. WTZ jest wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo placówką,
stwarzającą osobom z niepełnosprawnością i niezdolnym do podjęcia pracy możliwośd rehabilitacji społecznej
i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.
Warsztaty mogą byd prowadzone przez fundacje, stowarzyszenia lub przez inne podmioty. W praktyce
najczęściej jest to samorząd terytorialny (na poziomie powiatu) lub podmioty kościelne (Caritas).
121

W województwie wielkopolskim na koniec 2013 r. działały 82 WTZ , przy czym najwięcej działało w Poznaniu
(9), powiecie poznaoskim (7) oraz w powiecie pilskim (6). Według stanu na grudzieo 2014 r. w Wielkopolsce
funkcjonowały 83 WTZ, z czego zdecydowana większośd prowadzona była przez organizacje pozarządowe (86%
wszystkich WTZ).
Uczestnikami WTZ mogą byd osoby, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności, z kwalifikacją do
uczestnictwa w WTZ. Orzeczenie takie wydawane jest przez powiatowe zespoły do spraw orzekania
o niepełnosprawności.
Pod koniec 2013 r. w wielkopolskich WTZ uczestniczyło 2785 osób z niepełnosprawnością. W stosunku
do 2012 r. ich liczba wrosła o 1,5%. Jednak analizując przyrost liczby WTZ w dłuższej perspektywie, jest on
bardziej dynamiczny. W stosunku do r. 2005, kiedy działały 61 warsztaty, liczba uczestników wzrosła o 52%.
Do uczestnictwa w WTZ uprawnione są tylko osoby posiadające umiarkowany lub znaczny stopieo
niepełnosprawności. Ta druga grupa stanowiła w r. 2013 61% wszystkich uczestników WTZ.
Ocena dostępności usług WTZ wymaga odniesienia liczby warsztatów i ich uczestników do wielkości
województwa. W Wielkopolsce na jeden powiat przypadało przeciętnie 2,37 WTZ (średnia dla Polski: 1,8).
W trzech powiatach województwa nie ma żadnego WTZ: w m. Lesznie, powiecie śremskim i wrzesioskim.
Kolejną miarą dostępności WTZ może byd liczba osób oczekujących na uczestnictwo. Według stanu na koniec
roku 2013 takich osób było 391 czyli na 1 WTZ przypadało średnio prawie 5 osób. Liczba oczekujących jest
najwyższa w powiatach: tureckim, czarnkowsko-trzcianeckim oraz w Poznaniu.
Do warsztatów trafiają osoby z bardzo głębokimi niepełnosprawnościami, wymagającymi
zindywidualizowanego wsparcia. Osoby takie mają minimalne szanse na podjęcie zatrudnienia na otwartym
rynku pracy. Zdaniem dużej części kadry biorącej udział w badaniu, osoby te powinny trafiad raczej
do środowiskowych domów samopomocy.
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Podana kwota obejmuje wszystkie wydatki ponoszone przez ZAZ, poza kosztami pracy osób z niepełnosprawnością.
Można jednak uznad, ze wszystkie te wydatki służą rehabilitacji osób z niepełnosprawnością (pośrednio lub bezpośrednio),
dlatego składają się na koszt tej rehabilitacji.
121
Wszelkie analizy szczegółowe bazują na danych z 82 WTZ, według stanu na koniec roku 2013.
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Równocześnie, osoby, którym zajęcia w warsztacie mogłyby pomóc w usamodzielnieniu się, nie są do niego
kierowane ze względu na swoją, relatywnie dobrą sytuację.
Z założenia diagnoza w WTZ jest zindywidualizowana i prowadzi do przygotowania Indywidualnego planu
rehabilitacji (IPR). W IPR określa się:






formy rehabilitacji,
zakres rehabilitacji,
metody i zakres nauki umiejętności,
formy współpracy z rodziną lub opiekunami,
planowane efekty rehabilitacji,



osoby odpowiedzialne za realizację programu rehabilitacji.

Podstawową formą rehabilitacji w WTZ jest praca w pracowniach. Trudno na tej podstawie stwierdzid, w jakim
stopniu dla osób z niepełnosprawnością zajęcia te są formą aktywnego spędzenia czasu, a w jakim faktycznie
formą rehabilitacji, służącej przygotowaniu do samodzielnego funkcjonowania w społeczeostwie i podjęcia
zatrudnienia.
Dostęp do usług rehabilitacji zdrowotnej jest w poszczególnych WTZ zróżnicowany. W każdym warsztacie
zatrudniony jest rehabilitant, a rehabilitacja zdrowotna stanowi element IPR. W niektórych WTZ są
wyodrębnione sale rehabilitacyjne.
Zasady finansowania WTZ są szczegółowo określone w przepisach. Warsztaty finansuje się ze środków PFRON
oraz z budżetu samorządu powiatowego (co najmniej 10%). W zdecydowanej większości powiatów poziom
współfinansowania ze środków samorządowych wynosił właśnie 10%.
Średni koszt uczestnictwa jednej osoby z niepełnosprawnością w WTZ wynosił w roku 2013 – 16 441 zł i był
znacząco niższy niż koszt pokrywany ze środków publicznych pracy jednej osoby z niepełnosprawnością w ZAZ
(czyli 41 080 zł).

4.7.

Podsumowanie

Zebrane w toku badao dane wskazują, że oferowane w powiatach województwa wielkopolskiego usługi dla
osób z niepełnosprawnością nie stanowią nawet minimalnego pakietu usług dla tej grupy odbiorców, które
instytucje pomocy społecznej są zobowiązane świadczyd. Z przeprowadzonych badao wynika, iż najmniejsze
problemy, związane z siecią tych podmiotów oraz realizacją standardów, występują w przypadku placówek
całodobowego wsparcia - domów pomocy społecznej. Są to na ogół sprawnie działające, dobrze zorganizowane
instytucje. Niemniej w przypadku osób z niepełnosprawnością nie zawsze spełniane są kryteria rekrutacyjne
podczas przyjmowania do DPS, co jest związane z brakiem możliwości zapewnienia potrzeb potencjalnych
mieszkaoców DPS przez nich samych, rodzinę lub środowisko. Większośd mieszkaoców DPS to osoby mobilne
ruchowo, spędzające swój czas wolny samodzielnie także poza placówką.
Oferta DPS i stosunkowo dobra organizacja kompleksowego wsparcia są nie do przecenienia w przypadku tych
osób, które wymagają holistycznej opieki. W innych przypadkach dobra organizacja i kompleksowa pomoc
paradoksalnie mogą ograniczad niezależnośd swoich pensjonariuszy, którzy jeszcze funkcjonują samodzielnie.
DPS nie zawsze jest właściwym rozwiązaniem dla młodych i dorosłych osób z niepełnosprawnością (w tym
chorujących psychicznie), które tam przebywają.
Zgodnie z ideą deinstytucjonalizacji, nie jest wskazane tworzenie kolejnych placówek opieki całodobowej, ale
rozwijanie usług świadczonych w środowisku. Warto korzystad z doświadczeo kadry DPS projektując
rozwiązanie zdeinstytucjonalizowane. W tej sytuacji idealnym rozwiązaniem wydają się byd mieszkania
o charakterze wspieranym, w których możliwośd samodzielności i samowystarczalności mieszkaoców byłaby
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większa, ale wciąż mieliby możliwośd skorzystania z pomocy terapeuty/opiekuna. Niemniej na terenie
województwa wielkopolskiego mieszkania wspomagane dla osób z niepełnosprawnością, stanowiące
alternatywę dla pobytu w placówkach całodobowych, są słabo dostępne. Gminy borykają się przede wszystkim
z trudnościami lokalowymi. Usługą, która wydaje się byd nie do przecenienia w przypadku osób
z niepełnosprawnością i chorujących psychicznie są środowiskowe domy samopomocy. Pełnią one ważną rolę
w rehabilitacji społecznej osób chorujących psychicznie i z niepełnosprawnością intelektualną. Badane placówki
w opinii uczestników są bardzo dobrze oceniane pod kątem jakości dostarczanych przez ŚDS usług. Są jednak
niedofinansowane i przez to możliwośd ich rozwoju jest ograniczona. Problematyczny jest brak ŚDS w kilku
powiatach (szczególnie w powiecie pilskim) i zbyt mała liczba miejsc w innych. Rozwój tej formy wsparcia
środowiskowego jest zgodny z wytycznymi deinstytucjonalizacji i powinien byd wsparty środkami unijnymi.
Przeprowadzone badania wskazują na niewystarczający zakres świadczenia usług opiekuoczych dla osób
z niepełnosprawnością w województwie Wielkopolskim. Częśd ośrodków w ogóle ich nie organizuje na terenie
swojej gminy. W pozostałych przeważnie trudno zapewnid usługi części potrzebującym osobom lub też wymiar
opieki, przyznany decyzją administracyjną, jest niewystarczający. Szczególnie wyraźny jest problem
z dostępem do usług specjalistycznych, zwłaszcza dla osób chorujących psychicznie. Wynika to przede
wszystkim z braku osób o kwalifikacjach pozwalających im świadczyd te usługi.
Badanie nie wykazało problemów z jakością usług. Kadra delegowana do zapewnienia pomocy w codziennych
czynnościach osobom z niepełnosprawnością jest oceniana wysoko, a sposób nadzoru nad jakością sprawdza
się. Dodatkowo sami organizatorzy usług dokładają wszelkich starao, aby podopieczni i ich rodziny były
zadowolone ze sposobu sprawowania opieki.
Pewien potencjał drzemie w usługach sąsiedzkich i aktywizacji społeczności lokalnych do działania na rzecz
członków swojego środowiska.
Częśd usług opiekuoczych może byś świadczona na zasadzie wolontariatu, ale możliwa jest profesjonalizacja
usług poprzez organizowanie szkoleo dla osób, które potencjalnie mogłyby częściowo zastąpid opiekunów
zawodowych tam, gdzie zaobserwowano deficyt w liczbie profesjonalnej kadry lub na terenie tych powiatów,
gdzie dojazdy do oddalonych sołectw pochłaniałyby znaczną częśd budżetów przeznaczonych na opiekę.
Dużym problemem w powiatach województwa wielkopolskiego są usługi rehabilitacyjne. Mimo, że są one
finansowane z różnych źródeł i realizowane przez szereg instytucji – publicznych i niepublicznych,
zapotrzebowanie wciąż jest większe, niż możliwości systemu wsparcia. Wyraża się to przede wszystkim długim
czasem oczekiwania na rehabilitację i trudnościami w dostępie do turnusów rehabilitacyjnych. Przerwy między
kolejnymi seriami rehabilitacji są za długie, a zmiany personelu utrudniają kontynuację zajęd. Przerwy
w rehabilitacji przekładają się też na pogorszenie sprawności odbiorców tych usług. Na terenie Wielkopolski
działa też niewielu asystentów osób niepełnosprawnych, chod zapotrzebowanie na tę usługę są duże. Jak
122
pokazują inne badania nie jest to jednak wyłącznie problem Wielkopolski . Usługi asystentów osób
niepełnosprawnych w całej Polsce nie są powszechnie dostępne i na ogół posiadają niski poziom standaryzacji.
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Szarfenberg R., (red.) 2011. Krajowy Raport Badawczy Pomoc i integracja społeczna wobec wybranych grup. Diagnoza
standaryzacji usług i modeli instytucji, Warszawa.
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5. Usługi dla rodzin (w tym pieczy zastępczej)
Oferta usług skierowana do rodzin jest szeroka. Oferuje się wiele usług mających na celu poprawę jakości
funkcjonowania rodziny jako całości i poszczególnych jej członków w społeczeostwie. Reguluje je Ustawa z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w której ustawodawca przewidział możliwośd udzielenia pomocy
osobom i rodzinom z powodu przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyostwa lub wielodzietności,
bezradności w sprawach opiekuoczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza
w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych.
Do zadao własnych gminy należy między innymi praca socjalna, w tym praca z rodzinami przeżywającymi
trudności. Powiaty są zobowiązane ustawowo, w ramach swoich zadao własnych, do przyznawania pomocy
pieniężnej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki osobom opuszczającym domy dla matek
z małoletnimi dziedmi i kobiet w ciąży oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki
szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające
całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze. Powiaty do tych samych grup kierują pomoc
w integracji ze środowiskiem. Do ich zadao należy także prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej
i udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach.
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Szczegółowo wsparcie rodziny reguluje Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.). Zapisy tego aktu prawnego określają zasady i formy wspierania
rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuoczo-wychowawczych, sprawowania pieczy
zastępczej oraz pomocy w usamodzielnianiu jej pełnoletnich wychowanków, a także kwestię adopcji.
Uregulowane są w nim także zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy
zastępczej oraz zasady ich finansowania. Obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu
funkcji opiekuoczo-wychowawczych oraz organizacji pieczy zastępczej, spoczywa na jednostkach samorządu
terytorialnego oraz na organach administracji rządowej.
Zgodnie z Ustawą, rodzina może otrzymad wsparcie przez działania:




instytucji i podmiotów działających na rzecz dziecka i rodziny;
placówek wsparcia dziennego;
rodzin wspierających.

Praca z rodziną jest prowadzona w szczególności w formie:






konsultacji i poradnictwa specjalistycznego;
terapii i mediacji;
usług dla rodzin z dziedmi, w tym usług opiekuoczych i specjalistycznych;
pomocy prawnej, szczególnie w zakresie prawa rodzinnego;
organizowania dla rodzin spotkao, mających na celu wymianę ich doświadczeo oraz zapobieganie
izolacji, zwanych dalej „grupami wsparcia” lub „grupami samopomocowymi.
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Zapisy ustawowe zostały zestawione z deklaracjami przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy
społecznej, objętych badaniem. Wszystkie ośrodki pomocy społecznej i powiatowe centra pomocy oferują
rodzinom wsparcie poprzez pracę socjalną. Większośd OPS świadczy usługę dedykowaną rodzinom
przeżywającym trudności poprzez działania asystentów rodziny (wykres 61). Dośd powszechne jest też
świadczenie usług informacyjnych i poradnictwa. Pozostałe usługi wsparcia rodzin biologicznych i zastępczych
są zdecydowanie mniej dostępne lub – zgodnie z regulacjami – osiągalne tylko w powiatowych centrach
pomocy rodzinie.
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Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
Art. 10 Ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.
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Inaczej wygląda oferta usług perspektywy niepublicznych realizatorów wsparcia dla rodzin (wykres 62). Wśród
usług najczęściej oferowanych przez badane w województwie wielkopolskim podmioty zajmujące się
wsparciem i pomocą rodzinom znajdują się przede wszystkim poradnictwo, również specjalistyczne (57,5%),
usługi informacyjne (47,5%) oraz terapia indywidualna i rodzinna (42,5%). Jedna trzecia podmiotów wskazuje
również na usługi aktywizujące (35,0%), wspierające procesy usamodzielniania (35,0%) oraz opiekuocze, w tym
specjalistyczne (32,5%), a co czwarta instytucja zajmuje się pracą socjalną, inicjowaniem i wspieraniem grup
samopomocy oraz wsparciem funkcji opiekuoczej rodziny za pośrednictwem placówki wsparcia dziennego
(po 25,0%).
Wykres 61 Usługi da rodzin organizowane przez OPS i PCPR
Praca socjalna

126

18

Asystent rodziny

124

2

Usługi opiekuocze, w tym specjalistyczne usługi
opiekuocze

90

3

Poradnictwo, w tym specjalistyczne

69

20

Usługi informacyjne

66

16

Usługi aktywizujące

26

12

Mediacje

21

7

17
21

Wspieranie procesów usamodzielnienia
Interwencja kryzysowa (w tym telefon zaufania)

17
14

Inicjowanie i wspieranie grup samopomocy

17
12

Terapia indywidualna i rodzinna

17
11

Placówki opiekuoczo-wychowawcze

13
17

OPS (n=133)
PCPR i MOPR (n=21)

11

Zapewnienie funkcjonowania rodzinnych form
pieczy zastępczej

21

Wsparcie funkcji opiekuoczej rodziny poprzez
placówkę wsparcia dziennego

4

Rodziny wspierające

4
3

Zapewnienie funkcjonowania instytucjonalnych
form pieczy zastępczej

3

10

15

2

Mieszkanie o charakterze wspieranym

9

Koordynator pieczy zastępczej

0

Szkolenia

0

Rodziny pomocowe

0

0

21
21
15

20

40

60

80 100 120 140

Źródło: Badanie CAWI z organizatorami usług (OPS/PCPR).
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Wykres 62 Jakiego typu usługi oferuje Pani/Pana instytucja/podmiot rodzinom?
0%

20%

40%

60%

Poradnictwo, w tym specjalistyczne

57,5%
47,5%

Usługi informacyjne
Terapia indywidualna i rodzinna (w tym oddziaływania korekcyjnoedukacyjne)

42,5%

Usługi aktywizujące (w tym WTZ , CIS , KIS , Integracja społeczna)

35,0%

Wspieranie procesów usamodzielnienia

35,0%
32,5%

Świadczenie usług opiekuoczych, w tym specjalistycznych
Praca socjalna (w tym indywidualna, grupowa i środowiskowa)

25,0%

Inicjowanie i wspieranie grup samopomocy

25,0%

Wsparcie funkcji opiekuoczej rodziny poprzez placówkę wsparcia
dziennego
Świadczenie usług w formie organizacji placówek opiekuoczowychowawczych

25,0%
17,5%

Rodziny wspierające

15,0%

Zapewnienie funkcjonowania instytucjonalnych form pieczy
zastępczej

15,0%

Mediacje

12,5%

Interwencja kryzysowa (w tym telefon zaufania)

12,5%

Szkolenia (kandydaci na rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka)

12,5%

Mieszkanie o charakterze wspieranym (mieszkanie chronione,
treningowe i wspomagane)

7,5%

Zapewnienie funkcjonowania rodzinnych form pieczy zastępczej

5,0%

Koordynator pieczy zastępczej

5,0%

Asystent rodziny

2,5%

Rodziny pomocowe

2,5%

N= 40

Źródło: Badanie CATI z realizatorami usług reprezentującymi NGO/podmioty prywatne.

5.1.

Czynniki demograficzne warunkujące popyt

Specyficzne zjawiska zachodzące współcześnie w rodzinach , które wpływają na wielkośd popytu na usługi dla
rodzin, to przede wszystkim samotne rodzicielstwo (rodzice samotnie wychowujący dziecko mogą potrzebowad
wsparcia w zakresie poradnictwa, ponieważ pełnią jednocześnie rolę ojca i matki) i rozpad rodziny. Spośród
wszystkich danych gromadzonych na temat sytuacji rodzin te dwie kategorie analityczne odnoszą się
do sytuacji, w której występuje podwyższone prawdopodobieostwo konieczności udzielenia pomocy. Są to
jednak jedynie odnotowywane w statystykach skutki problemów, jakie dotykają współczesne rodziny.
Przyczyny takiego stanu rzeczy są zróżnicowane. Wśród najważniejszych można wymienid bezrobocie
i ubóstwo, a także przemoc i uzależnienia. Uzupełniająco, należy zwrócid uwagę na znaczenie wielodzietności
i bezdzietności, a także eurosieroctwa.
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W pierwszej kolejności analizie poddano dane dotyczące samotnego rodzicielstwa. Pomiędzy podregionami
województwa wielkopolskiego nie występują znaczące różnice dotyczące występowania tego zjawiska.
Na podstawie orzeczeo sądów, które stanowią podstawę metodologiczną zbierania przez Główny Urząd
Statystyczny danych dotyczących rozwodów w Polsce według liczby małoletnich dzieci można zaobserwowad,
że w województwie wielkopolskim wzrasta liczba rozwodów zarówno wśród małżeostw nieposiadających
dzieci, jak i małżeostw posiadających pod swoją opieką jedno lub więcej dzieci. W latach 2010-2013 nastąpił
wzrost:






19% rozwodów małżeostw bez dzieci – (z 1865 w 2010 r. do 2222 rozwodów w 2013 r.), co stanowiło
łącznie 38,7% wszystkich rozwodów;
11,45% rozwodów wśród małżeostw posiadających pod swoją opieką 1 dziecko (z 1904 rozwodów
w 2010 r. do 2122 w 2013 r.), co stanowiło łącznie 36,94% wszystkich rozwodów;
19,95% rozwodów małżeostw posiadających 2 dzieci (z 947 rozwodów w 2010 r. do 1136 w 2013 r.),
co stanowiło łącznie 19,77% wszystkich rozwodów;
17,26% rozwodów małżeostw posiadających 3 dzieci (z 168 rozwodów w 2010 r. do 212 w 2013 r.),
co stanowiło łącznie 3,7% wszystkich rozwodów;
23,8% rozwodów wśród małżeostw posiadających 4 dzieci lub więcej (z 42 rozwodów w 2010 r. do 52
w 2013 r.), co stanowiło 0,9% wszystkich rozwodów na terenie województwa wielkopolskiego.

Stały wzrost liczby rozwodów wskazuje na to, że coraz więcej rodzin przeżywa trudności, z którymi nie jest
w stanie sobie poradzid. Sytuacja ta może świadczyd o zwiększającej się potrzebie dostępu do usług
poradnictwa i mediacji, dzięki którym możliwe jest pokonanie kryzysu rodzinnego lub poradzenie sobie
w trudnej sytuacji.
Analiza występowania zjawiska samotnego rodzicielstwa w województwie wielkopolskim dostarcza danych
o skali jego występowania i zróżnicowaniu między powiatowym. W regionie co piąta rodzina jest niepełna –
20% stanowią samotni rodzice. Szczególnie wysoki odsetek rodzin z dziedmi bez obojga rodziców zamieszkuje
miasta. Najwyższy udział rodzin niepełnych zanotowano w Kaliszu (27%).
Tabela 22 Rodziny wg typów (NTS-4, 2011)
Powiat
Powiat jarocioski
Powiat kaliski
Powiat kępioski
Powiat krotoszyoski
Powiat ostrowski
Powiat ostrzeszowski
Powiat pleszewski
Powiat m. Kalisz
Powiat gnieźnieoski
Powiat kolski
Powiat konioski
Powiat słupecki
Powiat turecki
Powiat wrzesioski
Powiat m. Konin

Ogółem
liczba
rodzin
20569
23130
15973
22245
46371
15431
17813
31592
41168
26000
36042
16905
24448
21980
23894

Samotne
matki z
dziedmi
3423
3688
2528
3456
8598
2585
2839
7367
7714
4708
5729
2751
3714
3618
5013

Samotni
ojcowie
z dziedmi
441
508
443
507
1256
370
414
1110
1098
734
777
423
586
588
562

% samotnych matek z
dziedmi wśród rodzin
16,6%
15,9%
15,8%
15,5%
18,5%
16,8%
15,9%
23,3%
18,7%
18,1%
15,9%
16,3%
15,2%
16,5%
21,0%

% ojców
z dziedmi
wśród rodzin
2,1%
2,2%
2,8%
2,3%
2,7%
2,4%
2,3%
3,5%
2,7%
2,8%
2,2%
2,5%
2,4%
2,7%
2,4%
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Powiat gostyoski
Powiat grodziski
Powiat kościaoski
Powiat leszczyoski
Powiat
międzychodzki
Powiat nowotomyski
Powiat rawicki
Powiat wolsztyoski
Powiat m. Leszno
Powiat chodzieski
Powiat czarnkowskotrzcianecki
Powiat pilski
Powiat wągrowiecki
Powiat złotowski
Powiat obornicki
Powiat poznaoski
Powiat szamotulski
Powiat średzki
Powiat śremski
Powiat m. Poznao

21602
14114
22571
14950
10573
21169
17159
16038
19230
13803

3122
2095
3467
2089
1940
3737
2582
2545
3616
2606

484
363
451
342
315
575
347
405
508
407

14,5%
14,8%
15,4%
14,0%
18,3%
17,7%
15,0%
15,9%
18,8%
18,9%

2,2%
2,6%
2,0%
2,3%
3,0%
2,7%
2,0%
2,5%
2,6%
2,9%

25040

4638

673

18,5%

2,7%

39949
19622
19530
16959
97458
25222
16053
17236
156870

7417
3655
3670
2810
16263
4533
2573
2623
34522

974
490
616
376
2408
725
438
436
4830

18,6%
18,6%
18,8%
16,6%
16,7%
18,0%
16,0%
15,2%
22,0%

2,4%
2,5%
3,2%
2,2%
2,5%
2,9%
2,7%
2,5%
3,1%

Źródło: Dane Banku Danych Lokalnych GUS, Narodowy Spis Powszechny 2011 r.

5.2.

Usługi wsparcia i pomocy rodzinie

Wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuoczo-wychowawczych to zespół
planowych działao mających na celu przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania tych funkcji,
w szczególności poprzez:










analizę sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu w rodzinie,
wzmocnienie roli i funkcji rodziny,
rozwijanie umiejętności opiekuoczo-wychowawczych rodziny,
podniesienie świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny,
pomoc w integracji rodziny,
przeciwdziałaniu marginalizacji i degradacji społecznej rodziny,
dążeniu do reintegracji rodziny
pracy z rodziną,
125
pomoc w opiece i wychowaniu dziecka.

Jednostką samorządu terytorialnego odpowiadającą za udzielanie pomocy rodzinom w tym zakresie jest gmina.
5.2.1.

Asystent rodziny i rodziny wspierające

Wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuoczo-wychowawczych może odbywad
126
się przy wykorzystaniu różnych form wsparcia (np. praca socjalna, poradnictwo , mediacje, placówki wsparcia
125

Art. 8 Ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.
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127

128

dziennego , działalnośd zespołów interdyscyplinarnych,
wsparcie poradni psychologiczno129
pedagogicznych i wiele innych.) Poniżej zostaną omówione w szczególności dwie wybrane formy:
1) asystenta rodziny,
2) rodziny wspierającej.
Od 2012 r. na mocy zmian w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej rodziny mające
trudności w pełnieniu ról opiekuoczych i wychowawczych mogą byd wspierane przez asystentów rodziny, którzy
pomagają w przezwyciężaniu trudności związanych z opieką i wychowaniem małoletnich dzieci. Asystent ma
za zadanie udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności
prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego. Asystent pomaga, ale też motywuje i podejmuje
działania interwencyjne. Jeśli dzieci znajdują się w pieczy zastępczej, rolą asystenta są działania na rzecz ich
powrotu do rodziny biologicznej. Powierzając asystentowi pracę z rodziną, uwzględnia się przede wszystkim
zakres pomocy, jaka powinna byd jej udzielona. Asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną za jej zgodą i z jej
aktywnym udziałem, motywując rodzinę do aktywnego współdziałania w realizacji planu pracy z rodziną.

Asystent rodziny to osoba wspierająca przez pewien czas rodzinę po to, aby ta w przyszłości samodzielnie
potrafiła pokonywad trudności życiowe, zwłaszcza dotyczące opieki i wychowania dzieci. Asystent rodziny
towarzyszy rodzicom we wprowadzeniu zmian w swoich postawach oraz otoczeniu, koniecznych do tego, aby
środowisko rodzinne sprzyjało bezpieczeostwu i prawidłowemu rozwojowi dzieci.

Do zadao asystenta rodziny należy:
















opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji
z pracownikiem socjalnym,
opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu
pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy
zastępczej,
udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności
prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego,
udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych,
udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych,
udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziedmi,
wspieranie aktywności społecznej rodzin,
motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej,
motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie
prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych,
udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych,
podejmowanie działao interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeostwa dzieci
i rodzin,
prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci,
prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną,
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Ustawa o pomocy społecznej.
Ustawa o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej
128
Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. 2005 r. Nr 180 poz. 1493 z późn. zm.)
129
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania
publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych
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dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku,
monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakooczeniu pracy z rodziną,
sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach,
współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka
i rodziny,
współpraca z zespołami interdyscyplinarnymi lub innymi podmiotami, których pomoc przy
130
wykonywaniu zadao uzna za niezbędną.

Asystenci rodzin wspierają pracowników socjalnych w pracy z rodzinami przeżywającymi trudności. Asystentom
przypisano szeroki zakres działao, ich obowiązki są rozbudowane i wymagające. Asystentami powinny byd więc
osoby doświadczone, mogące wywierad swoim autorytetem wpływ na rodziny objęte wsparciem. Ważne jest,
aby rotacja na tym stanowisku była możliwie ograniczona, co będzie służyd budowaniu trwałej relacji
z rodzinami. Badanie pokazało, że realizacja zadao w takiej skali wymaga wsparcia także dla samych asystentów
rodziny. Wskazane jest ciągłe podnoszenie kompetencji tych osób, a także wprowadzenie metod podnoszenia
jakości i weryfikacji ich działania np. w formie superwizji. Asystentura rodziny, jako usługa, działa w bardzo
ograniczonym zakresie. Znikomy procent podmiotów, które mogą świadczyd tego typu usługę, faktycznie
deklaruje jej realizację, a samych asystentów w odniesieniu do rozmiaru potrzeb jest niewielu.
Równolegle do niewystarczającej liczby asystentów rodziny, problematyczny jest brak szczegółowych rozwiązao
dotyczących zakresu i standardu ich pracy. Istnieje bowiem ryzyko np. powielania się zadao pracownika
socjalnego i asystenta rodziny oraz niezrozumienia w zakresie roli i funkcji pełnionych przez asystenta rodziny.
Brakuje również regulacji na poziomie podmiotów i instytucji, z którymi współpracuje asystent rodziny. Wynika
to z jednej strony z braku zakorzenienia asystenta w systemie pomocy rodzinie (asystentura została
wprowadzona w 2012 roku) oraz resortowości systemu pracy z rodziną (każdy podmiot tworzy własny program
pracy z rodziną).
Pod koniec 2014 r. w województwie wielkopolskim funkcjonowało 291 asystentów rodziny. W każdym
z powiatów województwa wielkopolskiego pracuje co najmniej kilku asystentów rodziny. Analizując liczbę
asystentów należy jednocześnie zwrócid uwagę na liczbę osób korzystających z ich usług. Takie zestawienie
pokazuje stopieo obciążenia pracą asystentów. Najwięcej asystentów pracuje w powiecie poznaoskim (21)
i średzkim (20), gdzie z ich usług skorzystało odpowiednio: 189 i 118 rodzin, najmniej z kolei w powiatach
wolsztyoskim (3 asystentów na 33 rodziny) oraz grodziskim (4 asystentów na 45 rodzin)
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Mapa 25 Asystenci rodziny w województwie wielkopolskim
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie Sprawozdania rzeczowo-finansowego z wykonywania zadao z zakresu
wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za II półrocze 2014 r.

Warto podkreślid, że zgodnie z zapisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, liczba rodzin,
z którymi pracuje asystent rodziny uzależniona jest od stopnia trudności wykonywanych zadao, jednakże
132
asystent nie może jednocześnie pracowad z więcej niż 15 rodzinami . Zatem na stopieo obciążenia pracą
asystenta rodziny wpływa z jednej strony liczba rodzin, które objęte są pomocą, a z drugiej natężenie
problemów występujących w rodzinach.
W powiatach, w których statystycznie liczba rodzin korzystających ze wsparcia przewyższa liczbę zatrudnionych
asystentów rodziny, występuje raczej zjawisko rotacji rodzin objętych asystenturą, aniżeli przekroczenia
ustawowego limitu. Niewykluczone, że zdarzają się takie przypadki, jednak są to raczej wyjątkowe i doraźne
132
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sytuacje. Mimo to, nie należy zapominad, że asystenci rodziny współpracują ze środowiskami
wieloproblemowymi, dlatego pomoc powinna byd bardziej zindywidualizowana i zintensyfikowana, a jest to
możliwe przy pracy z niewielką liczbą rodzin.
Poddając analizie liczbę asystentów rodziny zatrudnionych w Wielkopolsce, należy również zwrócid na liczbę
rodzin korzystających z pomocy społecznej z tytułu bezradności w sprawach opiekuoczo-wychowawczych.
Charakterystyczne jest to, że jedynie niewielki procent takich rodzin jest objętych wsparciem asystenta rodziny
(19%, co oznacza, że cztery na pięd rodzin potencjalnie potrzebujących wsparcia asystenturą, takiej pomocy nie
uzyskuje). Problem ten dotyczy również miasta Poznao, gdzie zatrudnionych jest 8 asystentów rodziny, a grupa,
która potencjalnie mogłaby byd objęta takim wsparciem wynosi ponad dwa tysiące rodzin. Podobna sytuacja
występuje we wszystkich powiatach województwa wielkopolskiego.
Oprócz asystentury rodziny, gmina może organizowad inne formy wsparcia w celu przezwyciężenia trudności
rodziny w pełnieniu funkcji opiekuoczo-wychowawczych. Jedną z nich jest usługa rodziny wspierającej.
Rodzina wspierająca ma na celu wsparcie rodziców biologicznych w sprawowaniu opieki i wychowaniu dzieci.
Pomoc rodziny wspierającej może dotyczyd różnych aspektów życia, takich jak: organizowanie czasu wolnego
dzieciom, wypracowanie nawyku wspólnego spędzania czasu przez członków rodziny, pomoc w nauce,
wskazówki dotyczące wychowania dzieci, ale również spraw jak nauka gotowania, sprzątania, utrzymania
higieny osobistej czy racjonalnego prowadzenia budżetu domowego. Rodzina wspierająca powinna
współpracowad z asystentem rodziny. Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może byd powierzone osobom
z bezpośredniego otoczenia dziecka. Rodzinę wspierającą ustanawia wójt/burmistrz/prezydent właściwy
ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wspieranej po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika ośrodka
133
pomocy społecznej wydanej na podstawie przeprowadzonego rodzinnego wywiadu środowiskowego.
W województwie wielkopolskim właściwie nie funkcjonuje instytucja rodziny wspierającej – w zdecydowanej
większości powiatów takie rodziny nie działają. Na terenie całego województwa wielkopolskiego jedynie
w podregionie konioskim występowała jednostkowo rodzina wspierająca.
W przeciwieostwie do asystentury rodziny, funkcjonowanie rodzin wspierających nie jest dodatkowo
finansowane z budżetu paostwa w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy
zastępczej. Zadanie to jest zadaniem własnym gmin, co stanowi kolejne obciążenie dla budżetu samorządu.
Z drugiej strony usługa rodziny wspierającej może byd mało znana zarówno wśród włodarzy, mieszkaoców
gmin, jak i rodzin w potrzebie, ponieważ wprowadzona została w 2012 roku. Biorąc po uwagę charakter
uzupełniający tej usługi w stosunku do asystentury rodziny warto byłoby promowad i rozwijad ten typ usługi.
5.2.2.

Placówki wsparcia dziennego
134

W celu wsparcia rodziny dziecko może zostad objęte opieką i wychowaniem w placówce wsparcia dziennego.
Placówka wsparcia dziennego współpracuje z rodzicami lub opiekunami dziecka, a także z placówkami
oświatowymi i podmiotami leczniczymi. Pobyt dziecka w placówce wsparcia dziennego jest nieodpłatny
i dobrowolny. W wyjątkowych sytuacjach pobyt przymusowy może byd następstwem decyzji sądu.
Placówka wsparcia dziennego może byd prowadzona w jednej z poniższych form, zadania mogą też byd łączone:
1) opiekuoczej, w tym kół zainteresowao, świetlic, klubów i ognisk wychowawczych;
2) specjalistycznej;
3) pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę
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Placówka wsparcia dziennego prowadzona w formie opiekuoczej ma za zadanie zapewnienie dziecku opieki
i wychowania, a także pomocy w nauce. Uzupełniająco do powyższych funkcji, placówki organizują
uczęszczającym do nich dzieciom, czas wolny, zabawę i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowao dzieci.
Placówki wsparcia dziennego prowadzone w formie specjalistycznej organizują zajęcia socjoterapeutyczne,
terapeutyczne, korekcyjne, kompensacyjne oraz logopedyczne. Dzieci w tych placówkach powinny byd
obejmowane indywidualnym programem korekcyjnym, psychokorekcyjnym lub psychoprofilaktycznym,
w szczególności w formie terapii pedagogicznej, psychologicznej i socjoterapii.
Placówka wsparcia dziennego prowadzona w formie pracy podwórkowej realizuje działania animacyjne
i socjoterapeutyczne.
Pod opieką jednego wychowawcy w placówce wsparcia dziennego, w tym samym czasie, może przebywad nie
135
więcej niż 15 dzieci. Ustawa dodatkowo reguluje wymagania związane z prowadzeniem placówek, w tym
minimalne kwalifikacje kadry.
Pod koniec 2014 r. na terenie województwa wielkopolskiego funkcjonowało 68 placówek wsparcia dziennego,
w tym: 41 w formie opiekuoczej, 25 w formie specjalistycznej oraz 4 w formie pracy podwórkowej realizowanej
przez wychowawcę. Łącznie zabezpieczonych w nich zostało 2 445 miejsc.
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Art. 24 Ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.

192

Mapa nr 26 Placówki wsparcia dziennego w województwie wielkopolskim (o zasięgu gminnym oraz
ponadgminnym)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Sprawozdania rzeczowo-finansowego z wykonywania zadao z zakresu
wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za II półrocze 2014 r.

Liczba funkcjonujących placówek nie przekładała się bezpośrednio na liczbę miejsc w placówkach.
W podregionie kaliskim funkcjonowało 6 placówek wsparcia dziennego, w których zapewniono mieszkaocom
165 miejsc. Tymczasem w podregionie konioskim funkcjonowały 42 placówki, w których dla mieszkaoców
przewidzianych było 1324 miejsc, czyli 8 razy więcej miejsc przy siedmiokrotnie większej liczbie placówek.
Znacznie mniej placówek działało w podregionie poznaoskim (19) i leszczyoskim (6) – dostępne były tam
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odpowiednio: 585 i 211 miejsc. Najmniejszą dostępnośd tej formy wsparcia zaobserwowano w podregionie
pilskim (7), w placówkach zabezpieczono tam jedynie 160 miejsc
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.

Placówki wsparcia dziennego powołane są również do świadczenia pomocy rodzinom przeżywającym trudności
w sprawowaniu funkcji opiekuoczo-wychowawczych (poprzez specjalistów – psychologów, terapeutów,
pedagogów, zatrudnionych ww. placówkach) i razem z asystenturą rodziny oraz usługą rodzin wspierających
stanowią kompleksowy system wsparcia rodziny o charakterze prewencyjnym. Oznacza to, że rodzina
przeżywająca trudności opiekuoczo-wychowawcze powinna mied możliwośd skorzystania z ww. usług, zanim
uruchomione zostaną usługi systemu pieczy zastępczej.
Warto również podkreślid, że tworzenie oraz rozwój placówek wsparcia dziennego przyczynia się do
deinstytucjonalizacji usług wsparcia rodziny i umożliwia rozwiązanie problemów rodziny w jej środowisku
i w oparciu o własne zasoby. Z tego powodu usługi wsparcia dziennego powinny byd rozwijane szczególnie
w tych miejscach województwa, gdzie natężenie problemów opiekuoczo-wychowawczych jest największe,
a liczba placówek niewystarczająca.

5.3.

Usługi organizowania pieczy zastępczej

Zgodnie z zapisami ustawy, system pieczy zastępczej to zespół osób, instytucji i działao mających na celu
zapewnienie czasowej opieki i wychowania dzieciom w przypadkach niemożności sprawowania opieki
i wychowania przez rodziców. W powyższej sytuacji zadaniem pieczy zastępczej jest po pierwsze praca
z rodziną, aby umożliwid dziecku powrót do rodziny biologicznej, a w przypadku gdy jest to niemożliwe, dążenie
do przysposobienia dziecka lub zorganizowanie opieki i wychowania w środowisku zastępczym. Po drugie
przygotowanie dziecka do samodzielnego życia, w oparciu o zasady etyki wraz z umożliwieniem mu
nawiązywania i podtrzymywania relacji z rodziną i rówieśnikami. Ostatnim zadaniem pieczy jest zaspokojenie
potrzeb emocjonalnych dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb bytowych, zdrowotnych, edukacyjnych
i kulturalno-rekreacyjnych.
Piecza rodzinna sprawowana jest w dwóch formach: rodzinnej i instytucjonalnej. Warto podkreślid, że objęcie
dziecka jedną z form pieczy następuję na okres nie dłuższy niż do momentu osiągnięcia pełnoletności lub
137
do ukooczenia 25 roku życia, jeśli się uczy.

Decyzję o umieszczeniu dziecka w pieczy zastępczej wydaje sąd, natomiast organizatorem pieczy jest samorząd
powiatowy. Sąd opiekuoczy, który ograniczając władzę rodziców umieścił dziecko poza rodziną, ma obowiązek
przekazania tej informacji właściwemu powiatowemu centrum pomocy rodzinie, z kolei centrum jest
zobowiązane do udzielenia pomocy rodzinie i składania sądowi opiekuoczemu sprawozdao dotyczących sytuacji
138
rodziny i udzielanej pomocy .
Natomiast zadaniem gminnych podmiotów organizujących pracę z rodziną (ośrodków pomocy społecznej) jest
umożliwienie powrotu dziecka do rodziny. Pomimo tego, że organizacja pieczy zastępczej jest zadaniem
powiatu, samorząd gminny ponosi także koszty związane z pobytem dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym
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domu dziecka, placówce opiekuoczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuoczo–terapeutycznej lub
interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.
W województwie wielkopolskim w 2014 r. w pieczy zastępczej łącznie przebywało 5 903 dzieci, z czego
najwięcej w powiatach ziemskich położonych na północy województwa (mapa 27). Jednocześnie w powiatach
tych, w porównaniu z innymi powiatami ziemskimi województwa, odnotowuje się największy udział matek
samotnie wychowujących dzieci.
Mapa 27 Odsetek dzieci przebywających w pieczy zastępczej (rodzinnej oraz instytucjonalnej)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Sprawozdania OZPS za 2014 r.

Piecza zastępcza, jak wcześniej wspomniano, może byd sprawowana w formie rodzinnej lub instytucjonalnej.
Szczególnie w powiatach północnozachodniej części województwa obie formy pieczy zastępczej
współwystępują ze sobą, chod patrząc na obszar całego województwa powiaty są silnie zróżnicowane
ze względu na odsetek dzieci objętych obiema formami opieki.
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W tych powiatach, w których nie występuje instytucjonalna forma pieczy zastępczej organizowana jest
rodzinna (nowotomyski, grodziski, kościaoski, leszczyoski, krotoszyoski, kępioski, kolski, konioski, śremski), przy
czym dzieciom, którym samorząd powiatu nie może z różnych przyczyn zapewnid opieki i wychowania w pieczy
rodzinnej, organizuje i finansuje pobyt w placówkach opiekuoczo-wychowawczych na terenie innych powiatów.
W kilku powiatach piecza rodzinna współwystępuje z instytucjonalną, którą objęto między 10% a 30%
wszystkich wychowanków. Najwyższy odsetek dzieci objętych pieczą instytucjonalną (powyżej 30%) występuje
w powiatach: chodzieskim, szamotulskim, słupeckim, wolsztyoskim, tureckim, jarocioskim, gostyoskim,
pleszewskim, kaliskim i ostrzeszowskim, z uwagi na zlokalizowanie w tych miejscach placówek opiekuoczowychowawczych.

5.3.1.

Rodzinna piecza zastępcza

Kontynuując rozważania dotyczące systemu pieczy zastępczej, scharakteryzowania wymaga rodzinna forma
pieczy, do której należą :
1) rodziny zastępcze:
a) spokrewnione,
b) niezawodowe, w których umieszcza się w tym samym czasie nie więcej niż 3 dzieci (z wyjątkiem
licznego rodzeostwa),
c) zawodowe – umieszcza się w tym samym czasie nie więcej niż 3 dzieci (z wyjątkiem licznego
rodzeostwa), w tym:






zawodowa specjalistyczna – umieszcza się w niej w szczególności: dzieci legitymujące się
orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu
niepełnosprawności, dzieci na podstawie ustawy z dnia 26 X 1982 r. o postępowaniu w sprawach
nieletnich (jednolity tekst Dz. U. 2010 Nr 33, poz. 178 z późn. zm.), małoletnie matki z dziedmi,
zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego – przyjmuje dziecko na podstawie orzeczenia
sądu w przypadku gdy dziecko zostało doprowadzone przez Policję lub Straż Graniczną,
na wniosek rodziców, dziecka lub innej osoby w przypadku, o którym mowa w art. 12a ustawy
z dnia 29 VII 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.),
zawodowa niespokrewniona z dzieckiem, wielodzietna (funkcjonująca nie dłużej niż przez okres
3 lat od dnia wejścia w życie ustawy, tj. do 31 XII 2014 r.)

2) rodzinne domy dziecka – w tym samym czasie może w jednym przebywad łącznie nie więcej niż 8 dzieci
139
(z wyjątkiem licznego rodzeostwa) .
Przeważająca większośd dzieci objętych opieką zastępczą przebywała w pieczy rodzinnej (79,72%). Blisko
połowa z nich znajdowała się w rodzinach zastępczych spokrewnionych.
W koocu 2014 r. w województwie wielkopolskim funkcjonowało: 1 751 rodzin zastępczych spokrewnionych,
1 101 rodzin zastępczych niezawodowych, 145 rodzin zastępczych zawodowych (w tym: 52 pełniące funkcję
pogotowia rodzinnego i 37 rodzin zawodowych specjalistycznych) oraz 16 rodzinnych domów dziecka.
W każdym powiecie województwa wielkopolskiego działają rodziny zastępcze, aczkolwiek ich liczba między
poszczególnymi powiatami jest zróżnicowana. Najwięcej rodzin zastępczych funkcjonuje w największym mieście
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województwa – Poznaniu. Powyżej 150 rodzin działa również w powiecie poznaoskim, pilskim oraz ostrowskim.
Najmniej rodzin zastępczych działa w powiatach przynależących do podregionu leszczyoskiego

140

.

Wydaje się, że sytuacja ta nie ulegnie w najbliższym czasie zmianie ze względu na to, że w niewielu powiatach
tego podregionu szkoli się nowych kandydatów na rodziny zastępcze. W 2014 r. jedynie w trzech na dziewięd
powiatów tego podregionu (powiat rawicki, miasto Leszno, leszczyoski) były takie osoby. W tym kontekście
pozytywnie wyróżnia się powiat krotoszyoski (podregion kaliski), w którym przeszkolono aż 36 kandydatów,
i jest to więcej przeszkolonych osób niż w m. Poznaniu
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Analiza danych jakościowych pozwala stwierdzid, że problem z brakiem przeszkolonych kandydatów na rodziny
zastępcze może mied dwa główne źródła. Po pierwsze, brakuje chętnych osób, gotowych podjąd się opieki nad
dziedmi. Dotyczy to zwłaszcza rodzin niespokrewnionych. Analiza wypowiedzi przedstawicieli tej grupy
wskazuje na silne altruistyczne motywy kierujące rodzicami zastępczymi:
(…) po prostu ja bardzo chciałam zajmowad się dziedmi pokrzywdzonymi przez los (FGI, rodziny zastępcze)
To taka była spontaniczna decyzja, nie wiedzieliśmy, jak to wszystko wygląda, o co chodzi. Też inspiracją
trochę były…ja akurat w tym czasie… jakieś takie pogramy o domach dziecka, czy, nie pamiętam, to było
wzruszające i tragiczne trochę, żeśmy się zastanawiali, może by tak (FGI, rodziny zastępcze)
Niewiele jest osób, u których występują motywy altruistyczne i jednocześnie mają warunki do prowadzenia
rodziny zastępczej oraz determinację do zdobywania informacji na ten temat.
Myśl zrodziła się w mojej głowie bardzo, bardzo dawno temu, a później jak zmarł mój mąż, wyszła córka
z domu, zmarła teściowa, mówię, co będziemy robid w tym dużym domu? Jest ten moment, żeby się pojawiły
dzieci. Zgłosiłam się też do PCPR. (FGI, rodziny zastępcze)
Dodatkowymi czynnikami zniechęcającymi są wysokie koszty dla potencjalnych rodziców zastępczych, które
wiążą się np. z koniecznością rezygnacji z pracy zarobkowej jednego z współmałżonków, niską opłacalnością
finansową działania rodzin zastępczych (także zawodowych i specjalistycznych), koniecznością adaptacji domów
na potrzeby dzieci w różnym wieku. Do tego dochodzi stres związany ze sprawowaniem opieki nad dziedmi po
przejściach i duża odpowiedzialnośd.
Zrezygnowad z pracy… musieliśmy wyposażyd odpowiednio mieszkanie… sami. (FGI, rodziny zastępcze)
Drugi powód, dla którego przeszkolonych kandydatów na rodziny zastępcę jest zbyt mało, wiąże się
z restrykcyjną procedurą dla kandydatów. Muszą oni nie tylko dostarczyd zestaw dokumentów
potwierdzających ich predyspozycje do pełnienia roli rodzica zastępczego, ale przechodzą także wymagające
testy psychologiczne. Dośd intensywna procedura powoduje, że częśd osób rezygnuje w trakcie, a częśd nie jest
kwalifikowana np. na podstawie wyników testów psychologicznych. Zdaniem respondentów, obecnie
działający sposób weryfikowania i przygotowania kandydatów na rodziny zastępcze jest odpowiedni i nie
pozwala (poza pojedynczymi przypadkami nagłaśnianymi w mediach) na przyznanie opieki nad dzieckiem
osobom, które nie sprawdzą się w roli rodziców zastępczych.
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… to było dobre na tyle, że można było powiedzmy odrzucid kogoś, kto nie miał żadnych predyspozycji (FGI,
rodziny zastępcze)
Jak napisano wcześniej, piecza rodzinna może przybierad różne formy. Na wykresie nr 63 pokazano procent
dzieci umieszczonych w danym typie pieczy zastępczej w stosunku do wszystkich dzieci w powiecie
wymagających wsparcia w danym podregionie. Dla porównania zaprezentowano odsetek dzieci w pieczy
instytucjonalnej (w placówkach opiekuoczo-wychowawczych).
Wykres 63 Udział dzieci umieszczonych w poszczególnych formach pieczy zastępczej.
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We wszystkich podregionach dzieci najczęściej umieszczane są w rodzinach zastępczych spokrewnionych,
jednak
stosunkowo
najczęściej
taka
sytuacja
ma
miejsce
w
mieście
Poznao,
w podregionie konioskim i kaliskim.
W rodzinach zastępczych niezawodowych relatywnie najczęściej umieszczane są dzieci w podregionach
kaliskim, pilskim i poznaoskim, a najrzadziej w mieście Poznao.
W zawodowych rodzinach zastępczych najczęściej dzieci są umieszczane w podregionie leszczyoskim,
w pozostałych powiatach sytuacja wygląda bardzo podobnie.

Poddając analizie liczbę przeszkolonych kandydatów na rodziny zastępcze spokrewnione należy zauważyd, że
najwięcej tego typu osób przeszkolono w podregionie kaliskim – 28 osób, mniej w podregionie konioskim – 15
osób, w podregionie leszczyoskim przeszkolono jedynie 1 osobę. W podregionie pilskim i poznaoskim nie
przeszkolono ani jednej osoby. W podregionie kaliskim i konioskim pozytywnie wyróżniają się powiaty
krotoszyoski i konioski. Uwzględniając liczbę przeszkolonych kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe
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najwięcej przeszkolono osób w podregionie poznaoskim – 37, kaliskim – 35, niewiele mniej w podregionie
konioskim i pilskim – odpowiednio 25 i 23 osoby. W wielu podregionach województwa wielkopolskiego
szkolenia kandydatów na rodziny zastępcze zawodowe miały charakter sporadyczny. W podregionie konioskim
i pilskim przeszkolono do tego rodzaju zadao jedynie odpowiednio 9 i 8 kandydatów, w podregionie
poznaoskim i leszczyoskim – odpowiednio 5 i 4 osoby. Najwięcej kandydatów na rodziny zastępcze zawodowe
udało się przeszkolid w podregionie kaliskim – 21 osób. Jedynie w podregionie kaliskim przeszkolono
kandydatów na prowadzenie rodzinnych domów dziecka (5).

W przypadku czasowego niesprawowania opieki nad dzieckiem przez rodzinę zastępczą lub prowadzącego
rodzinny dom dziecka, piecza zastępcza nad dzieckiem może zostad powierzona także rodzinie pomocowej.
Jej zadaniem jest czasowe przejęcie opieki nad dzieckiem do czasu pełnej dyspozycyjności rodziców zastępczych
lub osób prowadzących rodzinny dom dziecka. W 2014 r. w województwie wielkopolskim funkcjonowało
zaledwie 57 takich rodzin na terenie 17 powiatów

142

.

Z rodzinnymi formami pieczy zastępczej powiązana jest funkcja organizatora rodzinnej pieczy zastępczej –
może byd to jednostka organizacyjna powiatu lub podmiot, któremu powiat zlecił realizację tego zadania
(organizacja pozarządowa, osoba prawna, jednostka organizacyjna kościołów lub związków wyznaniowych).
Jeżeli starosta wyznaczy do tego celu PCPR, tworzy się w nim zespół ds. pieczy zastępczej. Do zadao
organizatora rodzinnej pieczy zastępczej należy:








prowadzenie rekrutacji kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej,
prowadzenie rodzinnego domu dziecka,
organizowanie szkoleo dla kandydatów (także tych do pełnienia funkcji dyrektora placówki
opiekuoczo-wychowawczej typu rodzinnego; w przypadku rodzin zawodowych i prowadzących
rodzinny dom dziecka udział w szkoleniach jest obowiązkowy) i rodziców zastępczych,
organizacja wsparcia i pomocy specjalistycznej (grupy wsparcia, rodziny pomocowe, wolontariusze,
poradnictwo i terapie, pomoc prawna, zastępstwo na czas zawieszenia usług pieczy zastępczej
w wyniku choroby/ wypoczynku/zdarzeo losowych),
dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej
i informowanie co najmniej raz na 6 miesięcy właściwy sąd o całokształcie sytuacji osobistej dziecka,
w tym o sytuacji rodziny dziecka.

W 33 na 35 wielkopolskich powiatów organizatorami pieczy są powiatowe centra pomocy rodzinie,
143
a w m. Leszno i w m. Konin – Miejskie Ośrodki Pomocy Rodzinie .
Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej – jest to osoba, która obejmuje opieką rodziny zastępcze i rodzinne
domy dziecka. Koordynatora wyznacza i zatrudnia organizator rodzinnej pieczy zastępczej za zgodą rodziny
zastępczej lub osoby prowadzącej rodzinny dom dziecka. Do zadao koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej
należy:


udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji zadao
wynikających z pieczy zastępczej;
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przygotowanie, we współpracy z asystentem rodziny i odpowiednio rodziną zastępczą lub
prowadzącym rodzinny dom dziecka, planu pomocy dziecku,
pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka w nawiązaniu wzajemnego
kontaktu, w szczególności przez organizowanie grup wsparcia;
zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu
do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej;
organizowanie opieki nad dzieckiem, w przypadku gdy rodzina zastępcza niezawodowa, rodzina
zastępcza zawodowa albo prowadzący rodzinny dom dziecka okresowo nie może sprawowad opieki,
w szczególności z powodów zdrowotnych lub losowych albo zaplanowanego wypoczynku;
zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu
poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających. W przypadku nie wywiązywania się z tego zadania
może zostad z nim zostad rozwiązany stosunek pracy lub umowa oświadczenie usług, bez zachowania
okresu wypowiedzenia.
udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej

144

;

Analizując liczbę rodzin zastępczych w powiatach województwa wielkopolskiego należy zwrócid uwagę, ilu
koordynatorów przypada na liczbę rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka, ponieważ świadczy to
o szansach na rozwój tej formy wsparcia na danym obszarze, a także jakości tego wsparcia. Im więcej
koordynatorów, tym mniej rodzin jednostkowo obejmuje wsparciem, a w konsekwencji może poświęcid każdej
rodzinie więcej czasu oraz zajmowad się promowaniem tej formy pieczy zastępczej w lokalnej społeczności. Pod
koniec 2014 r. zatrudnionych było 79 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej (w prawie wszystkich
powiatach województwa co najmniej 1), jedynie na terenie powiatu wolsztyoskiego (subregion leszczyoski) nie
145

zatrudniano ani jednego koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej . Zgodnie z Ustawą o wspieraniu rodziny
i pieczy zastępczej, koordynator rodzinnej pieczy zastępczej w tym samym czasie nie może mied pod opieką
więcej niż 15 rodzin zastępczych lub rodzinnych domów dziecka.
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Mapa 28 Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej w województwie wielkopolskim
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W większości powiatów na 1 koordynatora pieczy przypada kilkadziesiąt rodzin zastępczych, które powinny
zostad objęte jego wsparciem (najwięcej statystycznie – 76 w powiecie kościaoskim – subregion leszczyoski).
Ponownie na tym tle pozytywnie wyróżniają się powiaty: szamotulski, ostrzeszowski, leszczyoski, konioski
i krotoszyoski, odsetek rodzin zastępczych objętych wsparciem jest najwyższy. Średnia wartośd tego
współczynnika wynosi 76%.
W tym kontekście sied koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej należy intensywnie rozwijad.
Jak wskazywali eksperci podczas warsztatów rekomendacyjnych, koordynatorzy pełną swoje role w różny
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sposób. Częśd z nich przyjmuje postawę kontrolno-administracyjną: wizytują rodziny zastępcze i oceniają ich
działalnośd pod względem formalnym, nie nawiązując relacji z rodziną. Taka postawa wynika częściowo
z niejednoznacznej roli koordynatorów, a z drugiej – z ich dużego obciążenia pracą.
5.3.2.

Instytucjonalna piecza zastępcza

Do instytucjonalnych form pieczy zastępczej należą:
1) placówki opiekuoczo-wychowawcze,
2) regionalne placówki opiekuoczo-terapeutyczne,
3) interwencyjne ośrodki preadopcyjne.
Placówka opiekuoczo-wychowawcza zapewnia dziecku całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja jego
niezbędne potrzeby, w szczególności emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe, społeczne i religijne,
realizuje przygotowany we współpracy z asystentem rodziny plan pomocy dziecku, umożliwia kontakt dziecka
z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej, podejmuje działania w celu powrotu
dziecka do rodziny, zapewnia dziecku dostęp do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości
rozwojowych, obejmuje dziecko działaniami terapeutycznymi, zapewnia korzystanie z przysługujących
świadczeo zdrowotnych.
Placówka opiekuoczo-wychowawcza współpracuje, w zakresie wykonywanych zadao, z sądem, powiatowym
centrum pomocy rodzinie, rodziną, asystentem rodziny, organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej oraz
z innymi osobami i instytucjami, które podejmują się wspierania działao wychowawczych placówki opiekuoczowychowawczej, w szczególności w zakresie przygotowania dziecka do samodzielnego życia, jeżeli osoby te
uzyskają akceptację dyrektora placówki opiekuoczo-wychowawczej oraz pozytywną opinię organizatora
rodzinnej pieczy zastępczej.
Placówki opiekuoczo-wychowawcze dzielą się na placówki typu:




socjalizacyjnego;
interwencyjnego;
specjalistyczno-terapeutycznego;



rodzinnego.
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Dane na temat liczby dzieci umieszczonych w placówkach opiekuoczo-wychowawczych należy jednakże
interpretowad przez pryzmat tego, że w instytucjach tych przebywają nie tylko dzieci z całego województwa
wielkopolskiego, ale również z innych województw.
Pod koniec 2014 r. w 59 placówkach opiekuoczo-wychowawczych w województwie wielkopolskim przebywało
1 166 dzieci. Funkcjonowały tutaj 43 placówki pełniące funkcję socjalizacyjną, 11 pełniących funkcję
interwencyjną, 1 pełniąca funkcję specjalistyczno-terapeutyczną oraz 14 pełniących funkcję rodzinną
(poszczególne placówki mogą łączyd różne zadania).
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Art. 101 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887
z późn. zm.).

202

Mapa nr 29 Placówki opiekuoczo-wychowawcze w województwie wielkopolskim
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Nie ma szczególnych różnic pomiędzy podregionami w liczbie placówek opiekuoczo-wychowawczych, najwięcej
tego rodzaju ośrodków funkcjonuje w podregionie miasto Poznao, kaliskim, pilskim – odpowiednio 13, 12 i 12
placówek. Najmniej placówek opiekuoczo-wychowawczych znajduje się w podregionie konioskim i leszczyoskim
– odpowiednio 9 i 5 placówek

147

.

Obecnie na terenie Wielkopolski nie funkcjonuje ani jedna regionalna placówka terapeutyczna oraz ośrodek
preadopcyjny. W związku z powyższym brakuje możliwości zapewnienia specjalistycznej opieki i wsparcia
147
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dzieciom znajdującym się w szczególnej sytuacji zdrowotnej i społecznej, a które nie mogą byd umieszczone
w rodzinnej pieczy zastępczej, placówce opiekuoczo-wychowawczej lub oczekują na przysposobienie.
W placówkach tych świadczona byd powinna specjalistyczna opieka medyczna i rehabilitacyjna dostosowana
do potrzeb dzieci. Pod koniec 2014 r. w całej Polsce funkcjonowało sześd regionalnych placówek opiekuoczo148
terapeutycznych i dwa interwencyjne ośrodki preadopcyjne.

5.3.3.

Finansowanie

Na terenie województwa wielkopolskiego wzrostowi uległa wysokośd środków finansowych na wydatki
związane z funkcjonowaniem rodzin zastępczych – z blisko 66 mln złotych w 2012 do ponad 78,5 mln złotych
w 2014 roku. W 2014 r. najwięcej środków na funkcjonowanie rodzin zastępczych przeznaczono w podregionie
poznaoskim – 25 mln złotych. W pozostałych podregionach województwa wielkopolskiego wysokośd środków
finansowych jest relatywnie zbliżona – waha się od 11 do 15 mln złotych. Zróżnicowanie między powiatami pod
względem alokacji środków na pieczę zastępczą można dostrzec jeśli weźmie się pod uwagę odsetek środków
przeznaczanych na rodzinną i instytucjonalną pieczę zastępczą. Jest to oczywiście pochodna liczby rodzin
zastępczych, instytucji zlokalizowanych na terenie poszczególnych powiatów i dzieci umieszczonych w pieczy.
Analizując finansowanie rodzinnej pieczy zastępczej na poziomie powiatów należy zwrócid uwagę, że
ze względu na niskie finansowanie tej formy wsparcia wyróżniają się powiaty takie jak: jarocioski, wolsztyoski,
i średzki. We wszystkich tych powiatach wartośd środków na funkcjonowanie rodzin zastępczych uległa
zwiększeniu w porównaniu z 2012 rokiem, jednak w dalszym ciągu znacząco odbiega ona od pozostałych
149

powiatów województwa wielkopolskiego . Oznacza to prawdopodobnie, że dzieci pochodzące z tych
powiatów częściej trafiają do instytucjonalnej aniżeli do rodzinnej pieczy zastępczej. W związku z tym
należałoby rozważyd zintensyfikowanie działao na rzecz promocji rodzicielstwa zastępczego, nie tyle ze względu
na zmianę proporcji finansowania, co z uwagi na fakt lepszego wpływu na rozwój dziecka rodzinnych form
pieczy zastępczej.
Z perspektywy samych rodzin zastępczych poziom finansowania ich działalności jest niewystarczający.
150
Podstawowa kwota to 1000 zł na jedno dziecko (w przypadku rodzin spokrewnionych – 660 zł) i w opinii
respondentów pozwala ona na zapewnienie podstawowych potrzeb dzieci, co często prowadzi
do przekraczania kosztów opieki ponad przyznane świadczenie.
Obiegowa opinia, że jak my dostajemy 1000 złotych na dziecko, to jest masę pieniędzy, ponieważ niektóre
dzieci w rodzinach naturalnych nie mają nawet tyle. (Rodzina zastępcza)
Trzeba powiedzied: my po prostu mamy na częściowe, zajmujemy się dziedmi całkowicie, na kolonie, wycieczki,
leki, szpitale, na wszystko, z tego dzieci utrzymujemy jak własne dziecko… jak dziecko choruje, wszędzie
dopłacam, nikogo nie interesuje, to jest moja sprawa, czy starcza, czy nie starcza. (Rodzina zastępcza)
Jak podkreślają rodzice zastępczy, finansowanie pieczy rodzinnej jest nie tylko znacznie lepsze dla dziecka, niż
formy instytucjonalne, ale także bardziej ekonomiczne finansowo dla samorządu. Promowanie idei pieczy
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Informacja rady ministrów o realizacji w roku 2014 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej (Dz. U. Z 2015 r. Poz. 332), str.30
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Kwota ta może zostad zwiększona o określone w ustawie dodatki i wynagrodzenie za prace w przypadku rodzin
zawodowych i rodzinnych domów dziecka.
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zastępczej i rzetelne informowanie o zasadach świadczenia tej usługi nie tylko wpisuje się w ideę
deinstytucjonalizacji, ale także efektywnego rozporządzania środkami publicznymi.
5.3.4.

Usamodzielnianie wychowanków pieczy zastępczej

Podstawowym narzędziem mającym ułatwid usamodzielnianie wychowanków pieczy zastępczej, którzy osiągają
pełnoletnośd lub kooczą 25 rok życia, w przypadku kontynuowania nauki, jest Indywidualny Program
Usamodzielnienia. Jest to rodzaj kontraktu socjalnego z usamodzielnianym wychowankiem, będącego
podstawą do przyznania świadczeo, który osoba usamodzielniana przygotowuje we współpracy z opiekunem
usamodzielnienia i przedkłada kierownikowi PCPR do zatwierdzenia. Indywidualny program usamodzielnienia
zawiera: formy uzyskania wykształcenia, podjęcia zatrudnienia, uzyskania odpowiednich warunków
mieszkaniowych, uzyskania należnych świadczeo wraz z terminem ich realizacji. W planie określny jest także
zakres współdziałania z rodziną naturalną i środowiskiem. W programie są ujmowane obowiązki wychowanka
oraz zobowiązania opiekuna usamodzielnienia. Indywidualny program usamodzielnienia stanowi dokument
upoważniający do przyznania pomocy pieniężnej na usamodzielnienie i na kontynuowanie nauki. Plan nie musi
byd określony raz na zawsze. W przypadku zmiany sytuacji życiowej wychowanek ma prawo wraz z opiekunem
usamodzielnienia zmienid program usamodzielnienia. W tej sytuacji konieczne jest ponowne zatwierdzenie go
przez kierownika powiatowego centrum pomocy rodzinie. Niewykonywanie obowiązków przez osobę
usamodzielnianą może skutkowad odmowę lub zawieszenie wypłacania świadczeo. Niewykonywanie
zobowiązao przez opiekuna usamodzielnienia może spowodowad jego zmianę przez kierownika powiatowego
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centrum pomocy rodzinie.
Pomoc na usamodzielnienie przysługuje osobie, która spełnia następujące warunki:







osiągnęła pełnoletnośd przebywając w rodzinie zastępczej
podstawą umieszczenia w rodzinie zastępczej było postanowienie sądu
przebywała w rodzinie zastępczej co najmniej rok
wskazała osobę, która podejmie się pełnienia funkcji opiekuna usamodzielnienia i przedstawi
pisemną zgodę tej osoby
przedstawiła sporządzony razem z opiekunem usamodzielnienia i zatwierdzony przez kierownika
powiatowego centrum pomocy rodzinie indywidualny program usamodzielnienia,
zobowiąże się pisemnie do realizacji przedstawionego programu usamodzielnienia.

Osoba usamodzielniana zostaje objęta pomocą przez pracę socjalną i pomocą:






pieniężną na kontynuowanie nauki
pieniężną na usamodzielnienie
w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym mieszkaniu chronionym
w uzyskaniu zatrudnienia
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w formie rzeczowej, na zagospodarowanie.

Warunkiem uzyskania pomocy pieniężnej na usamodzielnienie i pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki
jest spełnienie przez osobę usamodzielnianą dodatkowo także następujących kryteriów:
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jest osobą samotnie gospodarującą, której dochód nie przekracza 200% kwoty kryterium
dochodowego na osobę samotnie gospodarującą lub jest osobą wspólnie gospodarującą z rodziną,
w której dochód nie przekracza 200% kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.
(dotyczy przyznania pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie)

Kiedy jesteś pełnoletni. Poradnik dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych.
Tamże.
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złożyła wniosek o przyznanie pomocy, do starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania
przed umieszczeniem w rodzinie zastępczej, za pośrednictwem kierownika powiatowego centrum
153



pomocy rodzinie.
określiła w indywidualnym programie usamodzielnienia cel, na jaki przeznacza się w/w pomoc
i zobowiązała się do jego realizacji.

W 2014 r. indywidualny program usamodzielnienia realizowało 1 554 wychowanków pieczy zastępczej. W tym
samym roku 1 055 os. opuściło rodzinne formy pieczy zastępczej, 370 instytucjonalne, a 163 os. – instytucje,
o których mowa w art. 88 ust.1 ustawy o pomocy społecznej (domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży
niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziedmi i kobiet w ciąży, schroniska dla
nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze,
młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę oraz młodzieżowe ośrodki
wychowawcze)
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.

Z perspektywy rodzin zastępczych jak i samych wychowanków, proces usamodzielniania jest trudny. Przede
wszystkim problem stanowi miejsce, w którym wychowanek miałby zamieszkad. Przeważnie do wyboru są
dwie alternatywy: przydział mieszkania chronionego lub powrót do środowiska, w którym funkcjonuje
rodzina biologiczna wychowanka. Zdecydowanie korzystniejsze jest usamodzielnianie w mieszkaniu
chronionym, ponieważ pozwala na stopniowe wychodzenie spod opieki w dorosłośd. Powrót do środowiska,
którego pochodzi wychowanek jest przez rodziny zastępcze oceniane jako przeciw skuteczne w procesie
usamodzielniania.
…kwestia później usamodzielnienia, to jest najgorszy problem, który zawsze… dzieci, które odchodzą,
w większości nie mają gdzie wracad, to jest najbardziej tragiczne, że robimy coś, co… nie wiadomo, jak się
kiedyś skooczy, te dzieci jakby… znajdują się w innej sytuacji u nas, później wracają do tych akurat…do tego
swojego domu, środowiska, to się czasami różnie kooczy. (Rodzina zastępcza)
Problemem jest natomiast dostępnośd mieszkao chronionych. Rodziny zastępcze i kadra powiatowych
centrów pomocy rodzinie zabiega o skierowanie wychowanków do tych mieszkao, często jest to jednak
niemożliwe.
są rozmowy o dzieciach, nie ma mieszkao, żeby te dzieci powiedzmy gdzieś skorzystały, w takich sytuacjach
dużo wraca z powrotem. (Rodzina zastępcza)
Badane PCPR silnie angażują się w usamodzielniania wychowanków, do każdego przypadku podchodząc
indywidualnie. Działania PCPR nie ograniczają się do weryfikacji indywidualnych programów usamodzielnienia
i wypłacania należnych świadczeo. Wspólnym wysiłkiem powiatowego centrum i rodziny zastępczej nieraz
udaje się zapewnid mieszkanie dla wychowanka. Rodziny pozytywnie oceniają zaangażowanie kadry PCPR.
Wciąż jednak mieszkao tych brakuje.
Wspieranie procesów usamodzielniania – uczestniczymy, ponieważ wychowankowie rodzin zastępczych czy
Domów Dziecka otrzymują pomoc w momencie kiedy usamodzielniają się, opuszczają, jakąkolwiek formę
zabezpieczenia czy to jest Dom Dziecka, czy rodzina zastępcza. Staramy się poprzez kontakty z wójtami, czy
153

Tamże.
Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania zadao z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
za II półrocze 2014 r.
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z Radą Gminy o umożliwienie jeśli nie mają gdzie wrócid, zabezpieczenie jakiegoś mieszkania z naszej
inicjatywy. Kilkakrotnie były przygotowywane i wyposażane mieszkania z naszych środków, wspólnie i ze
środków gminnych, tak że nieraz to się udaje, jak jest dobra wola i mają mieszkania. Bo też nie chcemy żeby ci
wychowankowi, którzy byli zabrani z rodzin, bo tam rodzina ta biologiczna była bardzo zaburzona i złożona
dysfunkcyjnie, więc powrót takiego dziecka to niweczyłby całe wszystkie te działania. (Organizator – PCPR)
Pewnym wsparciem dla wychowanków były realizowane projekty unijne. Dzięki temu możliwe było
sfinansowanie adaptacji mieszkania czy uczestnictwo w kursie. Nie zawsze jednak kursy były dobrane
odpowiednio do potrzeb rynku pracy czy predyspozycji wychowanków. Chod kurs na prawo jazdy jest
przeważnie przydatny, to trudno tak samo ocenid kursy florystyczne czy masażu.
W tym samym czasie w PCPRze realizowano jakiś projekt taki unijny, w którym były pieniądze na
przygotowanie właśnie mieszkao dla osób usamodzielnianych w rodzinach zastępczych. I on się załapał na ten
projekt. (Organizator – PCPR)
Usamodzielniającym się wychowankom pieczy oferuje się pomoc instytucjonalną, świadczenia pieniężne
i wsparcie rzeczowe. Sam proces jest jednak trudny i nie zawsze kooczy się sukcesem. Każdy pojedynczy
przypadek wiąże się z walką o zapewnienie mieszkania dla wychowanka, żeby tylko nie trafił on do środowiska,
z którego wyszedł. Z perspektywy rodzin zastępczych byłoby to zaprzepaszczenie ich długiej, często
kilkunastoletniej pracy.

5.4.

Pozostałe usługi kierowane do rodzin

5.4.1.

Profilaktyka systemu wsparcia rodzin w kryzysie

Zgodnie z zapisami Ustawy o wsparciu rodziny i pieczy zastępczej, praca z rodziną jest prowadzona
w szczególności w formie:






konsultacji i poradnictwa specjalistycznego;
terapii i mediacji;
usług dla rodzin z dziedmi, w tym usług opiekuoczych i specjalistycznych;
pomocy prawnej, szczególnie w zakresie prawa rodzinnego;
organizowania dla rodzin spotkao, mających na celu wymianę ich doświadczeo oraz zapobieganie
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izolacji, zwanych dalej „grupami wsparcia” lub „grupami samopomocowymi”.

Usługi te są przeważnie świadczone zarówno przez powiatowe centra pomocy rodzinie, jak i częśd środków
pomocy społecznej. Według deklaracji badanych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej prawie
wszystkie powiatowe centra pomocy rodzinie mają w swojej ofercie poradnictwo dla rodzin (94%), świadczy je
tez połowa ośrodków pomocy społecznej. Najczęściej są to usługi poradnictwa prawnego i psychologicznego,
czasami także doradca rodzinny.
Tak, jak mówiłam mamy prawnika, psychologa, doradcę rodzinnego i udzielamy informacji o prawach
i uprawnieniach, mimo, że nie mamy tego punktu informacyjnego tak, jak pani mówiłam, ale zawsze każda
osoba, która do nas trafi uzyska pełną informację i wsparcie. (Organizator – PCPR)
155

Art. 10 Ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.
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Tam, gdzie OPS nie są w stanie zapewnid usług poradnictwa, kierują swoich mieszkaoców do powiatowych
centrów pomocy rodzinie. Najczęściej powtarzanymi argumentami tłumaczącymi brak takiej oferty w gminach
jest niewielkie zapotrzebowanie, możliwośd uzyskania pomocy w PCPR lub też brak środków na zapewnienie
etatów dla osób, które takie usługi miałyby świadczyd. Zapotrzebowanie na pracę z rodziną w formie
poradnictwa i informacji zwiększa się wraz ze wzrostem świadomości społeczeostwa, ale też samych
pracowników pomocy społecznej. Częśd kadry zarządzającej OPS widzi potrzebę zorganizowania takich usług
na swoim terenie, chod brak funduszy na ten cel uniemożliwia wprowadzenie usług.
Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej wiedzą, że u nas jest to poradnictwo specjalistyczne i kierują do nas te
osoby, tak że to się dzieje tak na bieżąco. (Organizator – PCPR)
Nie ma takiej jednostki, która mogłaby się tym zająd, trudno by było oczekiwad, żeby powoływad etat, bo nie
ma takiej skali potrzeb. (OPS)

Z deklaracji badanych wynika jednak, że w praktyce nie dochodzi do sytuacji, w których rodzina w potrzebie
pozostałaby bez pomocy. W pewnym zakresie braki usług są rekompensowane przez pracę socjalną z rodziną.
Pracownicy socjalni i asystenci rodzin, chod nie są specjalistami w zakresie prawa czy psychologii, przekazują
swoim klientom najważniejsze informacje lub kierują do placówki powiatowej.
Taką diagnozę przeprowadziliśmy, tak że tych dwóch specjalistów zostało usuniętych na rzecz właśnie usług
prawniczych i psychologicznych (Organizator – PCPR)

Mediacje świadczy niewiele badanych OPS (16%) i tylko co trzeci PCPR. Zdaje się to jednak wynikad
z ograniczonego zapotrzebowania na taką usługę lub braku rozpoznania potrzeb w tym zakresie. Podobnie, jak
w przypadku poradnictwa, rolę mediatorów nieformalnie mogą przejmowad inni pracownicy jednostek
organizacyjnych pomocy społecznej.
Na mediacje to nie ma za dużego zapotrzebowania (…). Zazwyczaj to są konflikty, jeśli są konflikty w rodzinie
to one załatwiane są na poziomie gminy. Ewentualnie do nas tutaj ktoś przychodzi i próbujemy rozwiązad
z prawnikiem, z doradcą rodzinnym. (Organizator – PCPR)
Częśd jednostek swoją ofertę dla rodzin kształtuje na podstawie dobrze ocenionego zapotrzebowania.
Przykładowo w jednym z badanych PCPR kierownictwo wycofało się z zatrudnienia specjalisty ds. uzależnieo
z uwagi na niskie zainteresowanie jego usługami, zamiast tego tworząc etat dla psychologa klinicznego,
przygotowanego szczególnie do pracy z rodzinami zastępczymi.

5.4.2.

Adopcja

Adopcja od łac.: adoptio oznacza przybranie, usynowienie. Jest to akt uznania dziecka innych rodziców,
z którym nie ma więzi biologicznej, za własne potomstwo.
Akt ten ma nie tylko wymiar psychologiczny, lecz także i prawny. Na gruncie przepisów prawnych terminowi
adopcja odpowiada przysposobienie. W Polsce wyróżnia się trzy formy przysposobienia, różniące się
natężeniem powstałych więzi rodzinnych i wynikających z nich skutków prawnych. Są to:
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1)
Przysposobienie pełne (art. 121 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuoczy – Dz.
U. z 2012 r., poz. 788, z późn. zm., dalej: kodeks rodzinny i opiekuoczy) dziecko zostaje w pełni włączone do
nowej rodziny.
2)
Przysposobienie całkowite, określane także jako pełne nierozwiązywalne (jako odmiana
przysposobienia pełnego – art. 121 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuoczego). Jego efektem jest powstanie takiej
samej relacji prawnej pomiędzy dzieckiem a nowymi rodzicami i ich krewnymi, jak w przypadku adopcji pełnej.
Jednakże takie przysposobienie nie może zostad rozwiązane (art. 125 1 § 1 kodeksu rodzinnego
i opiekuoczego). Powstaje ono w przypadku, gdy biologiczni rodzice wyrazili zgodę na adopcję swojego dziecka
bez wskazania osób przysposabiających.
3)
Przysposobienie niepełne (art. 124 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuoczego) powoduje powstanie
luźniejszych relacji rodzinnych. Powstające więzi prawne łączą jedynie dziecko i jego nowych rodziców.
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Ta forma przysposobienia nie powoduje integracji dziecka z krewnymi adoptujących je małżonków.
Dziecko potrzebuje nowej rodziny, gdy jego rodzice biologiczni nie mogą, nie potrafią lub nie chcą opiekowad
się nim i wychowywad go. Takie sytuacje skutkują tym, że:





Rodzice w sądzie opiekuoczym wyrażają zgodę na przysposobienie ich dziecka w przyszłości bez
wskazania osoby przysposabiającego.
Sąd opiekuoczy ingeruje we władzę rodzicielską poprzez pozbawienie rodziców tej władzy w stosunku
do ich dziecka . Dokonuje się to w sytuacji, gdy rodzice ci w sposób rażący zaniedbują swoje obowiązki
względem niego, nadużywają władzy rodzicielskiej lub nie mogą wykonywad jej z powodu trwałej
przeszkody.
W sytuacji, gdy rodzice dziecka zmarli lub są nieznani (oddali dziecko do „okna życia”, porzucili je) sąd
opiekuoczy może przyjąd, że jego przysposobienie dokonuje się za ich zgodą bez wskazania osoby
przysposabiającej.
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Postępowanie adopcyjne reguluje Ustawa o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej w Dziale V. Zapisano tam
szczegółowy zakres zadao kompetencji ośrodków adopcyjnych. Do zadao ośrodka adopcyjnego należy,
w szczególności:
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kwalifikacja dzieci zgłoszonych do przysposobienia oraz sporządzanie dla dziecka zakwalifikowanego
do przysposobienia diagnozy psychologicznej i pedagogicznej oraz gromadzenie aktualnych informacji
o stanie zdrowia dziecka;
promowanie idei adopcji, w tym poszukiwanie kandydatów do przysposobienia dziecka;
dobór rodziny przysposabiającej właściwej ze względu na potrzeby dziecka;
współpraca z sądem opiekuoczym, polegająca w szczególności na powiadamianiu o okolicznościach
uzasadniających wszczęcie z urzędu postępowania opiekuoczego;
udzielanie pomocy w przygotowaniu wniosków o przysposobienie i zgromadzeniu niezbędnych
dokumentów;
gromadzenie i aktualizowanie informacji o dzieciach, które mogą byd przysposobione;
przeprowadzanie badao pedagogicznych i psychologicznych kandydatów do przysposobienia dziecka;
przeprowadzanie analizy sytuacji osobistej, zdrowotnej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej
kandydatów do przysposobienia dziecka, zwanej dalej „wywiadem adopcyjnym”;
prowadzenie działalności diagnostyczno-konsultacyjnej dla kandydatów do przysposobienia dziecka;
wspieranie psychologiczno-pedagogiczne kandydatów do przysposobienia dziecka oraz osób, które
przysposobiły dziecko;
organizowanie szkoleo dla kandydatów do przysposobienia dziecka;

Adopcja drogą do rodzicielstwa. Informator dla kandydatów do przysposobienia dziecka. MPiPS, 2013 r.
Tamże.
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wydawanie świadectw ukooczenia szkolenia dla kandydatów do przysposobienia dziecka,
dokonywanie wstępnej oceny kandydatów do przysposobienia dziecka oraz sporządzanie opinii
kwalifikacyjnej w sprawach dotyczących umieszczania dzieci w rodzinie przysposabiającej;
prowadzenie szkoleo dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia
rodzinnego domu dziecka, pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuoczo-wychowawczej typu
rodzinnego
zapewnienie pomocy psychologicznej kobietom w ciąży oraz pacjentkom oddziałów ginekologicznopołożniczych, które sygnalizują zamiar pozostawienia dziecka bezpośrednio po urodzeniu.
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W województwie wielkopolskim działają cztery ośrodki adopcyjne, w tym jeden prowadzony przez samorząd
województwa i trzy prowadzone przez inne podmioty na zlecenie samorządu.
W 2014 r. poprzez ich działalnośd przysposobiono 125 dzieci. Ponad połowa z przysposobionych dzieci miała
mniej niż 4 lata (55%). Nieco częściej były adoptowane dziewczynki (54%) niż chłopcy (46%). Połowa z nich była
159
wcześniej w rodzinnej pieczy zastępczej.

Wykres 64 Struktura wieku dzieci przysposobionych w 2014 r.

17,6%
26,4%

27,2%

poniżej 1 roku

od 1 roku do 4 lat

od 5 do 9 lat

10 i więcej lat

28,8%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Sprawozdania rzeczowo-finansowego z wykonywania zadao z zakresu
wspierania rodziny i systemu z pieczy zastępczej za 2014 r.

Aby adoptowad dziecko, kandydaci na rodziców adopcyjnych muszą przejśd przez pełną procedurę, którą
kieruje ośrodek adopcyjny. Te regulacje wynikają z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Kandydaci na rodziców adopcyjnych deklarują, iż będą w należyty sposób wypełniad w przyszłości tę rolę.
Adopcja może byd orzeczona dla dobra dziecka, co jest podstawowym i jednym z głównych punktów kodeksu
rodzinnego w obszarze przysposobienia. Dodatkowo ośrodek adopcyjny weryfikuje warunki mieszkaniowe,
kandydatów podczas wywiadu adopcyjnego. Brany jest także pod uwagę stan zdrowia kandydatów,
dokumentowany zaświadczeniem od lekarza rodzinnego podstawowej opieki zdrowotnej. Wymagane jest
również zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego. Weryfikowane są także dochody osób
chcących przysposobid dziecko, a tym ich wysokośd i źródło. W sytuacji, jeżeli kandydat posiada biologiczne
potomstwo, musi złożyd deklarację, iż nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej lub jego władza rodzicielska nad
biologicznym dzieckiem nie została wcześniej ograniczona przez sąd rodzinny.
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Art. 156 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887
z późn. zm.).
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Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania zadao z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za II
półrocze 2014 r.
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Wraz ze złożeniem kompletu dokumentów rozpoczyna się procedura przygotowująca kandydatów. Na tym
etapie odbywają się spotkania ze specjalistami: psychologiem, pedagogiem, pracownikami ośrodka. Kolejnym
krokiem są badania pedagogiczne zgodnie z kwestionariuszem wywiadu pedagogicznego oraz badania
psychologiczne, na które składa się wywiad psychologiczny, jak również testy. Na tej podstawie
przygotowywana jest opinia dotycząca predyspozycji kandydatów do pełnienia rodziców adopcyjnych.
Po wydaniu opinii, odbyciu wywiadu i przeanalizowaniu dokumentów następuje spotkanie zespołu
kwalifikacyjnego, który dokonuje wstępnej oceny kandydatów, po której kandydaci są kierowani na szkolenia,
wykłady i warsztaty.
Cyklicznie spotykamy się z małżonkami. Są to warsztatowo… i warsztaty i wykłady składają się na te szkolenia
i małżonkowie w ciągu tych spotkao uzyskują informacje, wiedzę, doskonalą własne umiejętności, mogą też
nawet wskazywad nam pewne obszary, które są dla nich bardzo ważne i chcieliby w tym obszarze uzyskad jak
najwięcej informacji. Dostarczamy informacji co do literatury, jaką należy sobie zgromadzid, czy też dotrzed do
tej literatury. (Realizator - OA)
W badaniu poddano ocenie z perspektywy odbiorców usług działanie jednego z ośrodków działającego
na terenie Wielkopolski. Ogólna ocena tej instytucji była bardzo pozytywna – oprócz pojedynczych osób, które
nie wyraziły zdania w tej sprawie, wszyscy pozostali byli zadowoleni z działania ośrodka. Zdaniem badanych,
pracownicy ośrodka rozumieją ich potrzeby i działają w sposób profesjonalny. Analiza odpowiedzi na pytania
otwarte pozwoliła jednak wyodrębnid kilka kwestii problematycznych.
Jedną z nich była trudnośd w dostosowaniu dostępności personelu poza godzinami pracy kandydatów
na rodziców. Utrudnia to dostęp osób pracujących do usług ośrodka, w tym do informacji i wskazówek
w postępowaniu adopcyjnym. Zdaniem niektórych, informacje ogólnodostępne (w Internecie) są zdecydowanie
niewystarczające, a jedynie pracownicy ośrodka mogą pomóc w wielu kwestiach, wyjaśnid zawiłe sprawy.
Jednak trudno się z nimi skontaktowad.
Większa elastycznośd czasowa, dostępnośd osób udzielających wsparcia/informacji/wskazówek. (Odbiorca)
Powolnośd personelu, personel jest trudno dostępny, bardzo mało informacji na stronie internetowej.
(Odbiorca)
Inny respondent postulował rozwiązanie tego problemu przez wprowadzenie wydłużonych godzin urzędowania
przynajmniej jeden w dzieo w tygodniu, np. do godziny 20.
Kolejny problem wiąże się z czasem oczekiwania na kwalifikację rodziców i dziecko do adopcji. Dla badanych
osób był on zdecydowanie zbyt długi.
Równie istotną kwestią, na którą wskazali odbiorcy usług ośrodka adopcyjnego jest utrudniony dostęp
do specjalistów (np. psychologia) i wsparcie po formalnym zakooczeniu procesu adopcji. Te postulaty
powtarzali też eksperci podczas warsztatów rekomendacyjnych. Rodziny adopcyjne potrzebują dalszego
wsparcia po zakooczonym procesie. Borykają się oni z trudnymi sytuacjami, z którymi nie mają się gdzie
zgłosid. Rozwiązaniem może byd zwiększenie dostępności specjalistycznego wsparcia i tworzenie grup
wsparcia na wzór grup samopomocowych dla rodziców zastępczych.
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5.4.3.

Interwencja kryzysowa

Zgodnie z zapisami ustawy o pomocy społecznej, interwencja kryzysowa stanowi zespół interdyscyplinarnych
działao podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu. Celem interwencji kryzysowej jest
przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganie
przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej. W ramach interwencji
kryzysowej udziela się natychmiastowej specjalistycznej pomocy psychologicznej, a w zależności od potrzeb –
160
poradnictwa socjalnego lub prawnego, w sytuacjach uzasadnionych – schronienia do 3 miesięcy. Interwencją
kryzysową obejmuje się osoby i rodziny bez względu na posiadany dochód.
Ośrodki Interwencji Kryzysowej prowadzą usługi poradnictwa dotyczące spraw:





opiekuoczych;
wychowawczych;
prawnych;
rodzinnych.

Zazwyczaj OIK podejmuje działania w sytuacjach nagłych np. przemocy lub zdarzeniach losowych zagrażających
członkom rodziny. Jest to jednak tylko częśd działao OIK i trudno określid ją jako usługę, której przypisano
warunki skorzystania z niej. Ogólnie rzecz biorąc do Ośrodków Interwencji Kryzysowej trafiają osoby dotknięte
kryzysem rodzinnym wywołanym patologiczną sytuacją, rozwodem lub sytuacją około rozwodową. Jednakże
beneficjentami placówek są także samotne matki dotknięte problemem ubóstwa wywołanego bezrobociem.
Do OIK trafiają także osoby doświadczające przemocy domowej lub osoby mające problemy mieszkaniowe
wywołane różnego rodzaju powodami.
Zgłaszają się osoby, które doświadczają różnych kryzysów życiowych, a głównie te kryzysy związane są
z taką sferą rodzinną, opiekuoczą. Czyli podstawa to są osoby, które są w kryzysie rozwodowym,
okołorozwodowym, też grono mamy takich osób samotne matki i wszystkie te osoby w większości
doświadczają ubóstwa, albo też bezrobocia. Też wiele osób tutaj korzysta z naszej pomocy, a konkretnie
z jednych instytucji, które są w ramach naszego stowarzyszenia, to jest ośrodek interwencji kryzysowej. To
są osoby, które doświadczają przemocy domowej, albo osoby, które mają trudności mieszkaniowe, czyli
które nie mają gdzie mieszkad. (Realizator – OIK, NGO)
Kryterium przyjęcia do Ośrodka Interwencji Kryzysowej oprócz trudnej sytuacji życiowej jest wiek osoby – musi
to byd osoba pełnoletnia. W trakcie przyjęcia weryfikowane jest miejsce zameldowania osoby ubiegającej się
o pomoc oraz fakt czy faktycznie korzysta z pomocy instytucji do których mogłaby się zwrócid o pomoc, np. do
policji, co odbywa się za zgodą kandydata. Jeżeli jest to także możliwe Ośrodki Interwencji Kryzysowej
przyjmują wszelkie dokumenty, które mogą uwiarygodnid kandydata.

Więc weryfikujemy, gdzie jest tutaj adres zameldowania. Sprawdzamy jeżeli ta osoba… korzysta z pomocy
tutaj policji czy jakiejś innej instytucji, my wtedy za zgodą tej osoby, dzwonimy i się informujemy. Ja
zbieram wtedy informacje, czy ta osoba faktycznie to, co podaje, to jest zgodne z prawdą. (Realizator –
OIK, NGO)
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Art. 47 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
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Na przykład jak ma jakieś zaświadczenie o stanie zdrowia, to też wymagamy. Jeżeli sprawa finansowa, to
też jakieś dokumenty świadczące o finansach przyjmujemy. Na podstawie tego, co ta osoba mówi, jako
wiarygodna, jej oświadczenie, ale to potem tak to staramy się, żeby przynosiła dokumenty, z których to
o tym mówi. Czyli jeżeli sprawa jest rozwodowa czy opiekuocza, to zawsze postanowienie sądu (...) Jeżeli
nie ma jakiejś sprawy sądowej, to na zasadzie przyjmujemy to, co osoby mówią, jako wiarygodne.
(Realizator – OIK, NGO)
W Ośrodkach Interwencji Kryzysowej funkcjonują również części mieszkaniowe dedykowane jedynie kobietom
z dziedmi. W tej części placówki zamieszkują kobiety doświadczające przemocy domowej, eksmitowane
z mieszkao lub niemogące wynajmowad mieszkao na wolnym rynku. Do Ośrodków Interwencji Kryzysowej
trafiają także osoby bezdomne – z reguły na kilka dni.

Ponieważ w ośrodku jest częśd hostelowa przeznaczona dla kobiet z dziedmi, tego typu kobiety z dziedmi
bez mężczyzn, mogą u nas przebywad całodobowo i to są panie, które doświadczają przemocy domowej.
Panie, które są eksmitowane i nie mogą dłużej wynajmowad mieszkao, które wynajmują na wolnym rynku.
(Realizator – OIK, NGO)
Pracownicy Ośrodków Interwencji Kryzysowej pomagają podopiecznym napisad wniosek o rozwód, o alimenty
o podział majątku. Pomagają także przygotowad dokumentację do organów ścigania niezbędną dla ofiar
przemocy. Działalnośd placówek ukierunkowana jest także na profilaktykę w zakresie przemocy oraz konfliktów
rodzinnych uwzględniających także problematykę komunikacji interpersonalnej. Placówki te mają więc
charakter nie tylko interwencyjny, ale i profilaktyczny.
Też organizujemy różnego rodzaju działania profilaktyczne, które mają zapobiegad różnego rodzaju kryzysom
życiowym, czyli, żeby już nie doszło do tej przemocy. Czyli dużo działao profilaktycznych skierowanych dla pao
i muszę powiedzied, że są tego niesamowite duże efekty. Bo ośrodek, który się głównie zajmuje, jako instytucja
w ramach stowarzyszenia, działa 15 lat i widad, jak coraz mniej osób do nas się zgłasza, które już
doświadczają w danym momencie przemocy, a które przychodzą, bo widzą, że jest trudnośd małżeoska albo
rodzinna. I to jest już duży plus. I wtedy pracujemy i w związku z tym nasz zakres usług też się zmienia, dlatego
że dużo też działao prowadzimy profilaktycznych związanych z komunikacją. Komunikacją taką partnerską,
małżeoską, ale taką komunikacją rodzinną, gdzie jest kilka pokoleo. (Realizator – OIK, NGO)
W ramach Ośrodka Interwencji Kryzysowej są organizowane także spotkania ze specjalistami dla rodziców.
Spotkania organizowane są z psychologami, pedagogami, dietetykami czy ratownikami medycznymi.
W placówkach funkcjonują warsztaty umiejętności wychowawczych, w ramach których poruszane są
161
162
163
zagadnienia dotyczące zagrożeo w Internecie, takich jak: seksting , cyberprzemoc czy grooming .
Każda osoba przychodząca do Ośrodka Interwencji Kryzysowej jest diagnozowana pod względem problemu
i oczekiwanej pomocy, jaką placówka byłaby w stanie zapewnid. Diagnoza obejmuje także stopieo i skalę
161

Seksting to rejestrowanie i przesyłanie osobistych materiałów o charakterze seksualnym za pośrednictwem telefonu
i Internetu. (za: Fundacja Dzieci Niczyje: http://seksting.fdn.pl/)
162
Cyberprzemoc (ang. cyberbullying) to inaczej przemoc z użyciem nowych technologii. Do takich działao zalicza się m.in.
wyzywanie, straszenie, poniżanie kogoś w Internecie lub przy użyciu telefonu, robienie komuś zdjęd lub filmów bez jego
zgody, ich publikowanie i rozsyłanie lub podszywanie się pod kogoś w sieci. (za: Polskie Centrum Programu Safer Internet
http://www.saferinternet.pl/pl/cyberprzemoc)
163
Grooming jest to zjawisko polegające na tworzeniu relacji w Internecie między osobami dorosłymi i dziedmi w celu ich
uwiedzenia, a następnie wykorzystania seksualnego. (za: Ponton, Grupa Edukatorów Seksualnych przy Federacji na rzecz
Kobiet i Planowania Rodziny, http://ponton.org.pl/pl/strona/grooming)
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problemu, z którym się zgłasza do ośrodka. We wstępnych dokumentach zbierane są szczegółowe informacje
dotyczące problemu dotykającego osobę oraz sposobu w jaki próbowała sobie poradzid – pozwala to określid,
które sposoby i metody są nieskuteczne lub nie przyniosły rezultatu. Ważnym elementem diagnozy jest także
sprecyzowanie oczekiwao i potrzeb osoby zgłaszającej się do Ośrodków Interwencji Kryzysowej. Dokumenty
zawierają także szereg szczegółowych informacji – o osobach do kontaktu, możliwościach udzielania informacji,
pobycie w placówce, stanie finansów oraz zdrowia.

Uzyskujemy, z kim możemy się kontaktowad, z kim nie. Jeżeli ta osoba ucieka ze swojego środowiska,
komu nie podawad, że ona tu przebywa informacji. Najbliższe rodziny, jakby się coś stało, to kogo
informowad. Też dla naszej pracy jest ważne, jakie ma osoby obok siebie, na których ona może liczyd
wsparcie i pomoc. (Realizator – OIK, NGO)
W przypadku, gdy działania nie przynoszą oczekiwanych rezultatów, personel Ośrodków Interwencji Kryzysowej
zastanawia się wspólnie nad zastosowaniem innych metod lub innym rozwiązaniem problemu konkretnej
osoby w zależności od sytuacji życiowej, w której ta osoba się znalazła. Bardzo ważne jest także określenie, czy
sama osoba zainteresowana podejmuje inicjatywę i starania do zmiany swojej sytuacji. Zadaniem Ośrodków
Interwencji Kryzysowej nie jest rozwiązanie trudnego problemu życiowego bezpośrednio wyręczając osobę
zainteresowaną, a jedynie wskazanie możliwych rozwiązao i udzielenie wsparcia i pomocy polegającej
na zapewnieniu bezpieczeostwa. Założone cele w planie wsparcia weryfikowane są z różnym natężeniem
w zależności od złożoności konkretnej sytuacji. Wszystkie działania podejmowane przez Ośrodki Interwencji
Kryzysowej odnotowywane są we właściwych dokumentach: formularzach osobowych, dziennikach
podejmowanych czynności i harmonogramach.

Czasem może byd tak, że jakby nasze oczekiwania i nasze też zamierzenia, nie są takie, jakie one zostały
ustalone. Ale to też mamy te superwizje zespołu. Czyli superwizjujemy, wspólnie się zastanawiamy przy
superwizorze, przyglądamy się naszej pracy. Czyli co tutaj by można zmienid w naszej pracy, co tutaj pole
do działania. Może był niewłaściwy, albo dany etap się skooczył i trzeba coś innego wprowadzid. To ciągła
zmiana tutaj, dostosowanie. (Realizator – OIK, NGO)
Jak opisano wyżej, działalnośd OIK ma charakter kompleksowy. Są to jednocześnie placówki, których
prowadzenie generuje wysokie koszty, między innymi wynikające z tej kompleksowości. Zapewnienie wielu
usług, indywidualizacja podejścia a także możliwośd tymczasowego zakwaterowania osób w trudnej sytuacji
wiąże się z dużym obciążeniem dla samorządów.
W 2011 r. funkcjonowały w województwie 23 ośrodki z czego 20 z nich prowadzonych było przez jednostki
samorządu terytorialnego, a 3 przez organizacje pozarządowe. W 2012 r. ich liczba zwiększyła się o 3 placówki –
1 prowadzoną przez jednostki samorządu terytorialnego oraz 2 prowadzone przez organizacje pozarządowe.
W roku 2014 działały już tylko 24 ośrodki – 18 samorządowych i 6 prowadzonych przez organizacje.
Zmniejszenie liczby placówek nie jest związane ze spadkiem popytu na świadczone przez nie usługi. W 2011 r.
z Ośrodków Interwencji Kryzysowej w województwie wielkopolskim skorzystało 3936, a w 2014 r. 4487
mieszkaoców, co oznacza wzrost o 551 osób, które skorzystały z tego rodzaju pomocy. W 2014 r. najwięcej
osób korzystających z Ośrodków Interwencji Kryzysowej pochodziło z powiatów: krotoszyoskiego – 973,
nowotomyskiego – 721, średzkiego – 598, ostrzeszowskiego – 577 i z Kalisza – 452 os. We wszystkich
wymienionych powiatach, z wyjątkiem nowotomyskiego i średzkiego w 2012 r. nastąpił niewielki spadek
korzystania z usług Ośrodków Interwencji Kryzysowej. W 2012 r. najmniej korzystali mieszkaocy pochodzący
z powiatów: kępioskiego, konioskiego, ostrowskiego, słupeckiego, rawickiego, wągrowieckiego
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i wolsztyoskiego, a więc, w tym mieszkaocy z trzech nowoutworzonych w 2012 r. ośrodków. Jak wynika
ze sprawozdawczości resortowej z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
za okres I-XII 2014 r. osoby, które skorzystały ze wsparcia OIK stanowiły 35% osób, które w 2014 roku zostały
dotknięte przemocą.
Mapa 30 Rozmieszczenie ośrodków interwencji kryzysowej w województwie wielkopolskim

Źródło: Sprawozdanie OZPS za 2014 r.

Mapa nr 30 nie uwzględnia Specjalistycznych Ośrodków Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie (zadanie
zlecone powiatom z zakresu administracji rządowej). Takie ośrodki znajdują się w Pile, Zdunach (powiat
krotoszyoski) i Poznaniu.
W kontekście zjawiska przemocy w rodzinie warto przeanalizowad liczbę rodzin objętych procedurą
„Niebieskiej Karty”. W województwie wielkopolskim 11 samorządów wyróżnia się pod względem znaczącej
liczby wszczętych procedur (patrz tabela poniżej).
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Tabela 23 Wielkopolskie samorządy z dużą liczbą wszczętych procedur „Niebieskiej karty” (na zielono
zaznaczone zostały te, które na swoim terenie posiadają OIK)

GMINA

TYP GMINY

liczba rodzin objętych
procedurą "Niebieskie
Karty"

Jarocin
M. Kalisz
M. Konin
Oborniki
Ostrów Wielkopolski
Piła
M. Poznao
Środa Wielkopolska
Śrem
Wągrowiec
Września

miejsko-wiejska
miejska
miejska
miejsko-wiejska
miejska
miejska
miejska
miejsko-wiejska
miejsko-wiejska
miejska
miejsko-wiejska

154
171
303
114
172
290
1 081
138
124
102
115

Liczba osób
dotkniętych
przemocą w
rodzinie

Liczba osób
objętych pomocą
w formie
poradnictwa

154
240
294
140
0
561
86
148
339
260
267

154
240
242
140
0
360
86
138
242
230
251

Źródło: Sprawozdawczośd resortowa z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za okres I-XII
2014 r.

W ocenie badanych osób procedura przyjęcia do Ośrodka nie jest skomplikowana i nie stwarza problemów
z samodzielnym wypełnieniem dokumentów. Kolejną kwestią, na którą zwracają uwagę osoby korzystające
z usług OIK jest zagwarantowanie warunków jak najbardziej zbliżonych do domowych. Oznacza to w pierwszym
rzędzie koniecznośd zapewnienia minimum prywatności oraz przestrzeni, która przez osoby przebywające
w OIK będzie uznawana za ich własną. W Ośrodkach Interwencji Kryzysowej funkcjonuje z reguły dyżur
w zakresie sprzątania, którego zasad muszą przestrzegad wszystkie osoby przebywające w placówce.
Problematyczny z punktu widzenia badanych w tego rodzaju ośrodkach jest fakt, iż muszą dzielid pokój, kuchnię
lub łazienkę z innymi osobami. Jest to szczególnie uciążliwe dla osób pracujących, które po powrocie z pracy
muszą odpowiednio zaplanowad czas, posiłki czy dbanie o higienę w stosunku do wszystkich osób. Jednak, jak
podkreślają sami korzystający z OIK, ośrodek taki nie jest w stanie zastąpid domu, w związku z powyższym
podejmują oni wszelkie działania, aby móc wynająd samodzielnie mieszkanie.
Może nie jest tutaj jak w domu, bo nie jest jak w domu. Są inne mieszkanki i różne problemy, ale żeby jakoś
się zmieniło, to nie. Może bardziej jakoś tak jestem bardziej poukładana w ciągu dnia. (...) Bo wiedziałam,
że tutaj trzeba coś jeszcze dad z siebie. Są jakieś tutaj regulaminy, także tego też trzeba przestrzegad…
(Odbiorca – OIK, NGO)
Ogólnie rzecz biorąc można dostrzec, że korzystanie z usług OIK poza rozwiązaniem samej sytuacji kryzysowej
jest dla osób korzystających obciążające. Podopieczni w Ośrodkach Interwencji Kryzysowej doceniają
otrzymaną pomoc, jednak ze względu na swoją sytuację jak najszybciej dążą do powrotu do stabilizacji
i usamodzielnienia.
Tak, ja nie lubię, jak ktoś mi pomaga. Ja się cieszę z tego miejsca, ale zawsze mówię „umiesz liczyd, licz na
siebie” (Odbiorca – OIK, JST)
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Usługi interwencji kryzysowej świadczone w ośrodkach stanowią ważne uzupełnienie działao pomocowych dla
rodzin. Ich sied się pomniejszyła, chod zapotrzebowanie stale rośnie. Zwiększenie liczby dostępnych usług
z obszaru interwencji kryzysowej (nawet, jeśli nie będą świadczone w OIK) pomoże nie tylko reagowad
na pojawiające się kryzysy poprzez interwencję, ale także działad profilaktycznie i wspierająco dla osób
w potrzebie.

5.5.

Podsumowanie

Podsumowując dotychczasowe analizy można zauważyd, że największego wsparcia i kompleksowego
planowania usług z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej wymagają głównie północne regiony
województwa – czyli tam, gdzie notuje się dużą liczbę rozwodów, większą niż w innych powiatach skalę
samotnego rodzicielstwa oraz dużą liczbę dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.
W województwie wielkopolskim wspieranie rodzin w kryzysie oraz organizacja pieczy zastępczej odbywa się
w formie zinstytucjonalizowanej, jak i rodzinnej pieczy zastępczej. W każdym powiecie województwa
wielkopolskiego funkcjonują rodziny zastępcze, aczkolwiek ich liczba różni się między poszczególnymi
powiatami i jest ich generalnie zbyt mało. Najwięcej rodzin zastępczych funkcjonuje w Poznaniu, co nie dziwi
ze względu na to, że jest to największe miasto całego województwa. Powyżej 150 rodzin działa również
w powiecie poznaoskim, pilskim oraz ostrowskim. Najmniej rodzin zastępczych działa w powiatach
przynależących do podregionu leszczyoskiego. Wydaje się, że sytuacja ta nie ulegnie w najbliższym czasie
zmianie ze względu na to, że w niewielu powiatach tego podregionu szkoli się nowych kandydatów na rodziny
zastępcze.
W kontekście zbyt małej liczby rodzin i kandydatów na rodziny zastępcze warto się zastanowid nad silniejszym
przekazem społecznym, dotarciem do liderów społeczności lokalnych, parafii, stowarzyszeo – osób
i podmiotów, co mogłoby się przyczynid do podniesienia poziomu świadomości i wiedzy społecznej
o rodzicielstwie zastępczym i zachęcad do pełnienia tej roli. Wskazane byłyby także dopłaty do kosztów
utrzymania mieszkao rodzin zastępczych oraz do adaptacji mieszkao dla rodzin zastępczych, szczególnie
specjalistycznych i pogotowia rodzinnego.
Dużym wsparciem dla rodzinnej pieczy zastępczej mogą byd koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej.
Ich liczba w województwie jest jednak zbyt mała. W prawie wszystkich powiatach województwa pracuje
co najmniej 1 koordynator pieczy zastępczej, niemniej w większości powiatów na 1 koordynatora pieczy
przypada aż kilkadziesiąt rodzin zastępczych.
Problemem jest nie tylko zbyt mała liczba koordynatorów pieczy, ale będące tego konsekwencją zbyt duże
obciążenie tych osób pracą. Koordynatorzy na ogół pełnią raczej funkcję kontrolno-administracyjną, rzadziej
nawiązując bliższe relacje z rodziną. Taka postawa wynika częściowo z niejednoznacznej roli koordynatorów,
a z drugiej – z ich dużego obciążenia pracą. Badanie pokazało, że usługi koordynatorów pieczy zastępczej nie są
wystandaryzowane ani nie są świadczone kompleksowo. W tej sytuacji w większości powiatów województwa
konieczne jest zwiększenie poziomu zatrudnienia tych osób i dążenie do tego, by wizyty w rodzinach odbywały
się częściej (1 raz na miesiąc). Podniesienie jakości świadczonych usług mogłoby się odbyd dzięki organizacji
superwizji, podnoszeniu kompetencji koordynatorów w trakcie szkoleo i kursów czy też utworzenie sieci
samokształcenia.
W odniesieniu do organizacji pieczy zastępczej istotne jest wsparcie udzielane usamodzielniającym się
wychowankom. Brakuje w województwie adekwatnych form aktywizacji zawodowej dla tych osób, klubów
młodzieżowych – miejsc, w których osoby w wieku 15+ mogą aktywnie spędzad czas i planowad swoje
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usamodzielnienie. W województwie jest też zbyt mało mieszkao wspieranych dla usamodzielnianych
wychowanków pieczy zastępczej z niepełnosprawnością. Szkolenia i kursy oferowane usamodzielnianym
wychowankom są niedostosowane do potrzeb rynkowych i możliwości usamodzielnianych wychowanków.
Brakuje także mieszkao chronionych, treningowych i wspieranych dla usamodzielnianych wychowanków pieczy
zastępczej. Wydaje się, że dobrym rozwiązaniem, wykorzystującym także strumieo środków w ramach funduszy
unijnych może byd adaptacja istniejącej już infrastruktury mieszkalnej na mieszkania wspierane oraz promocja
projektów kładących nacisk na utworzenia pokoi mieszkalnych/mieszkao chronionych/domu stałego
zamieszkania.
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6. Perspektywy rozwoju usług społecznych
6.1. Procesy organizowania usług
Realizacja usług wysokiej jakości we wszystkich omawianych obszarach zależy m.in. od prawidłowego jej
zaplanowania. Dyskusja nad rozlokowaniem sieci instytucji, poziomem zaspokojenia potrzeb odbiorców,
dostępną ofertą, itd. wymaga odniesienia do planowania na różnym poziomie organizacji administracyjnej
w kraju. Za przyczyny rozmaitych pozytywnych i negatywnych zjawisk częstokrod uznaje się słuszne lub
niesłuszne decyzje podejmowane na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym lub gminnym.
To nieuchronnie odnosi się do sposobów i podstaw podejmowania tych decyzji.
Spostrzeżenia zawarte w dalszej części rozdziału oparte są przede wszystkim o wyniki badao przeprowadzonych
wśród organizatorów – samorządu i podległych mu instytucji i odnoszą się do rozmaitych aspektów planowania
strategicznego w obszarze świadczenia usług społecznych. W analizie procesów organizowania usług
wykorzystano także doświadczenia ewaluacji ex-ante wielu RPO, przede wszystkim z zakresu polityki publicznej,
oraz publikację Partycypacyjne planowanie usług publicznych w samorządach lokalnych opracowaną przez
Stocznię, na potrzeby realizacji szkoleo z zakresu planowania usług publicznych.
Pierwszym problemem całego procesu jest nieco paradoksalna sytuacja nadmiaru strategii, a w konsekwencji
trudnośd rozstrzygnięcia ich nadrzędności i podrzędności. Na samorządach wojewódzkich, powiatowych
i gminnych ciąży obowiązek opracowania wielu strategii dotyczących polityki publicznej. Wynika to między
innymi z regulacji ustawowych (ustawa o samorządzie terytorialnym czy ustawa o zasadach prowadzenia
polityki rozwoju) oraz zasad rozdysponowania środków z Funduszy UE. Nadmiar strategii i niejasna relacja
pomiędzy nimi powoduje, że samorządy rzadko są w stanie wskazad, na podstawie której z nich realizują swoje
działania.
Drugim problemem jest poziom przygotowania tychże strategii, dokumenty są niedostatecznie przygotowane,
pisane często bez zakotwiczenia w rzeczywistości, a w przypadku strategii rozwojowych są niekiedy tworzone
tylko po to, by wypełnid warunek formalny ubiegania się o określone środki (co de facto jest odwróceniem
porządku podejmowania decyzji). Wiele strategii pisanych jest przez wynajętych ekspertów zewnętrznych,
którzy nawet nie odwiedzili danej społeczności w celu przeprowadzenia odpowiednich badao. Przygotowując
rozdział dotyczący monitorowania usług zauważono, że treśd wielu strategii z terenu Wielkopolski jest do siebie
bardzo zbliżona, co jednocześnie oznacza, że są oderwane od lokalnego kontekstu (Strategie po prostu kupuje
się u nie zawsze kompetentnych specjalistów, którzy posługując się gotowym szablonem, tworzą je na
podstawie tej samej grupy danych statystycznych). Często zdarza się też, że wskaźnik osiągany w danej
społeczności wobec jakiegoś zjawiska (np. liczba osób starszych albo samotnych matek) bywa wyłącznym
uzasadnieniem podjęcia jakiś działao bądź rezygnacji z nich.
Z dwóch powyższych spostrzeżeo wynika, że albo strategie bywają opracowane na dużym poziomie ogólności
albo łącznie nie dostarczają żadnych rozstrzygnięd. To też oznacza, że zawartośd strategii miewa drugorzędne
znaczenie, a same dokumenty traktowane są bardzo instrumentalnie. Z największą troską podchodzi się jednak
do samej struktury dokumentu, wykorzystując strategie innych podmiotów lub regulacje narzucone przez
wyższe szczeble administracji (jak na przykład w zakooczonym procesie tworzenia RPO, gdzie margines
swobody, jaki pozostał po decyzjach podjętych na szczeblu centralnym był bardzo niewielki). Te konieczne
części struktury dokumentu są szczególnie ważne wtedy, gdy ma on służyd jako niezbędny załącznik w procesie
ubiegania się o środki zewnętrzne, na przykład wspomniany już EFS lub EFRR.
Podstawowym elementem każdej strategii musi byd diagnoza i prawie zawsze właśnie od niej zaczyna się każdy
tego typu dokument. Słabą stroną tych części strategii jest to, że przypominają one raczej ewidencję,
inwentaryzację tego, co można powiedzied o danej społeczności na podstawie danych z GUS lub innych
sprawozdao. Oznacza to, że diagnozę ogranicza się do zaprezentowania zebranego materiału
sprawozdawczego, co powoduje brak możliwości ukazania przyczyn i istoty pewnych zjawisk. Brakuje przede
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wszystkim jasnej odpowiedzi na pytania: „co wynika z danych?”, „Jaki jest problem przed którym stoi dana
społecznośd?” i „Jakie są jego przyczyny i jakie skutki?”.
Z powyższego wynika także inny problem dotyczący opisu zjawisk w częściach diagnostycznych strategii,
mianowicie brak danych jakościowych obrazujących procesy i relacje. Dostępne dane mają przeważnie
charakter ilościowy i obrazują jedynie skalę zjawisk (w ujęciu statycznym), a w konsekwencji całe dokumenty
strategiczne mają bardzo zawężoną perspektywę, ograniczoną jedynie do określonego obszaru tematycznego,
nie ujmując zjawiska w sposób interdyscyplinarny. Ten czynnik w przypadku usług społecznych negatywnie
wpływa na planowanie działao.
Jak pokazują przeprowadzone badania, planowanie usług napotyka także na szereg innych problemów natury
techniczno-organizacyjnej. Na tym poziomie zależą one już do kategorii odbiorców, do których kierowane są
poszczególne usługi.
W przypadku pieczy zastępczej, decyzje o stopniu i zakresie potrzebnych działao, poprzedzone są rozpoznaniem
potrzeb tych rodzin. Koordynatorzy przeprowadzają wywiady środowiskowe, na podstawie których
projektowany jest zakres usług oferowany rodzinom zastępczym. Z kolei, w przypadku działao na rzecz osób
z niepełnosprawnością organizowanie usług jest ściśle uzależnione od środków finansowych przekazywanych
przez Paostwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Działania podejmowane na rzecz tej
grupy wyznaczane są przez ustawę czy rozporządzenia, a ich zakres uzależniony jest od wielkości środków
finansowych, jakie otrzyma powiat. Generalnie badani podkreślają, że środki, jakie otrzymują nie pokrywają
w pełni zapotrzebowania powiatów na realizowanie zadao wynikających z ustawy.
My tutaj na przykład dopłacamy do turnusów rehabilitacyjnych, do sprzętu rehabilitacyjnego,
przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych… Likwidacji barier architektonicznych, to są takie
działania skierowane do osób indywidualnych. Jeszcze są też programy, które są przez PFRON czasami
uruchamiane, ale to takie są już co r., w zależności od tego, jaką ten PFRON podejmie decyzję. Jest ten
program aktywny samorząd, gdzie tam są dofinansowania do protez, do wózków inwalidzkich, ale to tak…
Te środki są na ogół niewystarczające, więc nasze działania też są takie okrojone tutaj. (Organizator –
PCPR)
Z planowaniem i organizacją usług społecznych wiąże się też pewne ryzyko, którym jest zbyt późne
przekazywanie informacji o wysokości środków przeznaczonych na poszczególne grupy odbiorców. Bardzo
często założone plany, nawet jeśli są kontynuowane w niezmienionej formie w stosunku do poprzedniego roku,
są rewidowane w wyniku zmniejszonych środków bez wcześniejszego ustalenia, co bezwzględnie powinno
pozostad w ofercie, a co może ulec zmianie. Większy sens, zdaniem badanych, ma analizowanie tego, w jaki
sposób spożytkowad środki finansowe, które pozostają w budżecie po zrealizowaniu podstawowych zadao,
niestety – takich nadwyżek środków finansowych z reguły nie ma. Planowanie usług odbywa się także poprzez
analizę trendów dotyczących korzystania z poszczególnych typów usług z minionych lat, w których łatwo można
zaobserwowad zainteresowanie usługami dla osób z niepełnosprawnością, pieczy zastępczej czy osób starszych.
Diagnozowanie potrzeb nijak się ma do rzeczywistości, bo to, co my możemy zaoferowad to jest…
Wszystko zależy od pieniędzy, jakie otrzymamy. (Organizator –PCPR)
Finansowanie jakby nie ma potrzeb przeprowadzania jakichś analiz, bo gdyby te pieniądze nam zostawały
niewykorzystane, to wtedy możemy analizowad to, w jaki sposób je wykorzystad, a skoro na wszystkie
działy, jak mówiłam, pieniędzy nam brakuje, to… Wiemy przecież, wykorzystujemy, wiemy, w jakim
zakresie są potrzeby. (Organizator – PCPR)
Głównym dokumentem dla powiatu i gminy wykorzystywanym podczas planowania i organizowania usług jest
strategia rozwiązywania problemów społecznych. Obejmuje ona wszystkie działania z zakresu pomocy
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społecznej dla wszystkich grup odbiorców oraz różnorodne programy społeczne dedykowane tym grupom.
Ponadto, przy planowaniu usług w zakresie pieczy zastępczej powstaje program rozwoju pieczy zastępczej
obowiązujący przez okres 3 lat. Z kolei środki PFRON mogą byd przeznaczane na cele ściśle określone
w przepisach, w związku z powyższym badani nie widzą sensu formułowania odrębnej strategii dotyczącej
przeznaczenia tych środków. Sposób wydatkowania środków PFRON jest uwarunkowany, m.in. stopniem
niepełnosprawności lub spełnianiem kryterium, którym jest opinia wystawiona przez powiatową społeczną
radę do spraw osób niepełnosprawnych.
Jeżeli chodzi o osoby niepełnosprawne, to na pewno są to osoby z najwyższymi stopniami
niepełnosprawności brane pod uwagę, także jeżeli mamy środków mniej, to bierzemy… Przy likwidacji
barier architektonicznych te osoby ze znacznym stopniem, przy turnusach w tym roku wzięliśmy osoby ze
znacznym i umiarkowanym. Tak samo przy dofinansowaniach do sprzętu rehabilitacyjnego. Jeżeli chodzi
o ortopedyczne przedmioty, to tutaj nie mamy, przyznajemy wszystkim osobom, które złożą wnioski
i przyznajemy, jeżeli to są osoby, które tutaj spełniają te kryteria, bo w sumie te kryteria mamy
zaopiniowane przez powiatową społeczną radę do spraw osób niepełnosprawnych, oni zawsze wystawiają
taką rekomendację dla tych zasad właśnie przyznawania w danym roku no i według wtedy… Już nie
wybieramy tych wniosków, tylko według daty wpływu realizujemy, bo to już trudno wtedy… Te osoby,
które się kwalifikują otrzymują dofinansowania według daty wpływu. (Organizator – PCPR)
Na poziomie gmin bardzo ważna w procesie planowania i organizacji jest bezpośrednia praca w środowisku
realizowana przez pracowników socjalnych. To do ich zadao należy diagnozowanie sytuacji i określenie formy
udzielanego wsparcia.
Osoba do nas przychodzi, bądź kto zauważa problem przychodzi i nam zgłasza. Pracownik socjalny jest
wysyłany do domu, żeby zorientowad się, jaka jest sytuacja no i wtedy już decydujemy, czy rodzina chce tej
pomocy, czy nie. (...) I wtedy już pracownik socjalny opowiada, czy rodzina sobie życzy, czy to ma byd
właśnie jaki katalog, z jakiego katalogu pomocy chcą skorzystad no i odpowiednia osoba jest informowana
i już kierowana. (Organizator – GOPS)
Katalog usług realizowanych na poziomie gminy jest bardzo różnorodny. Co roku sporządzana jest ocena
zasobów pomocy społecznej – sprawozdanie resortowe będące jednocześnie narzędziem do planowania
działao, którego celem jest dostosowanie kosztów udzielanego wsparcia do budżetu pozostającym w dyspozycji
gminy. Plany, w związku z powyższym, obejmują jedynie zakres finansowy, a nie merytoryczny świadczonych
usług. Nie da się precyzyjnie zaplanowad skali zapotrzebowania na usługi (np. liczby porad, wywiadów
środowiskowych, interwencji), gdyż sytuacja społeczna gospodarstw domowych bywa bardzo dynamiczna.

Jednym z tych zadao jest udzielanie pomocy w formie pracy socjalnej, czyli po prostu, no kto przyjdzie, to
na bieżąco trzeba tej osobie pomóc, więc nawet nie wiem jakby tutaj zaplanowad, ze przyjdzie 50, a na
drugi miesiąc przyjdzie 5 i już statystyka leży. Także, wydaję mi się, że każdy, kto przychodzi tutaj do nas,
no to uzyskuje takie wsparcie albo jest bynajmniej kierowany do takiej instytucji, gdzie to wsparcie uzyska.
(Organizator – GOPS)

6.1.1. Zlecanie usług

Funkcjonujące na terenie województwa wielkopolskiego podmioty ekonomii społecznej i organizacje
pozarządowe włączają się w realizację usług pomocy społecznej dla poszczególnych grup docelowych. Szerzej
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procesy współpracy pomiędzy samorządami oraz pomiędzy samorządami i innymi instytucjami opisano
w rozdziale Współpraca podmiotów. W Wielkopolsce trudno jest znaleźd powiat, na terenie którego organizacja
pozarządowa nie byłaby zaangażowana w któryś z etapów świadczenia usług społecznych. Dotyczy to przede
wszystkim ich bezpośredniej realizacji, ale zdarza się też, że organizacje uczestniczą także w planowaniu usług,
pełniąc funkcje konsultacyjne bądź informacyjne. Jednak w ocenie badanych przedstawicieli organizatorów,
organizacje pozarządowe w dalszym ciągu uczestniczą w tych procesach w zbyt małym stopniu.
Na proces zlecania usług społecznych wykonawcom prywatnym, organizacjom pozarządowym lub podmiotom
ekonomii społecznej największy wpływ mają jednak istniejące regulacje prawne. Niezależnie od kategorii
odbiorców usług, regulacje dotyczące tego zagadnienia zawarte są w ustawie o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie oraz ustawie o zamówieniach publicznych. Problematyczne jest w tym miejscu
określenie kryteriów wyboru najlepszego operatora, wykonawcy usług. Badani organizatorzy usług wskazują, że
kierowanie się przy wyborze oferenta wyłącznie kryterium ceny nie zapewni osiągnięcia celu, jakim jest
świadczenie pomocy na poziomie odpowiednim do potrzeb poszczególnych odbiorców. Prawo zamówieo
publicznych przewiduje obecnie, że kryterium ceny może byd stosowane wyłącznie przy zakupie usług
o ustalonych standardach jakościowych. Wprowadzenie standardów wykonania tego typu usług jest jak
najbardziej konieczne, ale nie zapewni możliwie najlepszego wykonania. Istotny jest wybór takiego operatora,
który może się wykazad odpowiednio rozbudowanym zapleczem infrastrukturalnym oraz kompetentną kadrą.
Wskazane jest, aby czynniki te były brane pod uwagę w ostatecznej punktacji, jaką przyznaje się ofertom
w postępowaniach o udzielenie zamówienia. Z kolei relacje pomiędzy sferą publiczną reprezentowaną przez
samorząd (i podległe mu instytucje pomocowe) a sferą pozarządową reprezentowaną przez sektor ekonomii
społecznej nie są dostatecznie dobrze ujęte w aktualnie obowiązujących ramach prawnych. Chodzi tutaj przede
wszystkim o dwie ustawy: prawo zamówieo publicznych i stosowalnośd, tzw. klauzuli społecznej oraz ustawę
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, umożliwiającą zlecanie wykonania PES zadao z zakresu:








pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania
szans tych rodzin i osób;
wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym;
promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem
z pracy;
działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
działalności na rzecz rodziny, macierzyostwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.

Trudności związane z tym obszarem działania bardzo trafnie podsumowano w raporcie Ewaluacja projektów
dotyczących wsparcia ekonomii społecznej wypowiedzią przedstawiciela samorządu:
Z punktu widzenia urzędnika – jest potrzebny manual, taki podręcznik, w którym będą rozpisane wszystkie
procedury, dokumenty wewnętrzne na bardzo dużym poziomie szczegółowości, o tym, jak się zawiera umowy,
jak przeprowadzad zamówienia publiczne w obrębie tych podmiotów – bo tego oczekuje urzędnik – nie ze
względu na swoją niewiedzę, tylko dlatego, że dla niego zawsze będzie to zadanie dodatkowe, które on by
chętnie wdrożył – ale musi przekonad do tego 10 innych osób, które mówią: ale w zamówieniach publicznych –
to się nie da, ale klauzuli społecznej – to się nie da. A Centrum Integracji Społecznej – to przynieś mi komplet
dokumentów. I to jest jeden poziom. Mamy informację, jak się to robi; możemy tego uczyd na szkoleniach,
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doradzad – ale oczekiwanie jest: dajcie nam procedurę, z których możemy zrobid „kopiuj – wklej” .
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Coffey International Development Ewaluacja projektów dotyczących wsparcia ekonomii społecznej ,Warszawa 2012.
Badanie na zlecenie WUP w Szczecinie.
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W tym miejscu należy ponadto zaznaczyd, że ekonomia społeczna i szerzej działalnośd organizacji
pozarządowych jest zarówno przedmiotem, jak i podmiotem systemu usług społecznych. W krajach UE „rozwój
sektora ekonomii społecznej wspierany jest z uwagi na połączenie działao o charakterze zatrudnieniowym
z działaniami na rzecz integracji społecznej oraz budową sektora usług społecznych. Wsparcie ekonomii
społecznej stanowi jeden z elementów budowania pluralistycznej polityki społecznej, która umożliwi rozwój
dopasowanych do zindywidualizowanych potrzeb usług lokalnych, tworzących nowe obszary aktywności
społecznej, a jednocześnie stanowiących element polityk publicznych. Głównym realizatorem działao
aktywizacyjnych prowadzonych w ramach sektora ekonomii społecznej są jednostki samorządu terytorialnego
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działające w ramach partnerstwa publiczno-społecznego z sektorem obywatelskim” .
Organizacje pozarządowe są postrzegane przez wielu badanych organizatorów jako partner słaby
instytucjonalnie i nieposiadający odpowiednio rozwiniętych struktur pozwalających na profesjonalne
zarządzanie realizacją złożonych zadao, chod zdarzają się oczywiście wyjątki.
Pomimo tego, zarówno sektor organizacji pozarządowych, jak i ekonomii społecznej, odpowiednio wspierany
przez administrację publiczną, byłby w stanie sprostad wielu zadaniom, których administracja nie jest w stanie
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zrealizowad samodzielnie , gdyż wymagają długotrwałego i mocno zindywidualizowanego wsparcia.
W szczególności trzeci sektor mógłby zapełnid lukę w zakresie kompleksowej pracy z najtrudniejszymi klientami,
którzy z racji swoich deficytów praktycznie nigdy nie będą mieli szansy w pełni uczestniczyd w życiu
społecznym.
Ważnym uzupełnieniem dla działania organizacji pozarządowych i PES są wspólnoty sąsiedzkie. Organizacja
wsparcia w postaci świadczenia prostych usług społecznych przez lokalne społeczności może stanowid ważny
i niedrogi, a do tego trwały sposób uzupełniania dostępnej oferty, szczególnie dla osób starszych.
Jak wcześniej zauważono, polski system prawny regulujący pracę zarówno instytucji bezpośrednio niosących
pomoc, jak i odpowiedzialnych za zarządzanie systemem, jest bardzo skomplikowany. Kompetencje różnych
podmiotów, których współdziałanie jest istotne, regulują różne ustawy i rozporządzenia, tak samo jak realizację
zadao w ramach jednej instytucji. Ponieważ w Polsce mamy tendencję do przeregulowania pewnych aspektów
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życia przy jednoczesnym niskim dbaniu o spójnośd poszczególnych uregulowao , również w przypadku usług
społecznych występują pewne trudności natury formalno-prawnej.
W 2014 r. według danych przekazanych przez ośrodki pomocy społecznej w sprawozdaniu Ocena zasobów
pomocy społecznej liczba zleceo realizowanych przez nie w trybie działalności pożytku publicznego zwiększyła
się o 62 zlecenia. Najwięcej działao zlecanych w tym trybie miało miejsce w podregionie poznaoskim –
w Poznaniu, oraz w podregionie leszczyoskim – odpowiednio: 324 i 124 zlecenia. W każdym z podregionów
wyróżniają się powiaty, w których liczba zleceo jest wyższa niż w pozostałych. Sytuacja ta dotyczy:





w podregionie kaliskim – powiatów: kępioskiego, krotoszyoskiego i ostrowskiego – odpowiednio
13, 11 i 37 zleceo;
w podregionie konioskim – powiatów: tureckiego, konioskiego oraz miasta Konin – odpowiednio
16, 17 i 21 zleceo;
w podregionie leszczyoskim – powiatów: leszczyoskiego i nowotomyskiego – po 12 zleceo oraz
grodziskiego, gostyoskiego oraz miasta Leszno – odpowiednio 18, 53 i 33 zlecenia;
w podregionie pilskim wyróżnił się jedynie powiat pilski – 12 zleceo;
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Strategiczne wytyczne Wspólnoty dla spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej na lata 2007–2013.
WYG International, PSDB op.cit
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Problem ten został szczegółowo opisany w publikacji Kancelarii Prezydenta RP System stanowienia prawa w Polsce.
Zielona
Księga,
Warszawa
2013
http://www.prezydent.pl/download/gfx/prezydent/pl/defaultaktualnosci/2487/739/1/system_stanowienia_prawa_zielona
ksiega.pdf (data dostępu: 11.12.2014).
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w podregionie poznaoskim – powiatów: obornickiego, poznaoskiego, szamotulskiego oraz miasta
Poznao – odpowiednio 20, 45, 56 i 116 zleceo.
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W przypadku zleceo w trybie zamówieo publicznych w porównaniu z 2012 rokiem zaobserwowano wzrost ich
liczby o 8. Najliczniej zlecenia w trybie zamówieo publicznych wykorzystywane były w podregionie leszczyoskim
– w powiecie leszczyoskim. W pozostałych podregionach i powiatach województwa tego rodzaju zlecenia
występowały jednostkowo.
Według danych pochodzących z ośrodków pomocy społecznej, najmniej popularną formą usług pomocy
społecznej zleconym organizacjom pozarządowym były usługi opiekuocze oraz specjalistyczne usługi
opiekuocze. W skali całego województwa w 2014 r. odpowiednio 24 i 15 organizacji pozarządowych prowadziło
tego rodzaju usługi na terenie województwa. Liczba tych organizacji utrzymuje się na relatywnie stałym
poziomie, w porównaniu z 2012 r. W przypadku realizacji usług opiekuoczych nastąpił wzrost o 3,
a w przypadku specjalistycznych usług opiekuoczych o 5 organizacji. Jest to zdecydowanie mniej, niż
w przypadku prowadzenia placówek pomocy społecznej. Tego rodzaju działania zlecone zostały w 2011 r. – 85,
a w 2012 r. – 74, a w 2014 r. – 78 organizacjom pozarządowym. Najwięcej z nich funkcjonowało na terenie
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m. Poznania – po 58 organizacji zarówno w 2012, jak i 2014 roku.
6.2.2.

Współpraca JST

Zasięg, skala i zakres współpracy pomiędzy rozmaitymi podmiotami zaangażowanymi w świadczenie usług nie
są istotnie zróżnicowane ze względu na kategorię odbiorcy, wobec którego te usługi są świadczone.
Przeprowadzone badanie nie dają podstaw do sformułowania stwierdzenia, że grupa odbiorców jest tym
czynnikiem, który w znaczący sposób warunkuje procesy nawiązywania współpracy oraz wspólnego działania.
Istnieją natomiast pewne, niewielkie różnice, scharakteryzowane w dalszej części rozdziału.
Podstawowe czynniki kształtujące procesy współpracy mają charakter terytorialny lub instytucjonalny.
Przede wszystkim jednak należy zaznaczyd, że zjawisko współpracy różnych podmiotów w organizowaniu
i świadczeniu usług na rzecz osób starszych, z niepełnosprawnością lub rodzin występuje rzadko. Ponadto nie
ma ono takiego charakteru, jakiego oczekiwaliby specjaliści w dziedzinie polityki społecznej. Idealnym modelem
jest sytuacja, w której na szczeblu gminy i powiatu rozmaite podmioty, których zadaniem jest planowanie,
finansowanie i realizacja usług, wspólnie budują sied oraz ofertę, tak aby każda z osób potrzebujących miała jak
największe szanse otrzymad pomoc o najwyższym dostępnym standardzie. Domyślnie współpraca ta miałaby
byd oparta o wspólne rozpoznawanie potrzeb, najlepiej w trakcie badao lub co najmniej w oparciu o głęboką
analizę posiadanych danych administracyjnych. Następnie miałby następowad etap wspólnego planowania
strategicznego, w którym samorząd pełni rolę moderatora i stoi na straży realizacji powziętych postanowieo.
Proces ten zamykany miałby byd fazą oceny tego, co udało się osiągnąd, występujących deficytów
i ewentualnych zmian zachodzących w strukturze potrzeb. Zebrany materiał empiryczny niestety nie daje
podstaw do stwierdzenia, że gdziekolwiek w województwie zachodzi taki proces współpracy, który
uwzględniałby wszystkie elementy wymienione powyżej. Zdarzają się przypadki, kiedy realizacja
poszczególnych etapów zbliża się do opisanego typu idealnego, ale nie zdiagnozowano takiego przypadku,
w którym wszystkie występowałyby w pożądanej sekwencji i z oczekiwanym skutkiem.
Badanie przeprowadzone wśród organizatorów i realizatorów usług pokazuje, że współpraca ta jest bardziej
rozwinięta w większych miastach i ich okolicach niż na wsiach i w małych miastach. Jednakże pojęcie
rozpiętości współpracy należy interpretowad na kilku płaszczyznach.
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Sprawozdanie OZPS za 2014 r.
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W zakresie liczby podmiotów, które ze sobą kooperują – w tym przypadku wskazane zróżnicowanie
terytorialne wynika wprost z sieci istniejących podmiotów świadczących usługi. Im sied podmiotów
gęstsza, tym więcej możliwości współpracy. Jak już wspomniano sied ta jest bardziej rozbudowana na
terenach miejskich, co oznacza, że im dalej od miast, tym możliwości zaistnienia idealnego modelu
współpracy są coraz mniejsze. Wynika to z obiektywnych barier infrastrukturalnych, a więc braku
podmiotów, których wspólny wysiłek doprowadziłby do stworzenia pełnego katalogu potrzebnych
usług.
W zakresie rodzaju wspólnie podejmowanych działao brakuje dowodów empirycznych
potwierdzających fakt, że powszechną praktyką w Wielkopolsce jest długofalowa, partnerska
i strategiczna współpraca, nawet w miejscach, gdzie istnieją wszystkie konieczne do tego elementy
(np. różnorodna sied podmiotów). O wiele bardziej powszechna jest natomiast incydentalna
współpraca podmiotów na terenie gminy lub powiatu. Na przykład podmioty, które świadczą pewne
usługi na rzecz osób starszych często współpracują z urzędem gminy lub starostwem w zakresie
organizowanych wydarzeo i informowania lokalnej społeczności.

Staramy się współpracowad. Jesteśmy na ich stronie internetowej (red.: samorządu). Oni
organizują u nas różne eventy. Takie na przykład przedstawienia. Wysyłają dzieci z placówki tutaj
na występy. Na jasełka. Takie rzeczy. No też z gminą staramy się współpracowad. (Realizator –
PDO, podmiot prywatny)
Często też można spotkad się z sytuacją, w której samorządy tworzą partnerstwa z innymi samorządami oraz
organizacjami pozarządowymi lub podmiotami ekonomii społecznej. Na terenie województwa wielkopolskiego
funkcjonuje wiele partnerstw o zasięgu lokalnym (pomiędzy gminami czy powiatami), jak również
międzynarodowym. Partnerstwa te działają przeważnie na rzecz ogólnych idei lokalnej polityki publicznej.
My mamy wiele partnerstw i to są partnerstwa też międzynarodowe, partnerstwa międzygminne
działające na rzecz postrzegania pomocy społecznej nie jako kasy do rozdawnictwa pieniędzy tylko jako
partnera do działao na rzecz społeczności lokalnej. A w to też wpisują się usługi społeczne. (Organizator
– MOPS)
Idea takich partnerstw jest jak najbardziej słuszna i warta upowszechniania. Niemniej jednak, nie istnieją dane
pozwalające ocenid, na ile działania takich partnerstw mają wpływ na relację podaży i popytu na konkretne
usługi.
6.2.3.

Nadzór nad jakością

Innym zagadnieniem dotyczącym zlecania usług jest kwestia kontroli jakości i nadzoru nad prawidłowym
wykonywaniem zadao. W tym zakresie samorządy dysponują dwoma podstawowymi narzędziami. Pierwszym
z nich jest standaryzacja, czyli określenie w jaki sposób i za pomocą jakich procedur dana usługa ma byd
świadczona. Należy tutaj zaznaczyd, że podmiot przyjmujący zlecenie na etapie podpisania umowy obliguje się
do realizacji usługi zgodnie z tymi warunkami, jakie nakłada na niego samorząd.
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Wykres 65 Czy organy finansujące Paostwa działalnośd nakładają na Paostwa wymagania dotyczące jakości
realizacji usług społecznych?
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Źródło: Badanie CATI z realizatorami usług reprezentującymi NGO/podmioty prywatne.

W większości badanych placówek realizatorzy usług zobligowani są do przestrzegania pewnych standardów
związanych ze świadczonymi przez nich usługami (60%). Jednakże częśd organizatorów nie nakłada takiego
obowiązku na wykonawców usług (21,3%), Pozostała częśd nie otrzymuje dotacji od organów finansujących.
Jednocześnie w zdecydowanej większości instytucje te uważają, że wprowadzenie wymagao korzystnie wpływa
na systematyczną poprawę jakości świadczonych usług (87,5% łącznie dla „raczej się zgadzam” i „zdecydowanie
się zgadzam”), do czego przyczynia się również rzetelna kontrola nałożonych wymagao (łącznie 83,3%).
Zdaniem większości respondentów, poprawa jakości usług zauważalna jest również dla beneficjentów instytucji
(łącznie 81,3%). Jednocześnie obowiązujące wymogi dotyczące jakości świadczonych usług nakładają
na instytucje dodatkowe utrudnienia biurokratyczne (łącznie 75,1%), a także stanowią trudnośd w ich realizacji
z tytułu braku możliwości finansowych (łącznie 75,1%). Równocześnie, zdaniem blisko dwóch trzecich
podmiotów, wprowadzone wymagania są niedostosowane do otaczającej rzeczywistości (łącznie 64,6%) a sam
proces wprowadzania jest uciążliwy, z uwagi na niską widocznośd oczekiwanego efektu pracy podmiotów
w tym zakresie (łącznie 56,3%).
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Wykres 66 Na ile się Pan/Pani zgadza z następującymi stwierdzeniami?
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Źródło: Badanie CATI z realizatorami usług reprezentującymi NGO/podmioty prywatne.

Innym mechanizmem weryfikacji, na ile w praktyce realizowane są standardy ustalone przez samorząd, jest
przeprowadzanie regularnych audytów oraz kontroli. Na przykład, nadzór merytoryczny nad domami pomocy
społecznej, mimo iż placówki te należą do samorządu, posiada wojewoda, który za pośrednictwem swoich
pracowników przeprowadza systematycznie, co 2 lata, kontrole jakości i ilości realizowanych usług, zgodnie ze
standardami opisanymi w zarządzeniu. Ponadto, placówka jest stale monitorowana przez stacje sanitarnoepidemiologiczne, gdzie badane są kwestie związane z higieną, przygotowywaniem posiłków, itd. Nadzór nad
placówką pełni także sąd, który bada, w jaki sposób realizowana jest ustawa o ochronie zdrowia psychicznego,
czy prawa mieszkaoców są respektowane czy występuje koniecznośd przymusu bezpośredniego, itp. Zdaniem
kadry zarządzającej DPS tego rodzaju wieloaspektowe kontrole pozwalają na sprawne i transparentne
funkcjonowanie placówki.
W zasadzie one dotykają wszystkich sfer funkcjonowania i myślę, że spełniają pozytywną funkcję. Ja nie mam
uwag, jeśli chodzi o to. (Realizator – DPS)
Organizator usług przeprowadza kontrole również usług zlecanych przez niego na zewnątrz w postaci
niezapowiedzianych audytów. Kontroli poddawane są różne aspekty funkcjonowania placówek, np. ilośd
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wydawanych posiłków i ich gramatura. Ważnym elementem jest realizowanie kontroli jakości usług w sposób
niezapowiedziany. Pozwala to ustalid wszelkie niedoskonałości i uchybienia w świadczeniu usług.

Wykres 67 Jak ocenia Pan/Pani poszczególne elementy Pana/i działalności wpływające na jakośd działalności
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Źródło: Badanie CATI z realizatorami usług reprezentującymi NGO/podmioty prywatne.

W ocenie badanych realizatorów usług warunki lokalowe i zaplecze techniczne potrzebne do prawidłowej
realizacji usług oceniane są wysoko (odpowiedzi dobrze i bardzo dobrze). Najwyżej oceniana jest czystośd
udostępnianych pomieszczeo – 84%, najniżej zaopatrzenie w sprzęt komputerowy niezbędny do świadczenia
usług – 48%. Dośd dobrze jest też oceniany stopieo dostosowania lokalu do potrzeb odbiorców usług 65%
ocenia go dobrze, przeciętnie 26% , 9% źle (odpowiedzi źle i bardzo źle).
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Wykres 68 Jak ocenił(a)by Pani/Pan zasoby kadrowe w Pani/Pana placówce w perspektywie bieżących potrzeb
podmiotu/z punktu widzenia funkcjonowania podmiotu?
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Źródło: Badanie CATI z realizatorami usług reprezentującymi NGO/podmioty prywatne.

W ocenie 58% badanych realizatorów usług ich zasoby kadrowe są wystarczające do zapewnienia bieżących
potrzeb z punktu widzenia funkcjonowania ich podmiotu. Jednak jako niewystarczające oceniło je 34%
badanych. Lepiej swoje zasoby kadrowe oceniały podmioty prywatne, gorzej organizacje pozarządowe. Według
deklaracji badanych, najlepiej sytuacja ta wygląda w subregionie konioskim (80% ocen pozytywnych).
Drugim ważnym narzędziem są badania i ewaluacje wewnętrzne. Nie jest to jednak narzędzie dobrze
wykorzystane, i jak wynika z przeprowadzonych badao, nie do kooca rozwinięta jest kultura ewaluacyjna
zarówno na poziomie organizatorów, jak i realizatorów usług. Wśród tych podmiotów brakuje wiedzy, w jaki
sposób taka ocena ma byd prowadzona – chodzi zarówno o metody badawcze, jak i sposób analizy
zgromadzonych danych, oraz to, w jaki sposób, efektywnie, wykorzystad wiedzę płynącą z tego typu działao.
Godnym odnotowania jest fakt, że zdarzają się przypadki, kiedy o jakości świadczonych usług personel
dyskutuje wspólnie z podopiecznymi. W niektórych Środowiskowych Domach Samopomocy, oprócz kontroli
realizowanych przez uprawnione do tego urzędy, funkcjonują zebrania uczestników z personelem, w którym
dokonywana jest wewnętrzna ewaluacja działao podejmowanych podczas zajęd. Konsultowane są wówczas
także oczekiwania uczestników co do treści i formy zajęd.
Mamy coś takiego, jak zebrania społeczności. One odbywają się, co tydzieo. I tak naprawdę, co tydzieo są
pytania też do nich, co im się podobało w danym tygodni, jakby co mniej. Mają możliwośd też
konsultowania z nami różnych rzeczy, bo to nie jest na zasadzie takiej, że… Że narzucamy im cokolwiek
(pauza). Więc jakby nie ma czegoś takiego, że my narzucamy uczestnikom różnego rodzaju działania,
tylko z nimi rozmawiamy, czy oni chcą w czymś wziąd udział czy nie. Jakby jak miałoby to wyglądad.
(Realizator – ŚDS, NGO)
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Najczęstszą formą ewaluacji działao jest możliwośd wypełnienia ankiety przez osoby, które otrzymały pomoc.
Ważnym wyznacznikiem jakości jest także opinia o świadczonych usługach w środowisku lokalnym.
Należy też zaznaczyd, że w tych podmiotach, które realizują w systemie usług społecznych relatywnie nowe
zadania (np. realizacja usługi asystenta rodziny przez ośrodki pomocy społecznej), a usługi te nie są mocno
osadzone w systemie instytucjonalnym, nadzór nad jakością opiera się wyłącznie na sprawozdawczości.
W Klubach Seniora, na przykład, kontrole ograniczają się jedynie do sprawozdawczości. Kadrze tych placówek
zależy na tym, aby ich podmiot posiadał dobrą opinię w środowisku oraz wypadał korzystnie na tle innych
instytucji, gdyż to gwarantuje adekwatną podaż usługi.
Podmioty niepubliczne są z kolei kontrolowane pod względem prowadzonej dokumentacji oraz jakości
oferowanych usług, głównie przez Sanepid, Najwyższą Izbę Kontroli oraz Narodowy Fundusz Zdrowia –
w przypadku podpisanego kontraktu na świadczenie usług medycznych. W nadzorze nad podmiotami
prywatnymi, które wygrały przetarg lub otwarty konkurs ofert na realizację zadao publicznych, uczestniczą
także przedstawiciele instytucji publicznej, zlecającej zadanie do realizacji.
W przypadku usług opiekuoczych, to sprawdzamy jako pracownicy socjalni. Idziemy i rodziny nam piszą
oświadczenia, czy... czy usługi świadczone przez opiekunów są należycie świadczone, czy wystąpiły jakieś
problemy z opiekunkami. (Organizator – MOPS)
Zagadnienie standardów usług oraz stopnia, w jakim faktycznie one funkcjonują jest problemem szerszym niż
analiza tego, czy i w jaki sposób poszczególne instytucje odnoszą się do nich w swoich działaniach. Od momentu
opracowania założeo interwencji w ramach POKL 2007-2013 standaryzacja usług społecznych jest jednym
z głównych tematów dyskusji o polityce społecznej prowadzonej przez samorządy powiatowe i gminne.
W tworzeniu zasad i procesów świadczenia poszczególnych usług, ale także organizacji poszczególnych
podmiotów upatruje się skutecznego narzędzia podnoszenia jakości oraz optymalizacji kosztów ponoszonych
przez instytucje i beneficjentów systemu. Były to podstawowe założenia dla projektów systemowych,
dotyczących wprowadzenia standardów realizacji działao podejmowanych przez samorząd i podległe mu
instytucje. Zgodnie z ich ideą, tworzenie standardów ma pełnid szereg ważnych funkcji na każdym z poziomów
organizacji systemu usług społecznych:






Funkcja normotwórcza – rozumiana jako formalnie i organizacyjnie uwarunkowane, modelowe
(jednolite) porządkowanie relacji pomiędzy ilościowymi (techniczno-organizacyjnymi)
i jakościowymi (regulacyjnymi) kryteriami świadczenia usługi a potrzebami w tym zakresie.
Funkcja stymulująca – rozumiana jako zespół czynników mających wpływ na kształt i zasady
funkcjonowania rynku usług społecznych.
Funkcja ekonomiczna – określająca, poprzez kryteria kosztów, w tym kosztu jednostkowego,
racjonalnośd finansową świadczonej usługi.
Funkcja społeczna – jako czynnik kształtujący jakośd życia; relacja między sposobem
funkcjonowania infrastruktury usług społecznych a poziomem zaspokojenia, przypisanych jej
zadaniom, potrzeb społecznych
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.

Każda z tych funkcji jest niezwykle ważna w procesach modernizowania polskiego systemu świadczenia usług
społecznych. Jak wskazują przeprowadzone badania (szczególnie wśród realizatorów i odbiorców usług) każdy
z tych elementów wymaga poprawy w mniejszym lub większym stopniu, począwszy od etapu planowania usług.
Trudno usłyszed głosy krytyczne wobec samej idei standaryzacji, zarówno wśród respondentów w badaniu, jak
i wśród specjalistów z dziedziny usług społecznych. Pomijając wyżej wymienione funkcje standaryzacji, badani
dostrzegają kilka ważnych korzyści płynących z wdrożenia standardów świadczenia usług. Przede wszystkim
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J. Boczoo, Poradnik standaryzacji usług społecznych, SPLOT, Warszawa 2004 za: R. Szarfenberg Standaryzacja usług
społecznych
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upatruje się w nich narzędzia, które miałoby przeciwdziaład zbyt dużemu zróżnicowaniu jakości usług oraz
nierównomiernemu dostępowi do nich w skali województwa. Pozostałe korzyści to:
 Dostarczenie podstaw obiektywnej oceny prowadzonych działao i możliwośd porównania na tle innych
podmiotów realizujących podobne zadania. Posiadanie takiej wiedzy jest jednym z istotniejszych
warunków prowadzenia trafnej i efektywnej polityki publicznej w tym zakresie.
Zakładając też, że w przyszłości powstałby jednolity system gromadzenia danych o tym, czy standardy usług
są spełniane i w jakim stopniu, to agregacja takich danych byłaby nieocenionym źródłem wiedzy o jakości
i stanie systemu usług społecznych w regionie.
 Dostarczenie odbiorcom usług wiedzy o tym, jakiej dokładnie pomocy mogą się spodziewad i czego
powinni oczekiwad od poszczególnych instytucji. Ma to ważne znaczenie dla regulacji rynku usług.
Informacje o cechach oferowanej usługi i o jej cenie są podstawą dokonywania wyborów przez
konsumentów. Należy jednak pamiętad, że obszar usług społecznych nie jest obszarem urynkowionym.
Decyduje o tym specyfika konsumentów – odbiorców usług – nie zawsze zdolnych do ponoszenia pełnej
odpowiedzialności za swoje decyzje oraz znacząca obecnośd instytucji publicznych nie działających
wyłącznie w oparciu o kryterium ekonomicznej opłacalności. Jeżeli jednak oczekuje się rozwoju usług
świadczonych przez podmioty niepubliczne oraz ich deinstytucjonalizacji, należy pamiętad, że standaryzacja
usług pełni tutaj ważną rolę regulującą sposób i zakres dostarczenia usługi.
 Zapewnienie transparentności w działaniach z zakresu polityki społecznej. Standardy nie dotyczą
wyłącznie tego, w jakim zakresie powinna byd świadczona konkretna usługa, ale też tego, w jaki sposób
poszczególne samorządy mają podejmowad decyzje o finansowaniu działao i co dokładnie powinny one
obejmowad. Wiedza ta jest ważna zarówno dla mieszkaoców gmin, jak i lokalnych decydentów, gdyż daje
podstawę do oceny, na ile środki, jakimi dysponuje samorząd wydawane są na działania potrzebne,
skuteczne, o wysokim standardzie i jednocześnie efektywne ekonomicznie.
Każda z przedstawionych korzyści jest możliwa do osiągnięcia dzięki standaryzacji. Z punktu widzenia
prowadzenia spójnej polityki publicznej można stwierdzid, że wprowadzenie i utrzymanie standardów jest
ważnym narzędziem rozwiązywania problemów rynku usług społecznych i uzupełnienie istotnych deficytów.
Niemniej jednak nie jest to narzędzie wystarczające. Jak pokazują inne badania, poruszające zagadnienia
standardów opracowanych w ramach projektów systemowych POKL, brakuje spójnej, jasnej i konsekwentnie
realizowanej polityki paostwa w zakresie upowszechniania efektów takich projektów, przede wszystkim
171
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w zakresie standaryzacji pracy . Badania realizowane wcześniej , jak również wyniki prac badawczych
przeprowadzonych w ramach niniejszego projektu, wskazują wyraźnie, że jednym z ważniejszych wyzwao
polityki publicznej jest utrzymanie w przyszłości powszechnego systemu zapewniania jakości pracy. System ten
powinien obejmowad zarówno instytucje publiczne, jak i prywatne, chociaż niekoniecznie w takim samym
stopniu. Z punktu widzenia zainteresowania podmiotów niepublicznych świadczeniem usług społecznych,
wysoki poziom standaryzacji usług może stanowid barierę wejścia na dany rynek usług.
W przypadku standardów opracowanych w ramach projektów systemowych POKL, brakuje informacji
pozwalających stwierdzid, czy standardy wypracowane w ramach projektów systemowych są tymi, które
w swojej pracy stosują JST. Zapewne w jakimś stopniu tak, zważywszy, że częśd z tych standardów jest
oczywista, a cześd funkcjonuje w praktyce oraz ustawodawstwie już od jakiegoś czasu (niezależnie od projektów
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05Sigma, GfK Polonia Badania skuteczności i efektywności usług finansowanych z EFS oraz środków krajowych,
świadczonych przez instytucje pomocy i integracji społecznej, Warszawa 2014
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PAG Analiza potrzeb instytucji działających w obszarze pomocy i integracji społecznej oraz działao prowadzonych na
poziomie centralnym i regionalnym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kontekście zmniejszania obszarów
zjawiska wykluczenia społecznego, Warszawa 2011
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systemowych). Problematyczne może byd jednak stosowanie tych standardów, które wymagają poniesienia
dodatkowych nakładów finansowych i inwestycji (np. związanych z adaptacją infrastruktury) lub posiadania
wykwalifikowanej kadry. Przykładowo, co trzecia gmina (w tym miasta na prawach powiatu) nie osiąga
173
minimalnego wskaźnika zatrudnienia pracowników socjalnych (1 na 2000 mieszkaoców i nie mniej niż 3).
Porównywalnie, trudno spełnid standard wymagający zatrudnianie w pełnym wymiarze czasu pracy nie mniej
niż dwóch pracowników socjalnych na stu mieszkaoców DPS.

6.2.

Procesy realizacji usług

6.2.1.

Tworzenie oferty

Tworzenie oferty usług można rozpatrywad na kilku poziomach. Po pierwsze, oferta usług może byd
utożsamiana z siecią instytucji je oferujących. Ich dostępnośd tylko w niewielkim stopniu wynika
z dostosowania oferty do rzeczywistych potrzeb potencjalnych klientów. Przede wszystkim wymagałoby to
dobrze rozwiniętych metod analizy potrzeb odbiorców (o czym można przeczytad w rozdziale Procesy
organizowania usług oraz Monitoring popytu) oraz posiadania odpowiednich środków pozwalających na
stworzenie katalogu usług zgodnego z oczekiwaniami beneficjentów, na co w praktyce wiele samorządów nie
jest sobie w stanie pozwolid. Samorządy działając w obrębie posiadanych środków i pozyskując informacje
w zakresie rozpoznanych potrzeb, starają się modyfikowad (też rozszerzad) swoją ofertę. Przykładem mogą byd
usługi poradnictwa, których zakres zmieniał się w jednym z badanych samorządów pod wpływem oczekiwao
mieszkaoców.
Po drugie oferta placówki może byd kształtowana jako zasób możliwych działao kierowanych w stronę
uczestnika. Po trzecie, kształtowanie oferty to także dobór odpowiednich form i zakresów w zależności od
indywidualnych potrzeb konkretnego podopiecznego.
Kolejna perspektywa dotyczy poziomu uregulowania zakresu usług świadczonych przez poszczególne
instytucje. W wielu przypadkach tworzenie oferty konkretnych usług jest ściśle uregulowane przez rozwiązania
formalno-prawne wskazujące, w jaki sposób dana jednostka powinna funkcjonowad. Jednak każda regulacja
pozostawia kierownictwu placówki możliwośd uzupełnienia lub doprecyzowania zapisów aktów normatywnych.
W tym kontekście analizie poddano poziom zaangażowania placówek w kształtowanie atrakcyjnej
i urozmaiconej oferty usług. Należy tu również wspomnied o jeszcze jednym aspekcie, a mianowicie na ile
odbiorca usługi uczestniczy w jej tworzeniu i w jakim stopniu musi wywiązywad się z ich realizacji (np. poprzez
frekwencję, zaangażowanie).
Pamiętad jednak należy, że realizacja usług społecznych może odbywad się jedynie w ramach obowiązujących
przepisów prawa, ustaw, rozporządzeo wykonawczych do tych ustaw, jak np. Rozporządzenie Ministra Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. 2012 poz. 964).
Mimo, iż standardy, które powstały w ramach projektu 1.18 „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy
i integracji społecznej” nie mają mocy prawnej, zostały wykorzystane do analizy usług świadczonych
w województwie wielkopolskim.
Usługi scharakteryzowane w badaniu odnoszą się do obszarów wsparcia skierowanych do:
a) osób starszych (w wieku poprodukcyjnym)
Kategoryzacja (profile) osób starszych wiąże się i determinuje zróżnicowaną ofertę usług adresowaną
ze względu na profile psychofizyczne tych osób. Oferta obejmuje nie tylko zaspokojenie potrzeb biologicznych,
ale i potrzeb wyższego rzędu (poczucie bezpieczeostwa, potrzeby samorealizacji czy też potrzeb kulturalnych,
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oraz potrzebę uznania i poczucia własnej wartości). Oferta usługowa uwzględnia także usługi, które mają
wyraźnie charakter profilaktyczny w stosunku do procesu marginalizowania i wykluczania osób starszych.
Biorąc pod uwagę:
 poziom sprawności fizycznej/mobilnośd w codziennym funkcjonowaniu;
 sprawnośd intelektualną/stan zdrowia psychicznego;
 sytuację rodzinną (osoba samotna/zamieszkująca samotnie, osoba zamieszkująca z rodziną);
wyodrębnione zostały następujące istotne z punktu widzenia pakietu usług profile osób starszych:
Profil 1. Osoby zdolne do samodzielnego funkcjonowania w środowisku zamieszkania przy zapewnieniu
wsparcia.
 Osoby sprawne i o ograniczonej sprawności, mobilne (tzn. zdolne do poruszania się w środowisku
samodzielnie, w tym z użyciem sprzętu ortopedycznego – lub z niewielką pomocą/wsparciem innych
osób), których sprawnośd intelektualna i stan zdrowia psychicznego umożliwia funkcjonowanie
w miejscu zamieszkania i zaspokajanie podstawowych potrzeb życiowych.
Profil 2. Osoby zdolne do funkcjonowania w środowisku zamieszkania przy zapewnieniu wsparcia.
 Osoby mobilne, o ograniczonej sprawności intelektualnej lub wykazujące zaburzenia psychiczne,
niewymagające całodobowej opieki i pielęgnacji;
 Osoby o ograniczonej sprawności, mobilne tylko w obrębie mieszkania – w tym zużyciem sprzętu
ortopedycznego lub z pomocą innych osób niewymagające całodobowej opieki i pielęgnacji;
 Osoby niemobilne, niewymagające całodobowej opieki i pielęgnacji.
Profil 3. Osoby niezdolne do funkcjonowania w środowisku zamieszkania.
 Osoby czasowo wymagające wzmożonej/całodobowej opieki lub pielęgnacji;
 Osoby stale wymagające całodobowej opieki.
Skróty nazw wyróżnionych wyżej kategorii (profile 1, 2, 3) zostały użyte w wyszczególnieniu pakietu usług
w rubryce „adresaci usług”. Obowiązkowy pakiet usług pomocy i integracji społecznej zawiera zestawienie
usług, które instytucje pomocy społecznej są zobowiązane świadczyd na rzecz osób starszych (pakiet minimum).
Optymalny pakiet usług pomocy i integracji społecznej stanowi wskazówkę, jak budowad kompleksową
174
i zintegrowaną ofertę usług dla osób starszych .
Usługi
Praca socjalna
Interwencja kryzysowa
Usługi mieszkaniowe
(w tym mieszkanie chronione, dom pomocy
społecznej)
Usługi opiekuocze (świadczone w miejscu
zamieszkania OS, w ośrodkach dziennego
pobytu oraz w ośrodkach całodobowej
opieki)
Specjalistyczne usługi opiekuocze

Pakiet usług

Adresaci usług
Profile 1, 2, 3 +otoczenie
Profile 1,2,3 +otoczenie
Profile 1, 2, 3

Obowiązkowy
Profile 1, 2, 3
Profile 1, 2

Poradnictwo, w tym specjalistyczne

Profile 1,2,3 +otoczenie

Usługi informacyjne

Profile 1,2+otoczenie
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Usługi bytowe (w tym rodzinny dom
pomocy, ośrodek wsparcia z miejscami
całodobowego pobytu)
Usługi zdrowotne i rehabilitacyjne

Profile 1, 2, 3
Profile 1, 2, 3

Mediacje

Profile 1, 2, 3

Terapia indywidualna i rodzinna

Optymalny

Profile 1,2,3 +otoczenie

Usługi aktywizujące OS
Usługi aktywizujące działania środowiska
lokalnego na rzecz OS
Usługi aktywizujące zawodowo OS

Profile 1,2,3 +otoczenie

Integracja społeczna

Profile 1,2,3 +otoczenie

Profile 1,2,3 +otoczenie
Profile 1,2

b) osób z niepełnosprawnością (zgodnie z Konwencją ONZ o prawach osób niepełnosprawnych)
Proponowany pakiet usług został przedstawiony dla wskazanych trzech kategorii osób z niepełnosprawnością.
Wyodrębnienie kategorii osób z niepełnosprawnością pozwala zróżnicowad ofertę usług pod kątem
dominujących cech, problemów i związanych z nimi potrzeb osób z niepełnosprawnością. Pakiet usług obejmuje
usługi pozwalające na kompleksowe zaspokajanie potrzeb wskazanej grupy docelowej i realizowanie się
poprzez pełniejsze pełnienie ról społecznych czy zawodowych.

Kategoria
A. Osoby z niepełnosprawnością fizyczną
B. Osoby z niepełnosprawnością słuchu i wzroku
C.

Osoby z zaburzeniami psychicznymi

Podkategoria
Osoby z niepełnosprawnością chore somatycznie
Osoby z niepełnosprawnością ruchową
Osoby głuche
Osoby niewidome
Osoby z niepełnosprawnością intelektualną
Osoby psychicznie chore

Skróty nazw wyróżnionych wyżej kategorii (kategoria A, B, C) zostały użyte w pakiecie usług w rubryce „adresaci
usług”.
Rubryka „pakiet usług” informuje o tym, czy mamy do czynienia z obowiązkowym pakietem usług pomocy
i integracji społecznej (usługi, które instytucje pomocy społecznej zobowiązane są świadczyd na rzecz osób
z niepełnosprawnością) czy z pakietem optymalnym (usługi składające się na kompleksową ofertę usług dla
175
osoby z niepełnosprawnością z obszaru pomocy społecznej) .
Usługi
Punkt informacyjny dla ON
Praca socjalna
Inicjowanie i wspieranie grup
samopomocy
Poradnictwo specjalistyczne
Interwencja kryzysowa

Pakiet usług

Obowiązkowy

Adresaci usług

Kategoria A, B, C i ich rodziny
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Opracowano na podstawie: Grażyna Kaczmarek, Beata Karlioska, Anna Kruczek, Iwona Płatek, Małgorzata Polak,
Mirosław Sobkowiak Preambuła i pakiet usług pomocy i integracji społecznej dla osób z niepełnosprawnością i ich rodzin,
http://wrzos.org.pl/projekt1.18/?id=98&m=37
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Dom Dziennego Pobytu
Ekonomiczne usamodzielnienie
Usługi opiekuocze
Mieszkanie
chronione
Dom Pomocy Społecznej
Specjalistyczne usługi opiekuocze
Środowiskowy Dom Samopomocy
Adaptacja mieszkania

Kategoria A, B, C
Kategoria A, B, szczególnie C
Kategoria C
Kategoria A, B
Kategoria A, B, C, ich rodziny oraz
otoczenie ON

Integracja społeczna
Warsztaty terapii zajęciowej
Wypożyczalnia sprzętu
rehabilitacyjnego
Mediacje
Terapia rodzinna
Centrum Integracji Społecznej
Mieszkanie treningowe
Centrum wspierania samopomocy
Zaopatrzenie w przedmioty
ortopedyczne i środki pomocnicze
Asystent ON
Klub Integracji Społecznej
Telefon zaufania
Terapia indywidualna
Zaopatrzenie w
sprzęt rehabilitacyjny

Optymalny

Kategoria A, B, C

c)

rodzin, w tym pieczy zastępczej (zgodnie z Ustawą o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej z dnia
9 czerwca 2011 roku)
Określając definicję pakietu usług dla rodziny z dziedmi przyjęto, że jest to wyróżniony zbiór usług systemu
pomocy i integracji społecznej, spełniający funkcje przyporządkowane do tej grupy, określający sposób
oddziaływania, pozwalający poprawid funkcjonowanie rodziny z dziedmi, przeżywającej trudności
w wypełnianiu funkcji opiekuoczo-wychowawczych.
W wersji obowiązkowej to: niezbędne minimum, które jest konieczne dla wspierania rodziny z dziedmi
w rozwiązywaniu jej problemów życiowych; w optymalnej: pakiet obejmuje te usługi, które wyznaczają kierunki
rozwijania systemu usług pomocy i integracji społecznej, celem rozwoju infrastruktury oraz podnoszenia jakości
176
i efektywności świadczonych usług
Usługi

Pakiet usług

Adresaci usług

WSPARCIE RODZINY
Usługi opiekuocze i specjalistyczne
– usługi opiekuocze dla rodziny
z dziedmi

Obowiązkowy

Rodzice, dzieci, wspólnie
zamieszkali dziadkowie i rodzeostwo

176

Opracowano na podstawie: Dorota Ławniczak, Magdalena Marszałkowska, Beata Mierzejewska, Danuta Polczyk, Lidia
Zeller
Preambuła
i pakiet
usług
pomocy
i
integracji
społecznej
dla
rodziny
z
dziedmi,
http://wrzos.org.pl/projekt1.18/?id=98&m=37
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Rodzice i dzieci i doświadczający
przemocy
domowej i innych sytuacji
kryzysowych
Rodziny przeżywające trudności w
wypełnianiu funkcji opiekuoczowychowawczych

Interwencja kryzysowa

Rodziny wspierające
Praca socjalna z rodziną z
dzieckiem metodą indywidualnego
przypadku

Rodzice i dzieci
Rodzice i dzieci

Asystent rodziny

Rodzice i dzieci

Poradnictwo specjalistyczne
Informacja o prawach i
uprawnieniach rodziny
Wsparcie funkcji opiekuoczej
rodziny poprzez placówkę wsparcia
dziennego w formie opiekuoczej
Wsparcie funkcji opiekuoczej
rodziny poprzez placówkę wsparcia
dziennego w formie
specjalistycznej
Wsparcie funkcji opiekuoczej
rodziny poprzez pracę
podwórkową realizowaną przez
wychowawcę

Rodzice
Dzieci

Dzieci

Dzieci
Rodzice i dzieci

Praca socjalna metodą grupową
Praca socjalna z rodziną przy
Wykorzystaniu metody
organizowania środowiska
lokalnego
Oddziaływania korekcyjnoedukacyjne dla osób stosujących
przemoc w rodzinie

Optymalny

Rodzice i dzieci

Sprawcy przemocy domowej
PIECZA ZASTĘPCZA

Zapewnienie funkcjonowania
rodzin zastępczych
spokrewnionych
Zapewnienie funkcjonowania
rodzin zastępczych niezawodowych
Zapewnienie dzieciom pieczy
zastępczej w rodzinie zawodowej
(w tym pełniącej funkcję
pogotowia rodzinnego i
zawodowej specjalistycznej)
Zapewnienie dzieciom pieczy
zastępczej w rodzinnym domu
dziecka
Zapewnienie dzieciom pieczy
zastępczej w placówce opiekuoczo-

Dzieci w pieczy zastępczej
Dzieci w pieczy zastępczej

Obowiązkowy

Dzieci w pieczy zastępczej

Dzieci w pieczy zastępczej
Dzieci w pieczy zastępczej
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wychowawczej
Osoby usamodzielniane
opuszczające rodziny zastępcze,
rodzinne domy dziecka oraz
placówki opiekuoczo-wychowawcze
i regionalne placówki opiekuoczoterapeutyczne,
Rodzinna piecza zastępcza
Rodzinna piecza zastępcza
Rodzinna piecza zastępcza
Rodziny zastępcze, prowadzący
rodzinne domy dziecka, dyrektorzy
placówek opiekuoczowychowawczych typu rodzinnego
oraz kandydaci do pełnienia funkcji
rodziny zastępczej, prowadzenia
rodzinnego domu dziecka lub
pełnienia funkcji dyrektora placówki
opiekuoczo-wychowawczej typu
rodzinnego (oraz kandydaci)
Rodziny, które przysposobiły dziecko
(oraz kandydaci)

Wspieranie procesów
usamodzielnienia

Rodziny pomocowe
Grupy wsparcia
Specjalistyczne poradnictwo

Szkolenia

Wsparcie psychologicznopedagogiczne

Na podstawie standardów, które powstały w ramach projektu 1.18 „Tworzenie i rozwijanie standardów usług
pomocy i integracji społecznej” oraz istniejących uwarunkowao prawnych można przedstawid katalog
najczęściej stosowanych usług w ramach opisanych kategorii odbiorców:

Usługa

Domy pomocy
społecznej

Grupa
odbiorców

Oferta

Podstawa prawna

Osoby starsze,
osoby z
niepełnosprawno
ścią, rodziny
(w tym piecza
zastępcza).

Zajmuje się przede wszystkim
świadczeniem usług opiekuoczych,
adresowanych do osób wymagających
całodobowej opieki z powodu wieku,
choroby lub niepełnosprawności, które nie
mogą samodzielnie funkcjonowad w
codziennym życiu i którym nie można
zapewnid kompleksowej pomocy w formie
usług opiekuoczych. Nadrzędnym celem
DPS jest stworzenie ich mieszkaocom
warunków egzystencji zbliżonych do życia
rodzinnego oraz zaspokojenie bytowych i
duchowych potrzeb. DPS funkcjonują w
sposób zapewniający właściwy zakres usług,
zgodny ze standardami określonymi dla
danego typu domu, w oparciu o
indywidualne potrzeby jego mieszkaoców.

Art. 57, ust. 8 i art. 52,
ust.3 UPS;
Rozporządzenie MPiPS
z 19 października 2005 r.
w sprawie domów
pomocy społecznej
(Dz. U. 2005 nr 217 poz.
1837); Rozporządzenie
MPS z 28 lipca 2005 r.
w sprawie rodzinnych
domów pomocy (Dz. U.
2005 nr 153 poz. 1276).
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Dzienne domy
pomocy

Usługi
opiekuocze, w
tym
specjalistyczne

Specjalistyczne
usługi
opiekuocze dla
osób z
zaburzeniami
psychicznymi

Środowiskowy
dom
samopomocy

Osoby starsze,
osoby
z niepełnosprawn
ością.

Osoby starsze,
osoby
z niepełnosprawn
ością, rodziny
(w tym piecza
zastępcza).

Przeznaczone są dla różnych grup
dyspanseryjnych, zarówno dla ON jak i OS.
Zapewniają całodzienny pobyt, a ich celem
jest umożliwienie ludziom spędzania
wolnego czasu, zaspokojenie potrzeb
kulturalno-oświatowych, aktywizację
psycho-fizyczną oraz całodzienne
wyżywienie. To środowiskowa forma
wsparcia, służąca utrzymaniu osoby w
społeczności lokalnej i rodzinnym
środowisku i zapobieganiu wykluczeniu
społecznemu i instytucjonalizacji
Usługi opiekuocze są przyznawane w
przypadkach, gdy osoby (rodziny)
potrzebują pomocy innych osób np. w
codziennym zaspokajaniu potrzeb
życiowych, pielęgnacji zaleconej przez
lekarza czy też w wypadku wystąpienia
niemożności opieki przez członka rodziny
(np. okresowy pobyt matki w szpitalu,
wyjazd osoby zajmującej się ON).
Usługi specjalistyczne zaś dostosowane są
do indywidualnych potrzeb osób
starszych/z niepełnosprawnością/rodzin
wynikających z rodzaju niepełnosprawności
lub schorzenia, świadczone przez osoby ze
specjalistycznym przygotowaniem
zawodowym.

Osoby starsze,
osoby z
niepełnosprawno
ścią, rodziny
(w tym piecza
zastępcza).

Zróżnicowana oferta specjalistycznych
usług wynikających z potrzeb związanych z
zaburzeniami psychicznymi, skierowana dla
osób starszych, osób z niepełnosprawnością
oraz rodzin wychowujących dziecko
posiadające tego rodzaju zaburzenia. Mają
one na celu umożliwienie prawidłowego
funkcjonowania ww. osób w środowisku czy
uzyskanie dostępu do zajęd
rehabilitacyjnych.

Osoby starsze,
osoby
z niepełnosprawn
ością.

Jest przeznaczony dla osób z
niepełnosprawnością/osób starszych
z zaburzeniami psychicznymi; zapewnia
dzienny pobyt, podstawowe świadczenia
opiekuocze, rehabilitacyjne, edukacyjne,
rekreacyjno-kulturalne oraz
przysposabiające do życia. Nadrzędnym
celem jest umożliwienie utrzymania się w
środowisku grupy osób z zaburzeniami
psychicznymi, które mają duże trudności w
życiu codziennym, szczególnie w

Ustawa z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy
społecznej (Dz. U. 2009
nr 175 poz. 1362 z późn.
zm.), art.51 i 111.

Ustawa z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy
społecznej (Dz. U. 2009
nr 175 poz. 1362 z późn.
zm.), art.50, ust. 2,3,4,5.
Rozporządzenie Ministra
Polityki Społecznej z dnia
22 września 2005 r. w
sprawie
specjalistycznych usług
opiekuoczych (Dz. U.
2005 nr 189 poz. 1598
z późn. zm.)

Ustawa z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy
społecznej (Dz. U. 2009
nr 175 poz. 1362 z późn.
zm.), art.50, ust. 2,3,4,5.
Rozporządzenie Ministra
Polityki Społecznej z dnia
22 września 2005 r. w
sprawie
specjalistycznych usług
opiekuoczych (Dz. U.
2005 nr 189 poz. 1598
z późn. zm.)
Ustawa z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy
społecznej (Dz. U. 2009
nr 175 poz. 1362 z późn.
zm.), art.51 i 111
Rozporządzenie MPiPS
z 9 grudnia 2010 r.
w sprawie
środowiskowych domów
samopomocy (Dz. U.
2010 nr 238 poz. 1586).

238

kształtowaniu swoich stosunków z
otoczeniem, w sprawie zatrudnienia jak
również w sprawach bytowych.

Mieszkania
chronione

Asystent
rodziny

Rodziny
wspierające

Placówki
wsparcia
dziennego

Osoby starsze,
osoby
z niepełnosprawn
ością, rodziny
(w tym piecza
zastępcza).

Przyznawane osobom/rodzinom, które z
uwagi na wiek, chorobę lub
niepełnosprawnośd potrzebują pomocy w
funkcjonowaniu w codziennym życiu. Ma
ono na celu przygotowanie osób w nim
przebywających (pod opieką specjalistów)
do samodzielnego życia w środowisku czy
też zastępowad pobyt w placówce
zapewniającej opiekę całodobową.
Mieszkanie chronione umożliwia integrację
ze społecznością lokalną.

Ustawa z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy
społecznej (Dz. U. 2009
nr 175 poz. 1362 z późn.
zm.), art.53

Rodziny (w tym
piecza zastępcza)

Bezpośrednia pomoc rodzinie w jej
środowisku domowym, której celem jest
m.in. przezwyciężenie trudności i poprawa
funkcjonowania rodziny, szczególnie w
sferze opiekuoczo- wychowawczej, praca z
rodziną, dostarczanie praktycznych
informacji, towarzyszenie rodzinie,
wspieranie jej i pomoc w zrozumieniu
przyczyn jej kłopotów (diagnoza).

Ustawa z dnia 9 czerwca
2011 r. o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy
zastępczej) (Dz. U. 2011
nr 149 poz. 887), art. 11,
ust. 2, art. 14, art. 15.

Rodziny (w tym
piecza zastępcza)

Rodzina, która ma problem w wypełnianiu
funkcji wychowawczo-opiekuoczej może
zostad objęta pomocą rodziny wspierającej.
Ma ona kompetencję w zakresie opieki i
wychowania dziecka, prowadzenia
gospodarstwa domowego i kształtowania
odpowiednich wzorców społecznych.

Ustawa z dnia 9 czerwca
2011 r. o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy
zastępczej) (Dz. U. 2011
nr 149 poz. 887), art. 29
ust. 1 i 2 pkt. 1-3.

Rodziny (w tym
piecza zastępcza)

Placówki wsparcia dziennego realizują to w
formie:
-opiekuoczej, czyli wsparcia rodziny w
opiece i wychowaniu dziecka, pomocy
dziecku w nauce, organizacji czasu
wolnego, zabawie i zajęciach sportowych
oraz rozwoju zainteresowao
-specjalistycznej, czyli wsparcia rodziny z
dziedmi, które mają potrzeby w zakresie
logopedii, skorygowania ich zachowania
w środowisku rówieśniczym czy
wymagającymi pomocy terapeutycznej itp.

Ustawa z dnia 9 czerwca
2011 r. o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy
zastępczej) (Dz. U. 2011
nr 149 poz. 887), art. 24,
ust. 3 i 4.

-pracy podwórkowej, realizującej zadania
animacyjne i socjoterapeutyczne.

Rodzinna
piecza
zastępcza

Rodziny (w tym
piecza zastępcza)

Jest to rodzaj zapewnienia dziecku
całodobowej opieki i wychowania
zapewniającego opiekę zdrowotną,
wykształcenie, zaspokojenie potrzeb
bytowych i emocjonalnych, rozwój
duchowy i zainteresowao. Formy pieczy:
-rodzina zastępcza (spokrewniona,
niezawodowa, zawodowa pełniąca funkcję

Ustawa z dnia 9 czerwca
2011 r. o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy
zastępczej) (Dz. U. 2011
nr 149 poz. 887) art.39,
art.40
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pogotowia rodzinnego/specjalistyczna)
-rodzinny dom dziecka.

Rodziny (w tym
piecza zstępcza)

Na wniosek rodziny zastępczej/rodzinnego
domu dziecka udziela on pomocy w
zakresie między innymi: realizacji zadao
płynących z rodzinnej pieczy zastępczej,
opieki psychologicznej, nawiązania
wzajemnego kontaktu.

Ustawa z dnia 9 czerwca
2011 r. o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy
zastępczej) (Dz. U. 2011
nr 149 poz. 887) art. 77
ust. 1 i 3 – pkt. 1-7.

Instytucjonalna
piecza
zastępcza

Rodziny (w tym
piecza zastępcza)

Sprawowana jest w formie placówki
opiekuoczo-wychowawczej, regionalnej
placówki opiekuoczo-terapeutycznej,
interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego.

Ustawa z dnia 9 czerwca
2011 r. o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy
zastępczej) (Dz. U. 2011
nr 149 poz. 887) art. 93
ust. 1,

Interwencja
kryzysowa

Osoby starsze,
osoby z
niepełnosprawno
ścią, rodziny
(w tym piecza
zastępcza).

Profesjonalne wsparcie osób starszych/z
niepełnosprawnością i rodzin w sytuacjach
kryzysowych/w wyniku przemocy domowej.
W szczególności obejmuje natychmiastową
specjalistyczną pomoc psychologiczną,
poradnictwo socjalne, zapewnienie
schronienia, poradnictwo prawne.

Ustawa z dnia 9 czerwca
2011 r. o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy
zastępczej) (Dz. U. 2011
nr 149 poz. 887), art. 19,
pkt. 2, pkt. 13; art. 25,
art. 36, ust. 2, pkt. g,
177
art. 46 .

Koordynator
rodzinnej
pieczy
zastępczej

177

Opracowanie własne na podstawie Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
(Dz.
U.
2011
nr
149
poz.
887)
oraz
pakietów
usług
pomocy
i
integracji
społecznej,
http://wrzos.org.pl/projekt1.18/?id=98&m=37
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6.2.2.

Finansowanie i zakup usług

Finansowanie pomocy społecznej realizowane jest w oparciu o zasady wynikające z Ustawy o finansach
publicznych (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 885) oraz Ustawy o rachunkowości (Dz. U. 2013 nr 0, poz. 330).
Przy finansowaniu instytucji pomocy społecznej działających w ramach samorządu zastosowanie ma także
właściwa (odpowiednia do szczebla) ustawa o samorządzie terytorialnym:
 Ustawa o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 594, z późn. zm.)
 Ustawa o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 595, z późn .zm.)
 Ustawa o samorządzie województwa (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 596, z późn .zm.)
Zasady finansowania zależne są od typu realizowanego zadania oraz formy organizacyjno-prawnej jednostki.
W pomocy społecznej stosowana jest zasada budżetowania brutto, co oznacza możliwośd pokrywania
wydatków niezależnie od osiąganych przez daną jednostkę dochodów. Najczęściej stosowaną formą
organizacyjno-prawną są paostwowe i samorządowe jednostki budżetowe. Podstawą gospodarki finansowej
jednostki budżetowej (np. ośrodka pomocy społecznej) jest plan finansowy zatwierdzony przez kierownika
jednostki, wynikający odpowiednio z ustawy lub uchwały budżetowej otrzymanej od dysponenta wyższego
stopnia (czyli w praktyce gminny ośrodek pomocy społecznej przygotowuje plan finansowy na dany rok na
podstawie uchwały budżetowej rady gminy i pieniędzy, które w tej uchwale zostały zapisane, czyli przyznane
OPS).
Ustawa o pomocy społecznej zakłada mieszane finansowanie zadao pomocy społecznej, tj. zarówno ze środków
centralnych pochodzących z budżetu paostwa, jak i z tzw. środków własnych, czyli samorządowych. Ustawa
dzieli zadania głównych jednostek pomocowych na własne i zlecone przez administrację rządową. Ten sam
podział klasyfikuje świadczenia wypłacane przez gminy i powiaty.
Ponadto jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymywad dotacje celowe z budżetu paostwa
na dofinansowanie zadao własnych z zakresu pomocy społecznej, przy czym wysokośd dotacji nie może
przekroczyd 80% kosztów realizacji zadao.
Programy i projekty realizowane przez jednostki pomocy społecznej mogą byd również finansowane ze środków
unijnych, głównie z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Poza tym różne działania pomocowe mogą byd finansowane ze środków prywatnych, takich jak: darowizny,
sponsoring, zbiórki publiczne, dobroczynnośd indywidualna, zyski z działalności gospodarczej prowadzonej
przez organizacje pozarządowe, składki, przychody przedsiębiorstw społecznych itp.
W pokrywaniu kosztów z pomocy społecznej partycypują niektórzy beneficjenci po ustaleniu wysokości
odpłatności za usługi społeczne (np. za usługi opiekuocze, opłaty za pobyt w ośrodkach wsparcia, mieszkaniach
chronionych i w domach dla matek z małoletnimi dziedmi i kobiet w ciąży, opłaty za pobyt w domach pomocy
społecznej).
Sektor usług społecznych utrzymuje się niemalże wyłącznie z pieniędzy publicznych. Pochodzą one ze źródeł
centralnych (PFRON, NFZ), albo z budżetów samorządów. Powszechna jest opinia, że obecny poziom
finansowania nie jest wystarczający do tego aby zapewnid odpowiednie działanie instytucji świadczących usługi
dla każdej z trzech głównych kategorii odbiorców. Należy jednak mied na uwadze, że efektywnośd sposobu
organizacji usług przez instytucje nie zależy jedynie od poziomu finansowania (logika finansowania usług) ale
także od zdolności racjonalnego dysponowania środkami (logika zarządzania i planowania usług). Ten aspekt
ważny jest w przypadku środków pochodzących z funduszy centralnych przyznanych na finansowanie usług
medycznych lub rehabilitacyjnych. Powszechnie wskazuje się na niestałośd zasad zgodnie z którym zarówno
PFRON jak i NFZ rozdysponowuje swoje środki. Zmieniające się zasady powodują, że trudno jest poszczególnym
podmiotom planowad realizację usług w cyklach dłuższych niż rok. W przypadku osób wymagających stałej

opieki, czyli przede wszystkim osób starszych i z niepełnosprawnością, niepewnośd dotycząca tego, czy, w jakim
zakresie i za ile dana usługa będzie dostępna, ogranicza możliwośd rozbudowania oferty.
Powoduje to, że bardzo często realizatorzy tych usług wskazują na brak środków na pokrycie nawet
podstawowych potrzeb podopiecznych.
Koszty usług społecznych stanowią co roku istotny wydatek dla samorządów. Badanie pokazało, że odpowiedzią
na trudności finansowania usług może byd proces deinstytucjonalizacji. Koszty usług instytucjonalnych (DPS)
w przypadku osób starszych są 7,5 krotnie wyższe, niż usług świadczonych w domach lub placówkach
środowiskowych. Z drugiej strony kondycja osób przebywających w placówkach całodobowych często pozwala
na zmianę formy pomocy z instytucjonalnej zamkniętej na środowiskową – tylko ok. 12% podopiecznych DPS
jest niemobilnych (dane MPiPS 05 za 2014 r.).
W przypadku usług świadczonych rodzinom, połowa (50%) biorących udział w badaniu podmiotów
zadeklarowała, że wysokośd środków jakimi dysponowała w 2014 r. była zbyt mała, aby pokryd podstawowe
potrzeby podopiecznych. Na pokrycie tylko podstawowych potrzeb w zakresie pomocy rodzinom mogło sobie
pozwolid 27,5% instytucji, natomiast pozostałe 22,5% poza pokryciem podstawowych potrzeb podopiecznych
było w stanie zabezpieczyd wszystkie pozostałe.
Wykres 69 Czy finansowanie na rok 2014 przeznaczone na funkcjonowanie Pani/Pana instytucji/podmiotu było
wystarczające w perspektywie potrzeb, z jakimi się ona/on borykała w zakresie pomocy rodzinom?
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wysokośd środków była zdecydowanie za mała, aby zabezpieczyd podstawowe potrzeby podopiecznych
wysokośd środków była wystarczająca dla zaspokojenia podstawowych potrzeb podopiecznych, jednak za
mała na realizację wszystkich potrzeb, jakie się pojawiły
wysokośd środków była wystarczająca, aby zabezpieczyd wszystkie potrzeby podopiecznych
Źródło: Badanie CATI z realizatorami usług reprezentującymi NGO/podmioty prywatne.

Podobna sytuacja występuje w przypadku usług dla osób z niepełnosprawnością. Jedna trzecia wszystkich
instytucji zajmujących się świadczeniem wsparcia osobom z niepełnosprawnością mogła pokryd tylko
podstawowe potrzeby swoich podopiecznych. Tylko co ósma instytucja mogła zabezpieczyd potrzeby
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podopiecznych. Połowa instytucji niepublicznych, zajmująca się pomocą osobom z niepełnosprawnością, nie
miała środków nawet na zabezpieczenie ich podstawowych potrzeb.
Wykres 70 Czy finansowanie na rok 2014 przeznaczone na funkcjonowanie Pani/Pana instytucji/podmiotu było
wystarczające w perspektywie potrzeb podopiecznych, z jakimi się ona/on borykała w zakresie pomocy osobom
z niepełnosprawnością?
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wysokośd środków była zdecydowanie za mała, aby zabezpieczyd podstawowe potrzeby
podopiecznych
wysokośd środków była wystarczająca dla zaspokojenia podstawowych potrzeb
podopiecznych, jednak za mała na realizację wszystkich potrzeb, jakie się pojawiły
wysokośd środków była wystarczająca, aby zabezpieczyd wszystkie potrzeby podopiecznych
trudno powiedzied
Źródło: Badanie CATI z realizatorami usług reprezentującymi NGO/podmioty prywatne.

Nieco lepiej, ale też nie satysfakcjonująco, wygląda sytuacja w przypadku instytucji świadczących pomoc
osobom starszym. Blisko połowa tego typu podmiotów uczestniczących w badaniu zadeklarowała, że wysokośd
środków jaką dysponowały w 2014 r. była zdecydowanie zbyt mała, aby zabezpieczyd podstawowe potrzeby
podopiecznych. Ponad jedna trzecia oceniła natomiast wysokośd środków jako wystarczającą, jednak za małą
na realizację wszystkich potrzeb, jakie się pojawiły. Natomiast dla 13,5% badanych podmiotów wysokośd
środków była optymalna, aby zaspokoid wszystkie potrzeby, jakie się pojawiły.
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Wykres 71 Czy finansowanie na rok 2014 przeznaczone na funkcjonowanie Pani/Pana instytucji/podmiotu było
wystarczające w perspektywie potrzeb, z jakimi się ona borykała w zakresie pomocy osobom starszym?
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wysokośd środków była zdecydowanie za mała, aby zabezpieczyd podstawowe potrzeby
podopiecznych
wysokośd środków była wystarczająca dla zaspokojenia podstawowych potrzeb podopiecznych,
jednak za mała na realizację wszyskie potrzeby, jakie się pojawiły
wysokośd środków była wystarczająca, aby zabezpieczyd wszystkie potrzeby podopiecznych
trudno powiedzied
Źródło: Badanie CATI z realizatorami usług reprezentującymi NGO/podmioty prywatne.

W finansowaniu usług nieco innym zagadnieniem jest zakres kosztów ponoszonych przez samych odbiorców
usług. Brakuje szczegółowych danych na ten temat, niemniej jednak z badania wynika kilka kwestii, na które
warto zwrócid uwagę. W przypadku DPS, mieszkaniec przeznacza na swoje utrzymanie w instytucji 70% swoich
przychodów (renty, emerytury) wynoszących najczęściej około 700-800 złotych. Większośd usług i zajęd
świadczonych w domach pomocy społecznej nie wymaga ponoszenia przez mieszkaoców dodatkowych
kosztów.
Przy okazji analizy danych zebranych wśród mieszkaoców DPS i ŚDS zauważono, ze mieszkaocy nie zawsze są
świadomi, z czego wynika wysokośd opłat, jaką ponoszą. Uczestnicy środowiskowych domów samopomocy
prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego łatwiej identyfikowali koszty, jakie ponoszą w związku
z korzystaniem ze wsparcia placówki, chod zdarzało się, że nie znali powodów, dla których nie uiszczają opłaty
za korzystanie ze wsparcia środowiskowych domów samopomocy.
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Kiedyś płaciłem, teraz nie płacę. Bo kiedyś się płaciło za pobyt i za usługi, to ja płaciłem za pobyt, a za
usługi nie, a teraz za usługi i za pobyt nie płacę, a za dojazd, to mi gmina płaci. To nic nie płacę (...) bo
jakieś przepisy się zmieniły. Kiedyś było za pobyt i za usługi, a teraz jest za usługi. A za pobyt nie...
(Odbiorca)
Osoby korzystające z ośrodków interwencji kryzysowej są już o wiele lepiej poinformowane o zasadach
i wysokości opłat, jakie należy ponosid z tytułu przebywania w placówce. Dzienne opłaty wynoszą około 1 zł
za osobę dorosłą oraz 50 groszy za dziecko.
Seniorzy korzystający ze wsparcia klubów seniorów ponoszą jedynie koszty dojazdów do klubów oraz
ewentualnych zajęd poza placówką (np. opłaty za basen). Pozostałe formy uczestnictwa w zajęciach są
bezpłatne.
Chyba że chcemy tak w indywidualnej formie temu prowadzącemu jakiś tam drobiazg kupid, to wtedy się
tam składamy po złotówkę czy po 2 złote. Ale tak to odpłatności (machnięcie ręką). (Odbiorca)

6.3.

Perspektywy deinstytucjonalizacji

Zgodnie z Ogólnoeuropejskimi wytycznymi dotyczącymi przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki
świadczonej na poziomie lokalnych społeczności deinstytucjonalizacja to proces przejścia od opieki
instytucjonalnej do usług świadczonych w lokalnej społeczności, wymagający z jednej strony rozwoju usług
świadczonych w lokalnej społeczności, z drugiej – stopniowego ograniczenia usług w ramach opieki
instytucjonalnej. Integralnym elementem deinstytucjonalizacji usług jest prewencja, mająca zapobiegad
umieszczaniu osób w opiece instytucjonalnej, a w przypadku dzieci – rozdzieleniu dziecka z rodziną
i umieszczeniu w pieczy zastępczej. W kontekście polskiego systemu usług społecznych ta idea budzi wiele
obaw i niejasności. Wynika to z faktu, że różne instytucje świadczące usługi dla osób starszych,
z niepełnosprawnością czy rodzin działają w społecznościach lokalnych i to w nich świadczą swoje usługi.
W związku z powyższym, zasadniejsze wydaje się rozumienie tego terminu jako procesu, w ramach którego
świadczenie usług na rzecz osób niesamodzielnych przechodzi, tam gdzie jest to możliwe, od form
całodobowych instytucjonalnych (np. DPS) do form świadczonych w instytucjach o charakterze
środowiskowym (w tym w domach), a także od instytucji (administracji publicznej) do podmiotów III sektora
oraz grup nieformalnych między innymi rodzinnych, koleżeoskich i sąsiedzkich, wspomaganych przez
profesjonalistów:




pielęgniarki środowiskowe;
asystentów osób starszych i niepełnosprawnych;
asystentów rodzin i koordynatorów pieczy zastępczej.

We wspomnianych wytycznych wskazano 4 grupy użytkowników, których dotyczy ten proces, a są to:





dzieci, w tym dzieci niepełnosprawne;
osoby niepełnosprawne;
osoby dotknięte zaburzeniami psychicznymi;
osoby starsze.

W zaleceniach Komitetu Ministrów Rady Europy w sprawie praw dzieci oraz usług socjalnych przyjaznych
dzieciom i rodzinom wzywa się paostwa członkowskie do opracowania „programów deinstytucjonalizacji (...)
połączonych z wysiłkami zmierzającymi do rozwoju usług rodzinnych i środowiskowych, zwłaszcza dla dzieci
178
poniżej trzeciego roku życia oraz dzieci niepełnosprawnych” . W przypadku tej grupy beneficjentów
w zależności od sytuacji rodzinnej dziecka można mówid o dwóch metodach świadczenia pomocy.
178

Tamże
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W odniesieniu do rodzin nie radzących sobie w sprawach opiekuoczo-wychowawczych, a także rodziców dzieci
z niepełnosprawnością udzielane wsparcie ma obejmowad pomoc specjalistów: asystenta rodziny,
psychologa, czy też pedagoga, a także pomoc finansową oraz rzeczową. Są to działania o charakterze
profilaktycznym, mające na celu utrzymanie dziecka w rodzinie biologicznej. W sytuacji, gdy rodzice dziecka
nie żyją, bądź też nie są w stanie sprawowad nad nim opieki trafia ono do rodziny adopcyjnej lub zastępczej,
a tylko w ostateczności do placówki opiekuoczo-wychowawczej.
Jednym z dokumentów wzywających do poszanowania prawa osób z niepełnosprawnością do życia
w społeczeostwie jest Konwencja ONZ. Zgodnie z jej zapisami paostwo powinno zapewnid im „szeroki zakres
usług wspierających świadczonych w domu lub placówkach zapewniających zakwaterowanie oraz do innych
usług wspierających, świadczonych w społeczności lokalnej, w tym do pomocy osobistej niezbędnej do życia
179
i włączania w społecznośd oraz zapobiegającej izolacji i segregacji społecznej” .
WHO argumentuje zasadnośd przeprowadzenia procesu deinstytucjonalizacji dla tej grupy odbiorców tym, iż
opieka świadczona poza zakładami daje lepsze efekty pod względem jakości życia jej beneficjentów, cechuje się
180
większym poszanowaniem dla praw człowieka oraz jest bardziej opłacalna dla samorządów .
Ostatnią grupę beneficjentów pomocy, której ma dotyczyd proces deinstytucjonalizacji stanowią osoby starsze.
W tym przypadku transformacja systemu opieki w kierunku modelu środowiskowego ma, tam gdzie jest to
możliwe, ograniczyd liczbę osób trafiających do domów pomocy społecznej oraz umożliwid im partycypację
społeczną, co ma się przyczynid do poprawy jakości życia seniorów.
Wytyczne stanowiące podstawę dla przygotowania procesu deinstytucjonalizacji wskazują, że kluczowe nie jest
samo zamykanie placówek całodobowych , co dostosowanie usług do potrzeb odbiorców. Zamykanie placówek
może byd tylko jednym z elementów tego procesu i może odbywad się jedynie w sytuacjach w których istnieje
dla usług instytucjonalnych-całodobowych alternatywa w postaci usług środowiskowych. W kontekście opisu
usług, zawartym we wcześniejszych rozdziałach, należy zauważyd, że nawet w placówkach całodobowych
realizuje się pewne elementy deinstytucjonalizacji. W odniesieniu do mieszkaoców DPS, objętych badaniem,
prowadzona jest wnikliwa diagnoza, nie są oni pozbawiani kontaktu ze środowiskiem lokalnym (np. mają
możliwośd opuszczanie terenu placówki), a wsparcie jest dostosowane do ich potrzeb i rytmu życia. Kluczowe
jest dążenie do zmiany sytuacji na polskim rynku usług, na którym obecnie przeważają formy instytucjonalne,
nawet, gdy nie są one konieczne. Celowe jest dążenie do takiej zmiany oferty usług, aby doprowadzid do
równowagi pomiędzy usługami środowiskowymi i instytucjonalnymi, aby osoby potrzebujące pomocy mogły
skorzystad w pierwszej kolejności ze wsparcia w szeroko rozumianym środowisku lokalnym, a tylko
181
w ostateczności musiały korzystad z całodobowej opieki zinstytucjonalizowanej.
Pełne osiągnięcie celów analizowanego procesu wobec każdej z grup odbiorców wymaga, aby
deinstytucjonalizacja opierała się o szereg nowatorskich usług realizowanych w środowisku lokalnym.
Z przeprowadzonych badao wśród organizatorów i realizatorów usług (o czym dalej) dostrzec można jednak
niewielki poziom zrozumienia, zainteresowania zagadnieniem i niski poziom motywacji do działania w tym
kierunku. Przede wszystkim należy jednak zauważyd, że deinstytucjonalizacja nie jest abstrakcyjnym
projektem, ale konkretnym zestawem działao, które należy podjąd w oparciu o istniejące obecnie
rozwiązania, zwłaszcza ustawę o pomocy społecznej i zapisane w niej narzędzia, a także w oparciu
o istniejącą sied dziennych instytucji wsparcia. W przypadku województwa wielkopolskiego (ale także zapewne
wszystkich pozostałych województw) pierwszą barierą jest zarówno brak samej koncepcji, wokół której
można by budowad program deinstytucjonalizacji, jak i wstępnego harmonogramu działao. Najważniejszą
179

Artykuł 19 Konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych za: Ogólnoeuropejskie
wytyczne dotyczące przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie lokalnych społeczności.
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E. Kamusioska Znaczenie kompleksowej rehabilitacji w integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeostwem, Studia
Medyczne 2008; 9: 83-86.
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P. Błędowski, Strategie działania w starzejącym się społeczeostwie, tezy i rekomendacje, s. 61.
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kwestią jest plan działao opisujący wszystkie konieczne zadania zmierzające do tego, aby w pierwszym rzędzie
przygotowad obecny system do deinstytucjonalizacji, a następnie do stopniowego jej wprowadzania, tam gdzie
jest to zasadne.
Postulatowi deinstytucjonalizacji musi towarzyszyd głęboka analiza ustawy o pomocy społecznej wraz z planami
nowelizacji oraz aktów wykonawczych do niej. Równie duże znaczenie ma znajomośd aktualnego systemu
finansowania poszczególnych świadczeo, w którym upatruje się drugą istotną barierę. Jak wskazują
organizatorzy usług, deinstytucjonalizacja wymagałaby zmiany pewnych jego elementów na poziomie
centralnym.
Przed polityką publiczną mającą na celu deinstytucjonalizację usług stoją zatem dwa bardzo trudne wyzwania.
Pierwszym z nich jest dokonanie głębokiej analizy istniejącego systemu formalno-prawnego i wskazanie tych
elementów, które:
a) w pierwszej kolejności uniemożliwiają przekierowanie części strumienia zasobów (finansowych i kadrowych)
z obecnych podmiotów na poziom NGO lub grup nieformalnych
b) mogą zbudowad zrozumienie i konsensus społeczny wobec procesu deinstytucjonalizacji oraz wskażą
korzyści wynikające z niego dla każdej ze stron: organizatorów, realizatorów i odbiorców.
Oznacza to, że proces deinstytucjonalizacji wymaga jednak starannie zaplanowanego wieloletniego planu
działania. Wytyczne wskazują możliwie szeroką grupę osób i instytucji, która powinna uczestniczyd w tym
przedsięwzięciu. Są to zarówno przedstawiciele resortów (w tym odpowiedzialnych za ochronę dzieci, opiekę
zdrowotną, edukację, kulturę, rozrywkę, pracę, niepełnosprawnośd, transport i finanse), jak i podmioty
pozarządowe oraz prywatne, a także osoby, które będą lub mogą korzystad z usług wraz z ich rodzinami,
organizacjami oraz świadczeniodawcami. Na gruncie polskim szczególną rolę powinny odgrywad w tym procesie
jednostki samorządowe, które znają potencjał swoich regionów i mają dzięki temu najlepszą wiedzę
pozwalającą przeprowadzid dogłębną analizę sytuacji lokalnej.
6.3.1.

Nastawienie środowiska

Analizy przeprowadzone w ramach niniejszego projektu dają już pewne podstawy do rozpatrywania systemu
instytucjonalnego i jego gotowości do stopniowej deinstytucjonalizacji. W tym rozdziale zostaną
zaprezentowane opinie i obawy tych, których proces miałby dotyczyd: organizatorów, realizatorów i odbiorców
usług. Dla każdej z tych grup zidentyfikowano problemy na trzech poziomach, zaprezentowanych na schemacie
poniżej.
Pierwszy problem dotyczy rozumienia samego pojęcia deinstytucjonalizacji – uczestnicy systemu nie wiedzą
czym jest deinstytucjonalizacja i mają problemy ze zrozumieniem wyjaśnienia, w ich opinii abstrakcyjnego
pojęcia. Drugi problem wiąże się z przebiegiem procesu – jak miałby on wyglądad, jakie środki angażowad i jakie
rozwiązania wdrażad. Ostatni problem wiąże się z przekonaniem o słuszności promowanej idei oraz zasadności
stosowania zaproponowanych rozwiązao do wszystkich odbiorców usług. Warto zauważyd, że wszystkie trzy
zidentyfikowane główne problemy są ze sobą powiązane. Kluczowe są działania podejmowane
w rozwiązywaniu problemu poznawczego. Tylko skuteczne wyjaśnienie planowanych zmian pozwoli je dobrze
zaplanowad i dopasowad do potrzeb potencjalnych odbiorców.
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Rysunek 5 Główne problemy procesu deinstytucjonalizacji

Deinstytucjonalizacja:
Problem poznawczy

Problem organizacyjny

Problem merytoryczny

• uczestnicy systemu nie
wiedzą czym jest i mają
problemy ze
zrozumieniem
wyjaśnienia

• uczestnicy systemu nie
wiedzą jak miałaby
przebiegad

• uczestnicy systemu nie
są przekonani czy
przełoży się na poprawę
sytuacji odbiorców

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania.

6.3.2.

Organizatorzy usług

Opisane wyżej trzy aspekty problemów z deinstytucjonalizacją szczególnie trafnie ukazują perspektywę
organizatorów usług, reprezentowanych w badaniu przez kadrę zarządzającą jednostek organizacyjnych
pomocy społecznej: OPS i PCPR oraz radnych. Samo pojęcie deinstytucjonalizacja jest przez nich przeważnie źle
rozumiane, a wątpliwości pozostają nawet po wyjaśnieniu jego znaczenia. Pojęcie to bowiem wywołuje silne
negatywne skojarzenie z likwidacją wszelkich instytucji (także OPS i PCPR), mimo iż w przytoczonej definicji
następuje odwołanie tylko do pewnych typów placówek i w dodatku w pewnym tylko zakresie. Aby ułatwid
zrozumienie idei deinstytucjonalizacji, proponuje się nie używanie tego pojęcia w komunikatach kierowanych
do organizatorów usług. Pomocniczo można odwoład się do tej kategorii, ale tylko w sytuacji pełnego jej
zrozumienia i zinternalizowania. Zamiast posługiwania się tym pojęciem lepiej opisywad proces
w sposób operacyjny, z odwołaniem do preferowanych form wsparcia i istniejących instytucji, np.:





proponuje się tworzenie mieszkao wspomaganych dla osób starszych i z niepełnosprawnością, gdzie
przy wsparciu opiekunów mogliby oni żyd zgodnie ze swoimi przyzwyczajeniami i w kontakcie ze
środowiskiem lokalnym;
proponuje się rozwój środowiskowych domów samopomocy, aby wszystkie osoby przewlekle
psychicznie chore oraz z niepełnosprawnością intelektualną mogły dwiczyd się w swojej samodzielności;
proponuje się rozszerzyd działania prewencyjne wobec rodziny poprzez popularyzację roli asystenta
rodziny i rodzin wspierających;

Należy przy tym mied na uwadze niejednoznacznośd pojęcia „w społeczności lokalnej/środowisku lokalnym”.
Jest ono dla odbiorców niejasne i może byd interpretowane na różne sposoby. Co więcej, każda z instytucji
(także zakładów o charakterze całodobowym, zamkniętym) jest elementem społeczności lokalnej i bazowanie
na tym pojęciu może nie tyle utrudnid zrozumienie idei deinstytucjonalizacji, co ułatwid przeprowadzenie jej
w sposób fasadowy poprzez deklarację ścisłej współpracy placówek ze środowiskiem lokalnym.
W obecnej sytuacji braku jednoznacznej definicji tego, czym deinstytucjonalizacja jest, jak ma przebiegad jej
proces oraz kogo ma dotyczyd i w jakim stopniu, spotkad się można raczej z chłodnym przyjęciem całej idei
przez środowisko. Natomiast na podstawie analizy wypowiedzi organizatorów, w których odwołują się
pośrednio do idei przechodzenia z opieki instytucjonalnej do środowiskowej, widad znacznie większe
zrozumienie dla planowanego kierunku zmian.
W opinii przedstawicieli podmiotów organizujących usługi społeczne nie istnieje sposób, aby zapewnid rzetelne
i efektywne realizowanie usług pomocy wszystkim jej potrzebującym bezpośrednio w domach
zainteresowanych, co jest zrozumiałe i nie przeczy idei deinstytucjonalizacji. Panuje jednak zgoda, że istotne
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jest jak najdłuższe utrzymanie ich kontaktu ze środowiskiem lokalnym i rodziną. Sytuacja ta dotyczy, np. osób
z niepełnosprawnością, dla których oprócz usług specjalistycznych, opieki i prowadzonej terapii, nieoceniony
jest kontakt ze środowiskiem lokalnym, rówieśnikami czy innymi osobami. Mogą one wtedy nawiązywad relacje
z otoczeniem. Analogicznie jest z osobami starszymi, zwłaszcza osamotnionymi, dla których pobyt w placówce
stanowi jedyną formę kontaktu z otoczeniem społecznym.
One potrzebują specjalistów. To nie że my umieścimy w Dziennym Domu Pomocy i mamy sprawę załatwioną.
To nie o to chodzi. Bo często te osoby, chociażby osoby starsze, jak my idziemy jako pracownicy socjalni na
wywiad, to oni potrzebują rozmowy, zrozumienia, a nie zawsze chcą porozmawiad z sąsiadką, nie zawsze chcą
porozmawiad z rodziną. (Organizator – OPS, JST)
Bo my działamy na takiej zasadzie, że osoby powinny byd jak najdłużej w rodzinie, w społeczeostwie i tak
dalej, w miejscu zamieszkania, jak najdłużej jak to jest możliwe. (Organizator – UG)
Ja myślę, że powinno się środowiskowo zrobid wszystko, że tę osobę zatrzymad, a tej rodzinie, żeby umożliwid
normalne funkcjonowanie i zapewnienie też tej opieki. (Organizator – UG)
Z pełnym zrozumieniem spotkał się pomysł promowania usług środowiskowych, ale świadczonych nie
w domach podopiecznych, ale w placówkach typu dziennego, takich jak ŚDS, czy placówkach pobytu
dziennego dla osób starszych. Organizatorzy usług dostrzegają zalety takiej formy świadczenia usług.
Są świadomi, że kontakt ze środowiskiem pozwala się podopiecznym rozwijad, a osobom starszym jak najdłużej
utrzymywad sprawnośd fizyczną i umysłową.
(…) ja nie jestem, żeby skupid typową pomoc w domach, bo moim zdaniem osoby powinny wychodzid, się
rozwijad i tak dalej. I ta pomoc była, powinna byd. Wiadomo, że taki przygotowany terapeuta daje trochę
większy pogląd na świat, w ogóle na życie, że ta osoba, odkrywają te osoby – bo przynajmniej widzę co tu
robią w tym środowiskowym domu – że odkrywają się na nowo, że swoje zdolności odkrywają, że coś mogą
zrobid, że uczą się życia w grupie, że uczą się samodzielności, czego w domu – w tych warunkach, jeżeli rodzice
pracują tak długo tych osób i one właściwie to są zamknięte cały dzieo w domu – czego by się nie nauczyły, bo
to jest wejście do ludzi, do środowiska. Na pewno z niekorzyścią dla tych osób bardzo dużą by to było.
(Organizator – UG)
Byłby niezmiernie potrzebny ten dom dziennego pobytu dla osób starszych. (…). Te osoby, nawet osoby
pracujące, by mogły przywieźd tą osobę – matkę, ojca – do tego dziennego domu, wracają z pracy – zabrad.
I wtedy by było wiadomo, że ta osoba ma opiekę, przez cały dzieo jest w takim domu, gdzie się tam opiekują,
gdzie ma podany posiłek i tak dalej. (Organizator – UG)
Warto zauważyd, że wielu organizatorów podkreślało koniecznośd utrzymywania placówek pobytu
całodobowego, ponieważ dla części osób jest to najbardziej adekwatna forma pomocy, która gwarantuje im
bezpieczeostwo i optymalne warunki funkcjonowania. Promowanie idei deinstytucjonalizacji powinno
podkreślad, że osoby wymagające pomocy całodobowo nie zostaną jej pozbawione.
No, ale są niektóre, niektóre osoby posiadają już takie warunki życiowe, że jedynym normalnym rozwiązaniem
jest umieszczenie go w domu pomocy społecznej. Że po prostu w takich warunkach osoby niektóre żyją,
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że zagraża to ludzkiemu życiu i ludzkiej godności, że umieszczenie jest jak najbardziej potrzebne w domu
pomocy społecznej. (Organizator – UG)
Proces deinstytucjonalizacji, może natrafid na różnego rodzaju bariery. Pierwszą z nich jest możliwy opór
ze strony lokalnych decydentów samorządowych, kadry pomocy społecznej oraz realizatorów usług. Biorąc
pod uwagę, że planowanie usług społecznych odbywa się w oparciu o doświadczenia z lat ubiegłych,
przeniesienie akcentów na pomoc świadczoną w środowisku będzie wymagało istotnej reorganizacji
planowania usług oraz samych jednostek pomocy społecznej. Inaczej będą musiały zostad zaplanowane zasoby,
w tym finansowe i kadrowe. Deinstytucjonalizacja kojarzy się też z koniecznością poszukiwania dodatkowych
środków, zaplanowania ich, nadzoru nad realizacją i efektami ich wydatkowania. Dla niektórych samorządów
jest to potencjalnie duże obciążenie. Tym ważniejsze jest informowanie o procesie deinstytucjonalizacji jako
potencjalnym źródle finansowania usług w instytucjach o charakterze środowiskowym, a także możliwości
tworzenia nowych placówek pobytu dziennego i przekształcaniu placówek całodobowych poprzez ich większe
otwarcie na społecznośd lokalną.
*największą barierą, żeby to zrobid jest + wola, osób zwierzchnich, żeby cokolwiek zrobid. Robi się wtedy jak
już, no, musi byd. (Organizator – UG)
Jak dla mnie to poniektórym się nie chce zaangażowad, niektórym zmienid systemu mentalnego pracy, bo
trzeba jednak zrobid 2 kroki więcej żeby napisad program, żeby ściągnąd te środki i później monitorowad
funkcjonowanie, to jest wysiłek dla niektórych duży. (Organizator – PCPR)
Opisana bariera ma też swoje odzwierciedlenie w postawach polityków na szczeblu lokalnym. Reformy
w obszarze polityki społecznej nie leżą z reguły w obszarze zainteresowania polityków, ponieważ z jednej strony
są one trudne do przeprowadzenia, a z drugiej ich efekty są oddalone w czasie, co w perspektywie jednej
kadencji nie zwiększa szans władz samorządowych na kolejny sukces wyborczy. Takie nastawienie samorządów
utrudnia podejmowanie decyzji o zmianach organizacyjnych w pomocy społecznej. Dlatego proces
deinstytucjonalizacji nie powinien byd przedstawiany jako reforma, ani tym bardziej stanowid przedmiotu
decyzji politycznych. Deinstytucjonalizacja powinna byd realizowana jako proces stopniowego przesunięcia
akcentów z usług instytucjonalnych do środowiskowych.
Bo jakbyśmy teraz zaczęli tworzyd ten system, to chwalid się możemy dopiero może za 15 lat, za 10-15-20 lat
to przyniesie jakieś efekty. A kto będąc u władzy, będzie myślał, co będzie za 20 lat? (Organizator – PCPR)
Jak każde wdrożenie nowych rozwiązao, tak też deinstytucjonalizacja może generowad istotne zmiany
w gospodarowaniu różnymi zasobami. Z jednej strony organizatorzy wskazują na środki finansowe
przeznaczone na usługi społeczne, z drugiej zaś na zasoby lokalowe gmin i powiatów, które można przeznaczyd
na tworzenie instytucji środowiskowych. Oddzielną kwestią są zasoby kadrowe funkcjonujących placówek.
Każdy z tych zasobów stanowi, zdaniem organizatorów usług, istotne ograniczenie.
W kwestii finansów problematyczne jest wyasygnowanie środków na tworzenie nowych instytucji oraz ich
utrzymanie. Środki przeznaczone na pomoc społeczną są ściśle określone i wszelkie przesunięcia wiązałyby się
z ograniczeniem finansowania jednych usług, kosztem innych. Dlatego proces deinstytucjonalizacji powinien
byd wspierany środkami zewnętrznymi WRPO 2014–2020, w sporej części dedykowanej usługom społecznym.
Przy okazji istotne jest stworzenie modelowych rozwiązao i towarzyszących im kalkulacji pokazujących
oszczędności wynikające ze stopniowego przejścia z opieki instytucjonalnej całodobowej do środowiskowej.
W dofinansowaniu ze środków WRPO 2014+ (EFS/EFRR/BP) upatruje się katalizatora zmian, a trwałośd tych
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zmian może zostad zapewniona przez oszczędności wynikających ze świadczenia usług środowiskowych, które
pojawią się w perspektywie kolejnych lat.
jeżeli w takim tempie nam te domy pomocy społecznej będą budżet zabierad jak teraz to są te 2 lata,
to pewnie z czasem i o finanse się zacznie rozchodzid. (OPS)
Wypracowanie modelowych rozwiązao powinno byd dalej promowane, najlepiej przy udziale tych samorządów,
które je wdrażały. Badanie pokazało, że kierownictwo przynajmniej niektórych OPS współpracuje między sobą,
dzieląc się doświadczeniami:
No ale mówię tu… akurat ja organizując usługi skorzystałam z pomocy koleżanek na przykład, innych gmin,
które już te usługi miały. Po prostu i w organizacji tych usług, i przygotowaniu administracyjnym, jak to ma
wyglądad w ogóle i tak dalej. Tak że korzystam z pomocy koleżanek, innych gmin. (OPS)
Kwestia ograniczonych zasobów lokalowych jest niejednoznaczna. W niektórych gminach i powiatach brakuje
lokali, które mogłyby służyd jako baza do stworzenia placówek dziennych wsparcia w formie środowiskowej.
W innych brakuje woli politycznej, aby takie lokale przekazad na potrzeby działania instytucji pomocy
i integracji społecznej. W części samorządów lokale i wola polityczna do ich przekazania są – brakuje natomiast
dużych funduszy na adaptację zrujnowanych budynków. Rozwiązaniem tych problemów mogą byd środki
europejskie, w tym na rewitalizację społeczną w ramach kompleksowych projektów infrastrukturalnospołecznych, co jest zgodne z wytycznymi na okres programowania 2014–2020.
Są tutaj możliwości zagospodarowania jakiegoś miejsca?
- znalazłoby się. To są stare budynki, gdzie inwestycja pochłonie naprawdę bardzo dużo pieniędzy.
(Organizator-OPS)
…byłoby to *tworzenie oddziałów dziennych+ kolejnym zadaniem gminy. Bo budynek, przystosowanie, to… Nie
wiem, trudno mi tutaj się odnosid do możliwości finansowych gminy, ale myślę, że nie są one zbyt wielkie. Jeśli
chodzi o kadry ośrodka, to wie pan, jest bardzo skromnie. (Organizator-OPS)
Zasoby kadrowe dla obsługi większego zakresu usług społecznych aktualnie nie są wystarczające.
W badanych gminach nawet bez rozszerzenia pakietu usług środowiskowych widad deficyty w tym zakresie.
Problem dotyczy szczególnie usług specjalistycznych, wymagających wyższego wykształcenia kierunkowego.
W celu rozwiązania problemu braku wykwalifikowanej kadry, częśd gmin organizowała projekty skierowane do
osób bezrobotnych, które chciały podnieśd swoje kwalifikacje i zyskad nowy zawód (np. opiekunki
środowiskowej). W niektórych gminach, takie rozwiązanie sprawdziło się i gminy pozyskały nowe kadry. Innym
rozwiązaniem jest wspieranie lokalnych organizacji III sektora i ekonomii społecznej, również w ramach
projektów i inicjując powstawanie podobnych podmiotów. Mogą stanowid w bliskiej przyszłości ważne zaplecze
dla rozwoju usług środowiskowych. Obecnie, szczególnie na terenach wiejskich, potencjał tych instytucji jest
bardzo ograniczony.
Alternatywnym sposobem zapewnienia kadry dla realizacji części usług społecznych jest animowanie działao
lokalnych i aktywizowanie lokalnej społeczności do ich realizacji. Usługi sąsiedzkie mają duży potencjał,
szczególnie na terenach wiejskich. Częściowo już stanowią tam wsparcie dla instytucji pomocy społecznej –
świadcząc swoją pomoc odpłatnie jako opiekunowie lub nieodpłatnie, w sposób niesformalizowany. Dla rodzin
przeżywających trudności szczególnie ważne jest angażowanie rodzin wspierających – instrument ten
w ogóle nie jest stosowany, a potencjał jego wykorzystania jest duży.
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Tak jak już widzę i obserwuję organizacje w tych ośrodkach wielkomiejskich one lepiej funkcjonują. Mają
większe możliwości w sensie projektów. (Organizator – UG)
Oprócz wskazanych barier i ograniczeo, organizatorzy widzą też możliwości usprawnienia przebiegu procesu
deinstytucjonalizacji. Chod pomysły te pojawiały się w pojedynczych wypowiedziach respondentów, warto
rozważyd zasadnośd tych propozycji. Jak wykazano wcześniej, gminy i powiaty organizują swoje usługi głównie
bazując na doświadczeniach z lat poprzednich. Zmiana jaka może się wiązad z wdrażaniem deinstytucjonalizacji
powinna odpowiadad na indywidualne potrzeby mieszkaoców. W tym przypadku bazowanie
na doświadczeniach może nie byd wystarczające. Dlatego zasadny jest postulat jednego z organizatorów, aby
zbadad zapotrzebowanie na usługi na poziomie każdej gminy:
trzeba by od diagnozy czy potrzeb naszych mieszkaoców. Ankietę zrobid? Nie wiem, czy oni by chcieli, żeby coś
takiego powstało. (Organizator – UG)
W ślad za badaniem potrzeb i preferencji mieszkaoców powinna iśd analiza możliwości deinstytucjonalizacji
w stosunku do różnych grup odbiorców wsparcia. Inaczej powinna działad deinstytucjonalizacja w stosunku do
różnych grup:
(…) że to jest opieka głównie właśnie nad osobami starszymi, przewlekle chorymi. Osobami z jakimiś
ograniczeniami ruchowymi. Bo to głównie tego typu sprawy. Pewnie już większy problem z upośledzeniami
jakimiś umysłowymi. Aczkolwiek byd może jakaś częśd osób również nie musiałaby byd w stałym, takim
zamkniętym ośrodku. No kwestia dzieci to już tutaj mówiliśmy, że to to jakby przekazanie wielu zadao tym
rodzinom zastępczym dużo tych problemów już rozwiązały. (Organizator – radny)
Ciekawym pomysłem jest tworzenie oddziałów dziennego pobytu w DPS. W części placówek, które i tak mają
już charakter półotwarty (np. umożliwiają kontakt mieszkaocom ze środowiskiem lokalnym poprzez
umożliwienie opuszczania terenu domu) kosztem adaptacji pomieszczeo można wydzielid częśd do pobytu
dziennego. Idea ta wpisuje się w koncepcję deinstytucjonalizacji, a jednocześnie pozwala na zachowanie
instytucji już działających bez istotnych zmian w ich funkcjonowaniu.
(…) placówka będzie chciała istnied. To jest naturalne zjawisko. Ale wtedy można stworzyd w takiej placówce
oddział dziennego pobytu. Czyli poszerzyd tę ofertę, żeby jedna współistniała z drugą. (Organizator – UG)
Pomysł jest dobry, ale nie zamykałabym tych ośrodków, które już funkcjonują i zabierała tych osób, które
w tej chwili są umieszczone w tych placówkach, z uwagi na to, że gminy nie dały by rady w tej chwili zająd się,
nie poradziły by sobie z tymi osobami, które by wróciły do środowiska dawnego zamieszkania, do miejsca
pobytu, natomiast otwieranie się na te ośrodki, tak jak już mówiłam wcześniej, że istnieje możliwośd
skorzystania i uważam, że to jest doskonała forma wsparcia w środowisku dla osób starszych
i niepełnosprawnych, uruchomieniem tych ośrodków wsparcia dziennych, to jest idealna forma, rozwój formy
usług opiekuoczych również, to z czasem, tak że w momencie kiedy byśmy w tym r. uruchamiali takie
działania, to dla tych osób, które już teraz potrzebują, natomiast te osoby, które są, to by był za duży ciężar
żeby je teraz z powrotem przywrócid. (Organizator – PCPR)
Na wstępie rozdziału zaznaczono już, że pojęcie deinstytucjonalizacji jest dla wielu przedstawicieli samorządów
zagadnieniem nowym, a przez niektórych źle interpretowanym, ponieważ kojarzy się tylko z likwidacją
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istniejących instytucji. Podkreślid jednak należy, że częśd pomocy zawsze będzie musiała byd świadczona
w istniejących instytucjach całodobowych, ze względu na jej specyfikę oraz potrzeby jej odbiorców.
Respondentom brakuje wiedzy i pomysłu na świadczenie wielu usług w formie środowiskowej
z wykorzystaniem lokalnych podmiotów i społeczności.
6.3.3.

Realizatorzy usług

Realizatorzy usług społecznych, podobnie jak ich organizatorzy, mieli problem ze zrozumieniem pojęcia
deinstytucjonalizacja. Wskazane jest informowanie ich o założeniach całego procesu w sposób analogiczny, jak
zarekomendowano w przypadku przedstawicieli instytucji samorządowych – identyfikując składowe procesu,
które są zaplanowane do wdrożenia w instytucjach w regionie. Niewskazane jest powoływanie się na
możliwośd zamykania czy wygaszania działania instytucji o charakterze stacjonarnym, całodobowym. Taki
sposób komunikacji nadchodzących zmian może jedynie negatywnie nastawid do nich środowisko
realizatorów usług społecznych.
Jak wynika z przeprowadzonych wywiadów, przedstawiciele instytucji świadczących usługi społeczne w formie
środowiskowej są przekonani o zaletach tego podejścia. Dotyczy to zarówno usług świadczonych na rzecz osób
starszych (kluby seniora), z niepełnosprawnością (środowiskowe domy samopomocy), jak i rodzin (w tym piecza
zastępcza).
Na dzieo dzisiejszy tak jak pracujemy w tej chwili, to się sprawdza. (Realizator – klub seniora)

Perspektywa realizatorów usług społecznych, jak i ich organizatorów, jest podobna. Jedni i drudzy widzą zalety
świadczenia usług środowiskowych w powołanych w tym celu instytucjach, a także możliwośd pozostawania jak
najdłużej w środowisku domowym, szczególnie w przypadku osób starszych.
Takie te babcie, które trafiają gdzieś tam do Domów dla przewlekle chorych. No, zapewnid odpowiedni poziom
można w miejscu zamieszkania, no, bez problemu. To jest kwestia jakichś tam opiekunów środowiskowych,
nie ma problemu. (Realizator – DPS, JST)

(..) ale póki są takie ośrodki, jak ŚDS dziennego pobytu, na to powinien byd największy nacisk (…). (Realizator
– ŚDS)

Ja myślę, że w dziennych pobytach, gdyby to było tam, gdzie by było możliwe, to myślę, że oni by zyskali
w sensie psychicznym, może by się czuli tacy nieodizolowani. (Realizator – DPS)
Dopóki człowiek sobie sam radzi, to pod nadzorem, opieką kogoś tam... merytorycznego, może działad, może
sobie sam ugotowad, on sobie sam posprząta. (Realizator – DPS)
W przypadku usług świadczonych przez ŚDS ich realizatorzy zwracają uwagę na jeszcze inną zaletę takiego
podejścia. Połączenie wsparcia rodziny i placówki, w formie terapii i kontaktów z innymi ludźmi, pozwala
na możliwie duże usamodzielnienie tych osób. Jest to szczególnie istotne dla ich rodziców, którzy żyją w obawie
o przyszłośd swoich dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. Szczególnie obawiają się o sytuację swoich
dzieci po własnej śmierci. Osiągnięcie pewnego poziomu samodzielności i wsparcie w instytucji dziennej
i w środowisku pozwala im myśled pozytywnie o przyszłości swoich dzieci.
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Tym bardziej, że największy problem pojawia się w rodzinie gdzieś tam z wiekiem, gdzie rodzice obawiają się,
co będzie z ich dzieckiem, po ich śmierci. I takie rozwiązania, gdzie fakt, gdzie faktycznie byliby asystenci osób
niepełnosprawnych, gdyby były to mieszkania dostosowane specjalnie i ktoś pracowałby nad tym, żeby oni
mogli samodzielne egzystowad, na pewno byłoby zdecydowanie lepszym rozwiązaniem. (Realizator – ŚDS)
A myślę sobie, że w domu, pomimo najlepszej opieki, nie mają tego *integracji+ zagwarantowanego. I takie
placówki typu dziennego, jakiekolwiek klub, miejsca, gdzie mogłyby się takie osoby spotykad, i tak byłyby
potrzebne. (Realizator – ŚDS)
Osoby z niepełnosprawnością stanowią grupę społeczną w większym stopniu narażoną na izolację społeczną,
dlatego potrzebna jest integracja ze środowiskiem. Rola placówek dziennych ma przede wszystkim wymiar
społeczny – integracyjny, jak również indywidualny, ponieważ wzmacnia umiejętności zdobyte podczas
uczestnictwa w zajęciach organizowanych w placówce. Warte rozważenia jest połączenie działania ŚDS
z inną formą – mieszkaniami o charakterze treningowym lub wspomaganym, w których mógłby byd
kontynuowany trening samodzielności.
Realizatorzy widzą też pewne ograniczenie procesu deinstytucjonalizacji. Jak podkreślają kierownicy domów
pomocy społecznej, całkowite pozostawienie osób z niepełnosprawnością w środowisku jest rozwiązaniem
najtaoszym, ale i najmniej skutecznym w przypadku najbardziej niesamodzielnych grup. W domach pomocy
społecznej niejednokrotnie znajdują się osoby z chorobami psychicznymi, które nie mogą samodzielnie
zaspokoid swoich potrzeb, a jednocześnie mogą stanowid zagrożenie dla siebie i innych, ponieważ nie przyjmują
regularnie leków. Realizatorzy powinni byd jednak uświadamiani, że usługi środowiskowe także mogą byd
świadczone w sposób umożliwiający pomoc i bieżącą kontrolę stanu takich osób – np. w mieszkaniach
wspomaganych, gdzie opiekunowie są dostępni. W tym kontekście barierę stanowi zarówno brak wiedzy
o możliwości świadczenia usług w mieszkaniach, jak i brak zasobów lokalowych do wprowadzenia tych
mieszkao.
W większości ludzie boją się tej choroby. Te osoby są bardzo uciążliwe, często niebezpieczne, nie tylko dla
siebie, ale także dla najbliższej rodziny, ponieważ często się nie leczą, nie przyjmują leków systematycznie.
Są bardzo poważne, bardzo poważne problemy z tymi osobami. (Realizator – DPS)

Deinstytucjonalizacja w obrębie usług dla tej grupy powinna uwzględniad sytuację osób wymagających stałego
wsparcia. Z perspektywy jednego z realizatorów, to właśnie kryterium samodzielności i mobilności powinno
decydowad o tym, do jakiego typu placówki kierowana jest dana osoba.
To jest bardzo niedoświadczone podejście, ponieważ uważam, że skupianie się na tym, co pan mówi jest
w świetle osób, które są sprawne (Realizator – prywatny dom opieki)

Podobne wypowiedzi potwierdzają obawy realizatorów, ale też ich niedostateczną wiedzę o mniej
rozpowszechnionych typach placówek środowiskowych – np. o mieszkaniach wspomaganych, łączących zalety
niezależności i swobody mieszkaoców z zapewnieniem im stałej opieki, w tym specjalistycznej.
Deinstytucjonalizacja napotyka na większe zrozumienie w przypadku usług dla osób przewlekle chorych
i starszych, ponieważ według opinii respondentów istnieje większe prawdopodobieostwo możliwości
dostarczenia odpowiedniego poziomu opieki w miejscu zamieszkania, w tym w mieszkaniach chronionych.
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Bo jeśli to będzie osoba niepełnosprawna, tak jak nasi mieszkaocy mieszkania chronionego, możemy teraz
powiedzied, że w jednym miejscu mają wszystko. Bo mamy również przeciw wykluczeniu cyfrowemu, więc też
mamy i komputery, internet, i uczymy naszych mieszkaoców, i tak dalej. Więc tutaj można by powiedzied, że
może mied wszystko w jednym miejscu: jeśli ma problemy z poruszaniem się – idzie z nim opiekun na
zewnątrz; jeśli w ogóle nie porusza się, nie wychodzi na zewnątrz z różnych powodów, to pewne rzeczy
oczywiście jesteśmy w stanie załatwid za niego, ale nigdy nie podajemy nic na tacy, bo wtedy
ubezwłasnowolniamy i robimy krzywdę, a nie pomagamy. (Realizator –mieszkania chronione)
Realizatorzy usług społecznych są świadomi, że proces deinstytucjonalizacji ma w założeniach prowadzid do
zapewnienia jak najlepszych warunków podopiecznym oraz powstania oszczędności w budżetach samorządów.
Ogólnie, ze zrozumieniem z ich strony spotyka się wprowadzanie reform, jednakże z ich perspektywy proces
deinstytucjonalizacji wzbudzad obawę o utratę stanowisk pracy, co może ostatecznie wpłynąd na negatywny
stosunek do idei deinstytucjonalizacji. Zaproponowane rozwiązania powinno brad również pod uwagę opór
środowiska realizatorów, aby możliwe było jak najsprawniejsze przeprowadzenie całego procesu przy ich
aprobacie.
Byłoby to też taniej prawdopodobniej dla paostwa, utrzymanie, to dla samorządów, bo te koszty dziennego
pobytu są znacznie niższe. (Realizator – DPS)
Myślę, że to byłoby taniej dla paostwa i łatwiej by było tych ludzi…, bo ci ludzie siedzą w domu, oni siedzą
w domu! Bo jest częśd, grupa bardzo aktywna, która gdzieś tam, coś jeszcze robi, ale jest grupa takich, którzy
są schorowani, są niepełnosprawni, których by trzeba dowieźd po prostu. (Realizator – DPS)
Oprócz trudności związanych z niezrozumieniem idei deinstytucjonalizacji i obawami wobec włączenia w ten
proces wszystkich odbiorców usług społecznych, realizatorzy dostrzegają też problemy natury
infrastrukturalnej. Z jednej strony obawiają się, czy będą dostępne lokale, w których można będzie prowadzid
usługi środowiskowe, z drugiej strony nie wszystkie domy pomocy społecznej są gotowe do wyodrębnienia
pomieszczeo na usługi świadczone w trybie dziennym.
Trudności może lokalowe jakieś, byłyby też jakieś koszta. (Realizator – DPS)
…teraz nie możemy w ogóle *realizowad wsparcia dziennego+, bo nie mamy pomieszczeo przecież. Nie
jesteśmy fizycznie zdolni do tego, żeby to zrobid (…). (Realizator – DPS)
Realizatorzy obawiają się również, że deinstytucjonalizacja może w konsekwencji ograniczyd kompleksowośd
usług – tam, gdzie obecnie różnego rodzaju wsparcie jest udzielane w jednym miejscu przez specjalistów
reprezentujących różne dziedziny, doszłoby do jego podziału. W praktyce obawy dotyczą tego, że przykładowo
w jednej placówce świadczona byłaby pomoc terapeuty zajęciowego, w innej psychologa. Chod takie opinie
były jednostkowe, należy mied je na względzie projektując usługi społeczne. Kompleksowośd wsparcia jest
jedną z głównych zalet wielu funkcjonujących obecnie instytucji.
6.3.4.

Odbiorcy

Zgodnie z zapisami Wytycznych, w dostarczaniu usług społecznych kluczowe jest uwzględnienie preferencji
odbiorców i indywidualizacja wsparcia. W tradycyjnym modelu, przeciwstawianym modelowi
zdeinstytucjonalizowanemu, wsparcie jest świadczone w sposób ukierunkowany na usługi, tj. w sposób
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zmierzający do dostosowania się odbiorców do istniejących możliwości świadczenia usług. Zgodnie z koncepcją
deinstytucjonalizcji, punktem wyjścia powinny natomiast stad się potrzeby i preferencje odbiorców tych usług,
a wsparcie musi byd dostosowane do ich indywidualnej sytuacji i umożliwiad dokonywanie osobistych
182
wyborów. Oznacza to, że powinni oni również aktywnie uczestniczyd w projektowaniu oraz ocenie usług
(logika popytowa vs. logika podażowa).
Jak przedstawiono w rozdziałach opisujących poszczególne usługi, kryteria te, w mniejszym lub większym
stopniu, już są spełnione. Co więcej, odbiorcy usług uczestniczący w badaniu wskazywali swoje zadowolenie
z jakości świadczeo oraz sposobu ich zorganizowania.
W ocenie możliwości przeprowadzenia deinstytucjonalizacji usług należy rozgraniczyd dwie kategorie
odbiorców: osoby korzystające z usług oraz ich rodziny. Perspektywa tych ostatnich jest pośrednio
przedstawiona poprzez wypowiedzi realizatorów usług, ponieważ badaniem nie objęto rodzin bezpośrednich
beneficjentów usług. Ich zdaniem, rodziny w bardzo ograniczonym zakresie chcą współpracowad przy
organizacji usług czy partycypowad w kosztach. Problem dotyczy szczególnie opieki nad osobami chorymi
psychicznie.
ja uważam, że *problemy są+ ze strony społecznej, ze względu na to, że my jesteśmy tak nauczeni, że lepiej
zamknąd… (śmiech) zamknę babcię, dziadka w takim Domu Pomocy Społecznej, to mam problem z głowy, już
się niczym nie interesuję. (Organizator – PCPR)
Rodziny biologiczne w ogóle się praktycznie nie przywiązują do tego, żeby pomóc ośrodkom, pomóc
instytucjom realizowad tą pomoc dla swoich najbliższych. (Organizator – PCPR)
Większośd rodzin, jeżeli mają takiego członka, który jest przewlekle psychicznie chory, to za żadne pieniądze
się nie będą nim opiekowad. (Realizator – DPS, JST)
Sami podopieczni, objęci badaniem, zdecydowanie pozytywnie odnosili się do pomocy w trybie dziennym.
Wielu badanych uważa wsparcie dzienne za najlepszą formę aktywności. Potwierdzenie tej preferencji wyrażały
zarówno osoby z niepełnosprawnością, jak i starsze. Jako zalety wskazywali kompleksowośd usług (o którą
obawiali się realizatorzy) i możliwośd kontaktu z innymi osobami.
(…) bo jak bym nie przychodził tu, to w domu bym cały czas siedział na fotelu i bym słuchał radia, bo ja całymi
dniami słuchałem radia. (ŚDS – odbiorca usług)
Uważam, że wyjście z domu do takich klubów to jest doskonała rzecz, bo jest kontakt z ludźmi i to o różnym
przekroju i materialnym, i poziomie wykształcenia, i sprawności fizycznej, i wtedy człowiek może sam się
odnaleźd. (Klub seniora – odbiorca usług)
Ja wolę po prostu iśd, wtedy wychodzę, idę tam. Tam mam wszystko pod ręką, a w domu, to jakoś tak nie
bardzo. Nie jest przygotowane to, do tego. (rehabilitacja – odbiorca usług)
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Ogólnoeuropejskie wytyczne dotyczące przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie lokalnych
społeczności, s. 94.
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Natomiast badani pensjonariusze DPS mieli na ten temat podzielone zdanie. Dla części z tych respondentów nie
ma alternatywy wobec wsparcia w DPS. Odpowiada im sposób organizacji usług, są też usatysfakcjonowani ich
poziomem i jakością. W związku z tym osobom tym można by zaproponowad kontynuację wsparcie w DPS,
jednak w formach zorganizowanych w sposób bardziej rodzinnych. Formy te z jednej strony spełniałyby obecne
oczekiwania odbiorców usług, a z drugiej wpisywałyby się w ideę deinstytucjonalizacji. Domy takie bowiem są
skierowane do osób, którym nie można zapewnid usług opiekuoczych w miejscu zamieszkania, a wymagają one
wsparcia całodobowego z powodu wieku lub niepełnosprawności. Rodzinne domy pomocy świadczą usługi
opiekuocze i bytowe całodobowo przez osobę fizyczną lub organizację pożytku publicznego dla nie mniej niż
trzech i nie więcej niż ośmiu zamieszkujących wspólnie osób wymagających z powodu wieku lub
183
niepełnosprawności wsparcia w tej formie. Tylko pojedyncze osoby, zamieszkujące DPS, były odmiennego
zdania, preferując wsparcie w formie dziennej:
Ja patrzę na to nie tylko z punktu widzenia egoistycznego. Ale społecznego. Po prostu my tu po pewnym czasie
dochodzimy do formy. I potem tą formę znowuż gubimy. Bo tu jednak tej pracy nie ma. Tej pracy nie ma. I jest
oderwanie od środowiska. Nie ma tej takiej dziennej walki o byt. Gotowanie. Czy sprzątanie. Sprzątanie, tak.
Ale gotowanie. Robienie zakupów. Planowanie budżetu. I tak dalej. (DPS – odbiorca usług)
Podsumowując, należy stwierdzid, że odbiorcy są otwarci na usługi świadczone w środowisku, w różnych
formach. W przypadku osób mobilnych i zdrowych psychicznie widad wyraźną preferencję usług świadczonych
w formie dziennej.
6.3.5.

Interwencja WRPO

W obecnej perspektywie finansowej deinstytucjonalizcja usług społecznych jako jeden z celów polityki
184
publicznej przypisana została działaniom realizowanym przez samorządy. Zapisy tzw. linii demarkacyjnej
wymagają, aby zjawisko deinstytucjonalizacji usług wystąpiło jako efekt projektów realizowanych na poziomie
Regionalnych Programów Operacyjnych. Tym samym, środki europejskie przekazane regionom będą stanowiły
główne źródło finansowania procesu deinstytucjonalizacji usług społecznych. Środki POIiŚ lub POWER nie są
dedykowane tym celom, niemniej jednak sytuacja jest o wiele bardziej skomplikowana niż zwykły podział
odpowiedzialności i środków. Przede wszystkim należy odtworzyd logikę konstrukcji WRPO od diagnozy
problemów dotyczących całej polityki społecznej po dobór wskaźników monitoringowych. Taka analiza
uwidoczni, jakie możliwości w zakresie deinstytucjonalizacji usług społecznych stworzono w ramach WRPO.
Zapisy wspomnianej linii demarkacyjnej wskazują na deinstytucjonalizację usług jedynie w ramach jednego
priorytetu inwestycyjnego. W tym miejscu zaczynają się już pierwsze problemy i ograniczenia. Priorytet
Inwestycyjny 9.1 (PI 9.1) jest niezwykle pojemny, a deinstytucjonalizacja nie jest w nim najważniejsza.
Co istotne, jest to priorytet finansowany ze środków EFRR, ma więc charakter infrastrukturalny. Jest on
dedykowany infrastrukturze zdrowotnej i społecznej (bez precyzowania tego, czym są takie typy infrastruktury),
ale w przypadku tej drugiej jest wybiórczy:
„Wsparcie (w ramach PI 9.1) na rzecz rozwoju mieszkalnictwa wspomaganego, chronionego i socjalnego
(w powiązaniu z procesem aktywizacji zawodowej i do momentu osiągnięcia samodzielności ekonomicznej)
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Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie rodzinnych domów pomocy.
Dokument regulujący obowiązki władz centralnych i władz regionalnych w osiąganiu poszczególnych celów interwencji
w ramach Funduszy UE.
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w ramach kompleksowych projektów w powiązaniu ze wsparciem EFS na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym (jako wsparcie dla procesu deinstytucjonalizacji usług) – z zastrzeżeniem konieczności zapewnienia
trwałości infrastruktury oraz co do zasady w oparciu o istniejącą infrastrukturę (co do zasady brak zgody
185
na budowę nowych obiektów)” .
Zapisy te oznaczają, że deinstytucjonalizacja usług powinna dotyczyd przede wszystkim mieszkalnictwa
wspomaganego, chronionego i socjalnego, a także byd jednocześnie powiązana z interwencją w ramach EFS.
Czyli rozwojowi tego typu infrastruktury, a mowa o remontach i dostosowaniu, ponieważ wykluczono
możliwośd budowy nowych obiektów, powinny towarzyszyd jakieś działania na rzecz podnoszenia
samodzielności, w tym też aktywizacja zawodowa. Dla perspektyw deinstytucjonalizacji usług taki zakres
interwencji jest bardzo wąski. Dodatkowo został on jeszcze zawężony przez zapisy WRPO.
Zanim jednak przytoczy się te zapisy, warto zwrócid uwagę na to, jak postrzega się problem
deinstytucjonalizacji usług i jaką nadaje się mu rangę w polityce społecznej realizowanej na poziomie
województwa. W diagnozie opracowanej na potrzeby wyznaczenia celów strategicznych WRPO w ogóle nie
mówi się o tym zagadnieniu. Pomijając fakt, że diagnoza ta w bardzo niewielkim stopniu wskazuje na to, co jest
faktycznym problemem społecznym na poziomie województwa, to wnioski z niej są bardzo ogólnikowe
(i właściwe każdemu z województw w kraju). Wyzwaniami w zakresie polityki społecznej na nadchodzące lata
miałyby byd:





Rozwój jakościowy i ilościowy infrastruktury zdrowotnej i społecznej.
Przeciwdziałanie przyczynom prowadzącym do niepełnosprawności i wykluczenia ze względu na stan
zdrowia.
Poprawa jakości i dostępu do opieki zdrowotnej i społecznych.
Rewitalizacja fizyczna, gospodarcza i społeczna ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich.

Deinstytucjonalizacja usług nie jest zatem w ogóle postrzegana jako wyzwanie lub stan, jaki miałby zostad
osiągnięty do roku 2020 dzięki środkom EFS i EFRR. Warto też zauważyd, że w żadnej ewaluacji lub projekcie
badawczym przeprowadzonym na potrzeby nowego okresu programowania, nie wskazuje się wprost
na potrzebę przeprowadzenia deinstytucjonalizacji sektora usług społecznych. W związku z tym, oś 9 Inwestycje
w infrastrukturę zdrowotną i społeczną ukierunkowana jest w przede wszystkim na rozwój infrastruktury
zdrowotnej, a zakres interwencji dotyczącej infrastruktury społecznej obejmuje działania:




„dotyczące mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego, przy wykorzystaniu istniejącej
infrastruktury, w powiązaniu z aktywizacją zawodową, mające na celu usamodzielnienie ekonomiczne
186
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” – zgodnie z zapisami linii demarkacyjnej, oraz
zmierzające do poprawy dostępu do „usług wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. W ramach
Priorytetu wspierane będą poprawa infrastruktury pieczy zastępczej i przekształcenia placówek
187
opiekuoczo-wychowawczych, w kierunku rodzinnej pieczy zastępczej” .

Skuteczna deinstytucjonalizacja przeprowadzona dzięki projektom z WRPO powinna byd promowana w sposób
bezpośredni przez zasady konkursów, jako kluczowe wskazując takie działania, które nie spotkają się ze zbyt
dużym oporem społecznym. Szczególnie istotne wydaje się promowanie tworzenia (adaptacji) mieszkao
chronionych i podobnych rozwiązao, a także zwiększanie dostępności usług świadczonych w domach (usługi
opiekuocze) i form aktywizujących osoby starsze (np. kluby seniora) i z niepełnosprawnością intelektualną
(środowiskowe domy samopomocy).
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Linia demarkacyjna pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi, wersja z lutego 2014 r.
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020.
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Tamże.
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Analizując aktualny stan rozwoju usług społecznych i poziom ich deinstytucjonalizacji, nie należy się
spodziewad, że do 2020 roku system usług społecznych zostanie całkowicie „zdeinstytucjonalizowany”. Warto
jednak podkreślid, że nie taki jest główny cel WRPO 2014-2020 oraz samej idei zainwestowania w proces
deinstytucjonalizacji, ponieważ są nimi zapewnienie usług o wysokiej jakości i przystępnych cenowo oraz
przesunięcie akcentu świadczenia usług w kierunku środowiskowych.
Aby proces ten jednak przebiegał sprawnie, ważne są działania ułatwiające przejście z opieki instytucjonalnej
(szczególnie całodobowej) do opieki środowiskowej. Z uwagi na obawy przedstawicieli samorządów, jak taki
proces należy prowadzid, ważne są działania skierowane do tej grupy, które z jednej strony pomogą rozwiad
obawy przed zmianą (np. poprzez prezentację możliwych oszczędności dla samorządów), a z drugiej wskażą
sposoby działao i gotowe do wdrożenia rozwiązania.

6.4.

Bariery rozwoju rynku usług

Wielkopolski system usług społecznych działa w oparciu o złożoną i wielopoziomową sied instytucji,
funkcjonujących na różnych zasadach, w różnych kontekstach społeczno-ekonomicznych, cechującą się różnymi
celami i dysponującą różnymi zasobami. Na cały ten system oddziałuje szereg czynników zewnętrznych, od
regulacji na szczeblu centralnym po zmieniające się globalne i lokalne procesy społeczne. Dlatego też
odpowiedź na pytanie, jakie bariery napotyka cały system i poszczególne jego elementy nie będzie pełna.
Jednakże z punktu widzenia tych czynników, na które władze samorządowe różnego szczebla mogą mied
wpływ, katalog ten można ograniczyd do kilku głównych grup zjawisk.
Należy przede wszystkim zacząd od uwzględnienia procesów demograficznych. Wiele analiz dotyczących
wyzwao dla polityki publicznej w perspektywie najbliższych kilkunastu, kilkudziesięciu lat jednoznacznie
i niezmiennie podkreśla, że polskie społeczeostwo stoi przed istotnymi zmianami struktury demograficznej i to
zmianami, które przybierają na sile. Przede wszystkim chodzi o problem starzenia się społeczeostwa. Spadająca
liczba urodzeo oraz szybkie wydłużanie się czasu życia powodują, że Wielkopolska dołączyła do grupy obszarów
starzejących się. Sytuacja pogłębi się, gdy w dalszej perspektywie granicę starości przekroczą kolejne roczniki
wyżów demograficznych. Konsekwencją starzenia się ludności jest również podwyższanie się średniej wieku
osób z niepełnosprawnością. Przygotowanie gospodarki do nowych proporcji demograficznych jest niezbędne
w kontekście zapewnienia odpowiedniej jakości życia Wielkopolan, wzrostu ekonomicznego i konkurencyjności
188
regionu.
Jak pokazują przeprowadzone badania system usług społecznych nie jest obecnie w pełni
przygotowany na to, aby udźwignąd zmianę w zapotrzebowaniu wynikającą z procesów demograficznych.
Do głównych cech wskazujących na taki stan należy zaliczyd:
1.

Nierównomiernie rozłożoną sied podmiotów świadczących usługi dla osób starszych,
z niepełnosprawnością oraz dla rodzin. Widoczne są wyraźne dysproporcje pomiędzy poszczególnymi
podregionami województwa. Podczas gdy sied ta jest dobrze rozwinięta w Poznaniu oraz w samych
miastach i okolicach Kalisza, Leszna i w nieco mniejszym stopniu Konina, to są takie podregiony, gdzie
poszczególni odbiorcy mają bardzo małe szanse na uzyskanie odpowiedniej pomocy. Ogólnie rzecz
biorąc sytuacja ta dotyczy wszystkich powiatów „ziemskich”, gdzie odpowiednie podmioty mogące
świadczyd taką pomoc, ulokowane są zbyt daleko. Oczywiście zjawisko to występuje w różnym stopniu
w wielu częściach województwa, ale jeżeli dąży się do wyrównywania szans dostępu do usług dla
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Por.: Strategia Polityki Społecznej dla Województwa Wielkopolskiego do 2020 r., s. 244-284 oraz Wielkopolska 2020.
Zaktualizowana Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 r., Poznao, 17 grudnia 2012, s.36 – 136.
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wszystkich mieszkaoców województwa, należy podjąd działania rozwojowe szczególnie na terenach
małych miast i obszarów wiejskich oddalonych od dużych aglomeracji.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Deficyty w dostępie do usług aktywizujących i opiekuoczych. O ile można mówid, że usługi medyczne
i rehabilitacyjne są relatywnie dobrze rozwinięte, o tyle w przypadku każdej z głównych grup
odbiorców istnieje znaczący deficyt na usługi mające rozbudzid i podtrzymad ich aktywnośd
społeczną. Problem najbardziej widoczny jest w przypadku osób z niepełnosprawnością i osób
starszych, ale dotyka także sfery rodzin lub bardziej precyzyjnie rodzicielstwa i wychowania dzieci.
Przykładem są rozbite rodziny wielodzietne, gdzie aktywizacja i wsparcie społeczne potrzebna jest
zarówno rodzicom/opiekunom, jak i samym dzieciom. Analogicznie sytuacja wygląda w przypadku
usług opiekuoczych. Tutaj problem bezpośrednio dotyczy osób starszych i z niepełnosprawnością,
a pośrednio także rodzin. Wobec pierwszej grupy zachodzi potrzeba rozwoju usług opiekuoczych
(łączonych także z aktywizacją), w tym specjalistycznych, świadczonych bezpośrednio w miejscu
zamieszkania lub dziennie poza miejscem zamieszkania. Biorąc po uwagę fakt, że wieloma osobami
niesamodzielnymi opiekują się osoby z najbliższego otoczenia, to problem ten dotyczy często także
rodzin. Koniecznośd codziennej lub całodobowej opieki nad osobami zależnymi w znacznym stopniu
ogranicza możliwości opiekunów do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym, a przede wszystkim do
rozwoju kariery zawodowej.
Brak odpowiednio wykwalifikowanej kadry bezpośrednio pracującej z beneficjentami.
W szczególności dotyczy to słabo rozwiniętej sieci asystentów rodziny oraz asystentów osób
niepełnosprawnych.
Na powyższe duży wpływ mają niskie zarobki i niski prestiż takich zawodów. Nie sposób oczekiwad, że
liczebnośd i jakośd kadry usług społecznych wzrośnie, jeżeli osoby chętne do wykonywania takiego
zawodu nie będą miały odpowiednich warunków zatrudnienia: stabilności i bezpieczeostwa pracy oraz
szans na rozwój kariery zawodowej. Obecnie zarobki asystenta rodziny i pracownika socjalnego są
niskie.
Brak współpracy podmiotów całego systemu, jak i poszczególnych podsystemów dedykowanych
odrębnym grupom odbiorców. Optymalna wydaje się byd sytuacja, w której na szczeblu gminy
i powiatu rozmaite podmioty, których zadaniem jest planowanie, finansowanie i realizacja usług
wspólnie budują sied oraz ofertę tak, aby każda z osób potrzebujących miała jak największe szanse
otrzymad pomoc o najwyższym dostępnym standardzie. Niestety jednak, zebrany materiał empiryczny
nie daje podstaw do stwierdzenia, że gdziekolwiek w województwie taki proces dzieje się w pełni.
Zdarzają się przypadki, kiedy poszczególne etapy zbliżają się do opisanego typu idealnego, ale nie
zauważono, aby wszystkie występowały w pożądanej sekwencji i z oczekiwanym skutkiem.
Brak koordynacji całego systemu, stąd brak współpracy, o której mowa była powyżej, miewa bardzo
prozaiczne przyczyny. Są nimi np. niewiedza o możliwościach organizacyjnych danego podmiotu lub
nawet brak świadomości jego istnienia. Koordynacja to nie tylko przekazywanie informacji
nt. funkcjonujących podmiotów, ale także stwarzanie dogodnych warunków do zaistnienia współpracy.
W szczególnie trudnych przypadkach koordynacja musi obejmowad także narzędzia wymuszające
współpracę. Na przykład koniecznośd zawiązania partnerstwa z innymi pomiotami w procesie
ubiegania się o środki z budżetu samorządów lub RPO.
Brak kompleksowej informacji o możliwości uzyskania usług społecznych. Analiza ścieżek dotarcia
klienta do instytucji mogącej świadczyd pomoc, zgodnie z jego potrzebami, wskazuje, że zbyt często
odbywa się to w niezorganizowany sposób. Dużo osób dowiaduje się o tym, że mogą uzyskad pomoc
i w sposób nieformalny, od osób najbliższych lub postronnych. To z kolei rodzi ryzyko, że częśd
potrzebujących może w ogóle nie uzyskad pomocy, jeżeli w dużej mierze o posiadaniu wiedzy
o prawach i możliwościach uzyskania pomocy decyduje przypadek. Brakuje skutecznego systemu
informowania osób potrzebujących o możliwościach wsparcia, oferowanych przez istniejące podmioty.
Obawy organizatorów i realizatorów wobec wdrażania idei deinstytucjonalizacji usług. Cały system
usług społecznych czeka wyzwanie, jakim jest przeprowadzenie procesu deinstytucjonalizacji. Zmiany
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te powinny byd wprowadzane stopniowo, ponieważ budzą one opór organizatorów usług,
realizatorów jak i samych odbiorców. Najważniejszy wpływ na pomyślne przeprowadzenie procesu
deinstytucjonalizacji ma zmiana w podejścia w świadczeniu usług i badanie ich skuteczności
i efektywności, dlatego konieczne jest akcentowanie korzyści wynikających ze wsparcia o charakterze
środowiskowym dla wszystkich zainteresowanych.
9. Brakuje jasnego planu deinstytucjonalizacji wskazującego, czym ona faktycznie ma byd, jakie ma
przynieśd korzyści i kogo ma dotyczyd. W sytuacji, w której nie ma jasności czym proces
deinstyucjonalizacji będzie skutkował, trudno o osiągnięcie konsensusu społecznego i woli do jego
wdrażania. Najważniejsze jest to, że deinstytucjonalizaja musi byd ciągiem bardzo precyzyjnie
przemyślanych działao opartych o nowatorskie rozwiązania. Jak dotąd, nie powstała żadna spójna
strategia w obszarze tych działao.
10. Brak rozwiązao umożliwiających utrwalenie pozytywnych efektów realizacji projektów EFS w latach
2007–2014, w tym także projektów systemowych. Jak pokazują ewaluacje ex-ante, dzięki środkom
EFS możliwe było przezwyciężania wielu problemów obecnego systemu pomocy społecznej – od
niedoboru kadry o odpowiednich kwalifikacjach, po zapewnienie skutecznych narzędzi pracy
z klientem. Bez wysiłku w utrzymanie pozytywnych zmian, wszelkie korzyści powstałe przy udziale
dodatkowych funduszy mogą zostad w niedalekiej perspektywie zaprzepaszczone (aktualnym
przykładem jest zmniejszenie liczby pracowników socjalnych po zakooczonych projektach
systemowych). Powrót problemów sprzed mijającej perspektywy finansowania świadczyłby o niskiej
skuteczności i trwałości projektów, a tym samym niewielkim zaangażowaniu włodarzy rozwiązywanie
lokalnych problemów. Uwaga ta dotyczy również zmodernizowanej lub utworzonej infrastruktury
społecznej.
11. Brak profilowania usług pod faktycznie istniejące potrzeby, np. zbyt krótkie godziny funkcjonowania
instytucji świadczących opiekę dzienną, sprzęt rehabilitacyjny nieodpowiedni do rodzaju problemu
zdrowotnego, brak możliwości wpływania na wybór opiekuna, świadczenie usług opiekuoczych
najczęściej w ciągu dni roboczych. Te czynniki powodują, że usługi społeczne postrzegane są jako mało
elastyczne i przynoszące niewiele korzyści.
12. Brak wczesnego wykrywania problemów społecznych i kryzysów na etapie, kiedy są one niewielkimi
trudnościami, które można rozwiązad przy niewielkim nakładzie środków (finansowych, osobowych,
czasowych). Niedostateczna liczba pracowników socjalnych zdolnych do prowadzenia pogłębionej
diagnozy środowiskowej oraz niska aktywnośd środowiska lokalnego na rzecz rozwiązywania
problemów własnych oraz jego członków powoduje ich eskalację oraz niezaspokojenie potrzeb.

6.5.

Monitoring popytu

Analiza metod i sposobów monitorowania sektora usług społecznych została przeprowadzona w oparciu
o rozwiązania stosowane w sześciu powiatach, objętych studium przypadku. Zróżnicowanie informacji
i występujące w ich ramach regularności pozwalają na stwierdzenie, że uzyskano wysoki poziom
reprezentatywności. Oznacza to, że wnioski płynące z analizy sytuacji na poziomie sześciu powiatów można
generalizowad na wszystkie powiaty województwa, z niewielkim błędem pomiaru. Uzupełnieniem dla tych
danych są informacje pozyskane w badaniu ilościowym, obejmującym wszystkie powiaty.
Najważniejszym wnioskiem płynącym z analizy jest fakt, że w żadnym z powiatów nie istnieją odrębne systemy
monitorowania dedykowane temu obszarowi. Nie opracowuje się wskaźników, sposobu gromadzenia danych,
raportowania o deficytach rynku usług społecznych i istniejącym zapotrzebowaniu. Jest to sytuacja powszechna
w całym kraju. Co więcej, w Wielkopolsce nie jest powszechne prowadzenie monitoringu problemów i potrzeb
w odniesieniu do osób z niepełnosprawnością, rodzin i osób starszych. Wyniki badania wskazują, że tylko
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połowa OPS zbiera informacje o problemach występujących w tych grupach. PCPR przeważnie gromadzi dane
dotyczące sytuacji rodzin, w tym pieczy zastępczej (14 na 21 badanych).
Tabela 24 Prowadzenie monitoringu problemów w gminie/powiecie
Prowadzony jest stały monitoring problemów:

PCPR i MOPR

OPS

os. z niepełnosprawnością

9

86

rodziny, w tym piecza zastępcza

14

78

osoby starsze

3

89

Razem

21

159

Źródło: Badanie CAWI z OPS/PCPR

Inną kwestią jest to, w jaki sposób ten monitoring jest prowadzony i jak przedstawiciele sektora pomocy
społecznej go rozumieją. Problemy te także poddano analizie.
Przede wszystkim wątpliwości budzi samo rozumienie pojęd monitoringu i diagnozy potrzeb na poziomie gminy
czy powiatu. Monitoring bywa mylony z kontrolą, natomiast bardzo powszechne jest utożsamianie diagnozy
zapotrzebowania z analizą potrzeb indywidualnych czy weryfikacją formalną możliwości udzielenia pomocy.
Czy są monitorowane? Tak no, przez radę gminy, przez komisje: komisja rewizyjna, komisja budżetowa,
komisja oświatowa. (Organizator – OPS)
–W jaki sposób diagnozowane są na poziomie gminy potrzeby tych osób starszych, niepełnosprawnych rodzin
z trudnościami? To ma jakiś sformalizowany charakter? Jak to po prostu tutaj przebiega?
– przede wszystkim bazujemy na… Podstawą tutaj udzielenia pomocy wejścia w środowisko jest wniosek
danej osoby, która zwraca się z konkretnym problemem. (Organizator – OPS)
Diagnoza zapotrzebowania jest też niesłusznie utożsamiana z planowaniem podziału środków w obrębie
przydzielonego budżetu. Z drugiej strony jednak ma to pewne uzasadnienie, ponieważ faktycznie podział
budżetu jest często jedynym etapem, w którym kadra pomocy społecznej próbuje przewidywad jakiego
zapotrzebowania na poszczególne usługi może się spodziewad w danym roku budżetowym.

– A jeśli paostwo planują potrzeby, realizację usług, to co paostwo biorą pod uwagę? (…)
– W budżecie, jak najbardziej. Budżetowe są bardzo istotne, z uwagi na to, że ten budżet nasz jednak jest
dosyd skromny, powiedziałabym.
Co więcej, podobny system monitorowania popytu działa zarówno w OPS, jak i w PCPR. Także w tych ostatnich
nie bada się zapotrzebowania w sposób zorganizowany, a popyt jest określany na podstawie indywidualnych
wniosków o pomoc.
I tak naprawdę określamy to *zapotrzebowanie+ przez tu i teraz. Jeśli jest konkretna osoba, która oczekuje od
nas pomocy, to się zastanawiamy przede wszystkim, czy mamy możliwości prawne. (Organizator – PCPR)
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Taka sytuacja ma dwa główne źródła: jednostki organizacyjne pomocy społecznej nie widzą potrzeby
prowadzenia analiz i badao, ponieważ środki są dysponowane zgodnie z algorytmami i na podstawie weryfikacji
wniosków o przyznanie usługi. Z drugiej strony na pogłębione analizy brakuje zasobów – zarówno czasowych
(obciążenie kadry), jak i finansowych. Wydaje się jednak, że pierwszy z tych powodów jest zdecydowanie
istotniejszy.
(…) nie ma potrzeb przeprowadzania jakichś analiz, bo gdyby te pieniądze nam zostawały niewykorzystane, to
wtedy możemy analizowad to, w jaki sposób je wykorzystad, a skoro na wszystkie działy, jak mówiłam,
pieniędzy nam brakuje, to… Wiemy przecież, wykorzystujemy, wiemy, w jakim zakresie są potrzeby.
(Organizator – PCPR)
Wnioski z badao jakościowych znajdują swoje potwierdzenie w wynikach badania ilościowego. Zgodnie
z deklaracjami z badania OPS i PCPR, tylko 10% z nich (w tym żaden PCPR) nie wskazało stworzenia bazy danych
zawierającej aktualne informacje na temat populacji osób z niepełnosprawnością w regionie jako instrumentu
189
zwiększającego istotnie wydolnośd systemu opieki nad tą grupą . Największa świadomośd w tym zakresie
występowała w subregionie poznaoskim (6 na 36 badanych instytucji – 16,7%) a najmniejsza w konioskim
(2 z 39 instytucji uważały to za ważne).
Chod nie jest to powszechne, zdarza się, że w niektórych JOPS proces analizy zapotrzebowania na usługi
społeczne jest prowadzony programowo, chod często ogranicza się do klientów pomocy społecznej. W ten
sposób diagnoza nie obejmuje potencjalnych zainteresowanych ponieważ nie wychodzi poza grono osób, które
już korzystają z usług OPS:
Ta diagnoza ma charakter bardzo szeroki, ponieważ zazwyczaj wychodzi to właśnie od tych osób
niepełnosprawnych, od rodzin przeżywających, gdyż na co dzieo mamy z nimi kontakt i w związku z tym
kontaktem znamy potrzeby. Podczas rozmów każdy pracownik, wykonując jakąś czynnośd rozmawia z danym
klientem, czy to osobą niepełnosprawną, czy to rodziną przeżywającą kryzys. No i wtedy diagnozujemy ich
problem, na podstawie tego powstaje jak gdyby katalog tych problemów i wiemy, w którym momencie jak
zadziaład. Indywidualnie, czy też grupowo, w zależności, kogo problem dotyczy . (Organizator – OPS)
Zdarzają się pozytywne przykłady działania zaplanowanego, opracowanego metodologicznie i przynoszącego
ciekawe wyniki. Jednak są to przypadki odosobnione i dotyczą działania w miastach. W analizowanych
wypowiedziach nie natrafiono na żaden przypadek programowo zaplanowanego kompleksowego działania
uwzgledniającego przygotowanie analizy potrzeb bazującej na danych pierwotnych i wtórnych. Niemniej
czasami ośrodki pomocy prowadzą własne badania.
Jeżeli chodzi o prowadzenie badao, to prowadziliśmy badania na przykład, w jednej części miasta, dotyczące
potrzeb występujących metodą SWAT, jakie są potrzeby. I okazało się wtedy właśnie, na podstawie tych
badao, że mieszkaocy ocenili, że musi powstad centrum wolontariatu. (Organizator – OPS)
Do pozytywnych przykładów można także zaliczyd zbieranie informacji od instytucji zaangażowanych w pomoc
dla różnych grup. Dzięki temu analiza popytu nie ogranicza się tylko do weryfikacji potrzeb aktualnych klientów
pomocy społecznej. Wśród grup, z których pomoc społeczna pozyskuje te informacje można wyróżnid policję,
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W pytaniu można było wskazad 4 najważniejsze czynniki spośród 12 zaproponowanych.
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komisje i zespoły problemowe oraz organizacje pozarządowe. Na terenach wiejskich sprawdzają się rozmowy
z sołtysami i innymi liderami lokalnymi.
A skarbnicą naszej wiedzy są działania, współpraca z policją, z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, z Zespołem Interdyscyplinarnym. Też tu organizacje pozarządowe z tym, że tu przepływ
informacji też jest w zależności, kto przekazuje. Bo wiadomo, na przykład z Zespołu Interdyscyplinarnego...
Ochrona danych osobowych generalnie. Działa też u nas Zespół do Spraw Dziecka na terenie miasta X, gdzie
rozwiązujemy wspólnie problemy rodzin wykluczonych społecznie, gdzie występuje problem na przykład
uzależnieo. (Organizator – OPS)
To pracownicy socjalni dokonują takiej diagnozy w środowisku, rozpoznajemy potrzeby na podstawie rozmów
z sołtysami, z przedstawicielami środowiska lokalnego, ale też tych informacji, które bezpośrednio
uzyskujemy od rodzin, które korzystają ze wsparcia. (Organizator – OPS)
Mimo ograniczeo, działania te, chod mają charakter nieformalny, są ułożone w przemyślany proces
i dopasowane do harmonogramu planowania wsparcia (w tym także budżetu). Z wypowiedzi badanych można
wnioskowad, że są prowadzone w sposób metodyczny.
To [diagnozowania w środowisku lokalnym+ nie ma formy wywiadu, ankiety. To badanie nie jest
przeprowadzane na podstawie jakiegoś narzędzia. (Organizator – OPS)
To jest cały proces. Mamy formułę spotykania się z sołtysami i na tych spotkaniach często pytamy ich
o potrzeby, w jaki sposób widzieliby świadczenie naszej pomocy i oni zgłaszają. Jeżeli w naszym odbiorze te ich
potrzeby są bardzo ogólne, wtedy dopytujemy o kolejne obszary, jak oni widzą realizację tych obszarów.
(Organizator – OPS)
Jak zauważyli badani, w ocenie zasobów pomocy społecznej znajduje się częśd określająca popyt na kolejne
lata. Co ciekawe, dośd rzadko rozmówcy reprezentujący organizatorów usług społecznych wskazywali na
przygotowywaną obligatoryjnie OZPS jako narzędzie do określania popytu na usługi.
Planowanie odbywa się w postaci corocznie robionej takiej diagnozy. Takiego dokumentu, który się nazywa
Ocena Zasobów Społecznych. I z tego dokumentu wiemy mniej więcej gdzie są, w których kategoriach należy
zrobid jakieś kroki, coś więcej zaplanowad, gdzie są jakieś braki, które należy wyrównad. (Organizator – OPS)
Wiadomo jednak, że przygotowanie danych do OZPS ma swoje ograniczenia, a właściwie nie jest precyzyjnie
określone, jak przygotowad taką diagnozę. W efekcie przygotowując OZPS jednostki pomocy społecznej bazują
zwykle na informacjach o aktualnych klientach pomocy społecznej.
Analiza popytu powinna wynikad nie tylko z działao jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, ale byd także
odzwierciedlona w strategiach lokalnych. Jak pokazują doświadczenia nowego okresu programowania Funduszy
UE realizacja polityk publicznych w oparciu o profesjonalnie przygotowane strategie nie jest częstą praktyką
na każdym szczeblu organizacji administracyjnej. Opracowanie strategii jest obowiązkiem samorządów
wynikającym z szeregu ustaw: o samorządzie powiatowym, zasadach prowadzenia polityki rozwoju lub
na przykład o pomocy społecznej. Częstokrod samorządy podchodzą do tego obowiązku instrumentalnie.
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Zapisy poszczególnych strategii służą w głównej mierze jako uzasadnienie ubiegania się o środki Funduszy UE
(RPO i PO na poziomie centralnym). W poszczególnych powiatach sytuacja ta była zróżnicowana. Niektóre
samorządy starają się precyzyjnie rozpoznad sytuację w obszarze zapotrzebowania na usługi społeczne, inne nie
dostrzegają takiej potrzeby. W tabeli poniżej zaprezentowano wyniki analizy podstawowych dokumentów
strategicznych mających najważniejsze znaczenie dla usług społecznych. Są to strategie rozwoju lokalnego oraz
strategie rozwiązywania problemów społecznych. W niektórych przypadkach uwzględniono także inne strategie
sektorowe, ukierunkowane na przykład na potrzeby osób z niepełnosprawnością. Ponieważ, jak już zaznaczono,
nie istnieją odrębne systemy monitorowania w tym obszarze, to na poziomie tych dokumentów należy szukad
i analizowad sposoby, w jakich władze lokalne zdobywają dane i analizują sytuację w obszarze usług
społecznych.
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Tabela 25 Przegląd dokumentów strategicznych

Strategia rozwoju

Powiat
chodzieski

m. Kalisz

czarnkowsko-trzcianecki

gnieźnieoski

krotoszyoski

leszczyoski

Strategia rozwoju
społecznogospodarczego powiatu
na lata 2011–20 odnosi
się do kwestii usług w
bardzo niewielkim
zakresie, wskazując
jedynie jakie podmioty
publiczne funkcjonują na
terenie powiatu. Nie
określono w ogóle
istniejących problemów
w tym zakresie.
Szczątkowe dane jakie
mogą na to wskazywad
pochodzą z
ogólnodostępnych
źródeł jak BDL czy
sprawozdania MPiPS.

Strategia Rozwoju
Miasta Kalisza

Obecna strategia
rozwoju obejmuje lata
2011-2020. Dane
mogące przybliżyd
sytuację w sektorze
usług społecznych są
szczątkowe i
umieszczone w kilku
podrozdziałach
diagnozy. Nie można na
ich podstawie określid
jakiego rodzaju usługi na
terenie powiatu są
deficytowe i jaka będzie
sytuacja w przyszłości.

Strategia rozwoju
powiatu jest nieaktualna
od dwóch lat. Zawarta w
niej diagnoza jest bardzo
ograniczona we
wszystkich obszarach
działania samorządu
powiatowego. Nie są
prezentowane żadne
analizy oparte na
danych.

Strategia powstała w
2014 i obejmuje
działania do r. 2020.
Zawiera ona dobrze
rozbudowany opis
sytuacji
demograficznej i
ekonomicznej
mieszkaoców powiatu
i wynikających z tego
potrzeb w zakresie
usług. Opiera się ona o
analizę dynamiczną
przeprowadzoną na
danych gromadzonych
głównie przez PCPR i
PUP oraz
ogólnodostępne dane
statystyczne BDL.
Opracowana została
przez pracowników
starostwa i podległych
mu podmiotów.

Plan rozwoju lokalnego
obejmuje lata 2014-2020.
W obszarze usług
społecznych zawiera
podstawowe dane o
istniejących podmiotach
świadczących tego typu
usługi oraz szczątkowe
informacje dotyczące
podaży i popytu (jak np.
powody przyznania
pomocy społecznej).
Opiera się na danych
GUS/BDL oraz PUP i OPS.

na lata 2014–2024
została opracowana
przez prywata firmę
doradczą. W zakresie
diagnozy zawiera wiele
danych dotyczących
sytuacji demograficznej i
ekonomicznej
mieszkaoców miasta,
podstawowe dane
dotyczące
zapotrzebowania na
pomoc społeczną oraz
działania samorządu w
organizowaniu i
dostarczaniu usług
społecznych
mieszkaocom (w tym
także w ramach
działalności pożytku
publicznego). Jako
jedyna, wykorzystuje
także badania ilościowe
przeprowadzone wśród
mieszkaoców.
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Strategia rozwiązywania problemów społecznych

Strategia obowiązuje na
lata 2009 –2020
i zawarte w niej dane
aktualne są na lata 20062008. Zawiera ona pełen
opis występujących
problemów społecznych
oraz wynikających z tego
potrzeb w zakresie
usług. Diagnoza opiera
się na danych
gromadzonych przez
instytucje samorządowe
i przez nie została
opracowana.

Strategia obowiązuje na
lata 2008–2015. Dane,
które są w niej
prezentowane aktualne
są dla lat 2005-2007.
Poza istniejącymi
danymi wytwarzanymi
i gromadzonymi przez
instytucje samorządowe
opiera się ona także o
informacje gromadzone
za pomocą prostych
metod heurystycznych
(warsztaty, „wyniki
rozmów i dyskusji
podczas spotkao
konsultacyjnych”).
Strategia została
opracowana przez firmę
doradczą.

Strategia obowiązuje na
lata 2014–2023. W
obszarze usług
społecznych przede
wszystkim zawiera opis
działao jakie formalnie
są przypisane
poszczególnym
instytucjom (PCRP, OPS
itd.), wydatki tych
instytucji oraz
podstawowe dane
o liczbie dostępnych
miejsc lub
korzystających z usług.
Opiera się na danych
wytwarzanych przez
samorząd i podległe mu
podmioty. Jako jedyna z
badanych strategii
zawiera listę organizacji
pozarządowych
działających w obszarze
polityki społecznej.

Powiat nie ma
opracowanej strategii
rozwiązywania
problemów społecznych.
Najbardziej zbliżone do
tego zagadnienia
obejmuje
Powiatowy Program
Działao na rzecz Osób
Niepełnosprawnych oraz
Powiatowy Programu
Działao na rzecz Dziecka
i Rodziny. Pierwszy z
nich został uchwalony w
2005 i nie przedstawia
diagnozy sytuacji osób z
niepełnosprawnością.
Analogicznie drugi,
uchwalony w 2006r.

Strategia obowiązuje
do r. 2020.
Analogicznie jak
strategia rozwojowa
opracowana została
z wykorzystaniem
szeregu istotnych
danych oraz w ujęciu
dynamicznym. Analiza
ta została
wykorzystana między
innymi do opisu
deficytów systemu
świadczenia usług oraz
poziomu
zapotrzebowania.
Wykorzystano dane
GUS/BDL oraz dane
wypracowane w
ramach bieżącej
działalności instytucji
świadczących usługi
społeczne.

Strategia obowiązuje na
lata 2014-2020. Zawarta
w niej diagnoza opisuje
stan sektora usług
społecznych oraz poziom
zapotrzebowania. Jak we
wszystkich pozostałych
strategiach wykorzystano
w niej dane GUS/BDL oraz
dane będące w posiadaniu
samorządu. Jednakże jako
jedyna z uwzględnionych
w opracowaniu strategii
zawiera także analizę
badao ilościowych
przeprowadzonych wśród
mieszkaoców. Badania
terenowe zostały
przeprowadzone
samodzielnie przez
pracowników starostwa
we współpracy z
przedstawicielami władz
niższego szczebla i
instytucji podległych (do
poziomu sołectw).

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania.
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Jak wykazała analiza, próby rozpoznania aktualnej sytuacji i analizy trendów podejmowane są przeważnie raz
do dwóch razy na dekadę. W skrajnych przypadkach okres ten wydłuża się nawet do kilkunastu lat. Wynika to
z dwóch czynników: wspomnianego wcześniej dostosowania cyklu planowania strategicznego do okresów
programowania Funduszy UE oraz faktu, że są takie powiaty, w których strategie nie zostały jak dotąd
zaktualizowane. Jeżeli strategia została opracowana na lata 2006–2012, to oznacza, że zawarta w niej diagnoza
właściwa jest na lata 2003-2005. Samorządy są co prawda zobowiązane do aktualizowania strategii i faktycznie
ma to miejsce, ale rzadko dotyczy to aktualizacji samej diagnozy. Jeżeli już dokonuje się pewnych zmian, to
informacje dotyczą na przykład istniejącej infrastruktury pomocy społecznej i udzielonych świadczeo. Co także
warto zaznaczyd, w aktualizacji strategii i diagnoz nie stosuje nowych metod analizy. Przeprowadzona dla
powiatów analiza porównawcza ujawnia jeszcze kilka ważnych rzeczy:
1.

2.

3.

W zdecydowanej większości analizy i monitoring prowadzone są przez urzędników zatrudnionych
w starostwach lub w instytucjach podległych. Rzadko zdarza się, aby opracowanie analiz powierzane
było analitykom i profesjonalnie przygotowanym do tego zespołom badawczym. Niestety często
przedkłada się to na jakośd samych opracowao. W większości mają one charakter sprawozdawczy,
a nie analityczny, o czym piszemy dalej.
Każda analiza prowadzona jest na inny sposób. Co prawda zawiera podobne zestawy danych, ale już
procedura analityczna, sposób wykorzystania danych, rodzaj wnioskowania w każdej z diagnoz jest
zupełnie inny.
W ogromnej większości powiaty wykorzystują wyłącznie dane zastane. Podstawowym źródłem są dane
GUS udostępniane w ramach BDL oraz dane wytwarzane w ramach bieżącej działalności podmiotów
świadczących usługi społeczne. Dotyczy to zarówno tych strategii, które opracowane zostały
samodzielnie przez urzędników jak powierzonych podmiotom komercyjnym. Jedynie w niewielkiej
ilości przypadków przeprowadza się empiryczne badania terenowe służące zebraniu tych danych,
których ze statystyki publicznej uzyskad nie można. Tutaj też trzeba zaznaczyd, że źródła publiczne nie
zawierają bardzo wielu informacji pozwalających na dokonanie kompleksowej charakterystyki rynku
usług społecznych. Dotyczy to przede wszystkim oczekiwao i preferencji, ale i skali zapotrzebowania.

Generalnie jeśli już to bardziej *kierujemy się+ demografią *niż badaniami, raportami+ i bardziej kontekstem
tych osób, które u nas są i ewentualnie zapotrzebowaniem. Natomiast nie ma takich raportów, które dotyczą
miasta X czy powiatu X żebyśmy wiedzieli, w tym kontekście, ile osób ewentualnie może po tego typu usługi
się zgłosid. Jeżeli już to korzystamy tylko i wyłącznie z pewnych ocen i raportów krajowych, mówiących o tym,
że jest to zapotrzebowanie (…).(Organizator – OPS)
4.

5.

Prowadzone analizy mają w większości charakter statystyczny i sprawozdawczy. Częstokrod także nie
dotykają istoty analizowanego problemu. Często można natknąd się na takie opracowania, w których
w dziedzinie potrzeb społecznych zamieszcza się na przykład wykaz podmiotów samorządowych i ich
zadao oraz budżetu, jaki pochłaniają. Prezentowane dane często także dotyczą wyłącznie roku
poprzedzającego opracowanie diagnozy (lub tego, za który były dostępne). Rzadko dokonuje się analiz
w szeregach czasowych pozwalających na uchwycenie dynamiki zmian i analizę trendu. Prawie w ogóle
z kolei nie dokonuje się prognoz. Dotyczą one wyłącznie opracowanych przez GUS prognoz
demograficznych.
W ogóle nie spotyka się opracowao, w których zawarte są informacje dotyczące podmiotów
działających na wolnym rynku. Zdecydowana większośd analiz dotyczy sektora publicznego. Rzadkością
są próby analizy podmiotów trzeciego sektora działającego w obszarze usług społecznych. Są to jednak
bardzo podstawowe dane, takie jak liczebności lub wylistowania poszczególnych organizacji. Nie
wyodrębnia się w nich bardziej szczegółowych danych, w tym także analizy sektora ekonomii
społecznej.
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– no mamy opracowaną tę diagnozę tych potrzeb społecznych. Ale ona jest taka ogólna. Nie jest taka faktycznie
dopracowana. I naprawdę tak jak potrzebna, by była… Jakbym ja to widziała. Żeby te badania były konkretnie
przeprowadzone na tym. Tylko ogólnie dla gminy jest to opracowane. Tak że bardziej jest to program niż
faktyczna diagnoza tych potrzeb (Organizator – OPS)
Wszystkie opisane powyżej spostrzeżenia wskazują, że powiaty województwa wielkopolskiego nie mają
systemów monitorowania usług społecznych pozwalających na precyzyjne i stałe śledzenie zmian w nim
zachodzących. To oznacza z kolei, że prowadzona polityka w tym obszarze nie jest ściśle powiązana
z istniejącymi potrzebami, deficytami lub wyzwaniami mogącymi pojawid się w przyszłości. Działania
samorządów w tym obszarze ograniczają się wyłącznie do wskazywania, gdzie i jakie kwoty powinny byd
alokowane. Odbywa się to już w ramach kształtowania budżetu na kolejne lata. Ten proces z kolei oparty jest
o dyscyplinę finansów publicznych i nie ma wiele wspólnego z polityką publiczną realizowaną w oparciu
o dowody (evidence based policy). Decyzje o wydatkach publicznych na określone działania regulowane są
szeregiem ustaw i rozporządzeo. Częstokrod samorządy posiadają już niewielkie możliwości zmian. Na przykład
zadania z zakresu pomocy społecznej finansowane są w większości ze środków przekazanych samorządom
z budżetu centralnego. Dotacje na zadania zlecone, dotacje na zadania rozwojowe czy środki Funduszu Pracy
i PFRON rozdzielane są w całym kraju zgodnie z algorytmami określonymi rozporządzeniami. W tym miejscu
należy też zaznaczyd, że istotnym źródłem finansowania działao z zakresu usług społecznych są środki w ramach
Funduszy UE i projekty realizowane przez samorząd lub organizacje pozarządowe. Tutaj jednak brakuje
spójnych strategii wykorzystania tego typu środków. Jak już zaznaczono plany strategiczne powiatów pisane są
zgodnie z perspektywami budżetowymi UE, ale już wykorzystanie środków odbywa się na innych zasadach.
Projekty realizowane są o ile pojawi się taka możliwośd – i uda się wygrad konkurs – a nie w sytuacji, kiedy
pojawia się określona potrzeba, którą można Funduszami UE zaspokoid.
Na koniec należy poruszyd kwestię deficytów informacyjnych. Wcześniej zaznaczono, że metody jakie stosują
samorządy nie są wystarczające do uchwycenia stanu i dynamiki zmian sektora usług społecznych. Nie sposób
jednak wskazad, jakie konkretnie występują deficyty, ponieważ nie wiadomo wobec czego należałoby je
określid. Na poziomie powiatów, województwa ale także i całego kraju nie istnieją wskazówki albo wytyczne,
które określają jakimi konkretnie informacjami powinny dysponowad JST aby skutecznie prowadzid politykę
publiczną w omawianym zakresie.
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7. Główne wnioski
7.1. Usługi kierowane do osób starszych














7.2.







Jak wynika ze zgromadzonych danych ilościowych i jakościowych – osobom starszym oferuje się
przede wszystkim usługi o charakterze interwencyjnym. Oznacza to, że tej grupie przede wszystkim
dostarczana jest pomoc mająca rozwiązad trudną sytuację, głównie zdrowotną. Jakkolwiek słuszne jest
świadczenie pomocy w tym obszarze, to jednak biorąc pod uwagę perspektywy szybko starzejącego się
społeczeostwa, czyni to ofertę kierowaną do osób starszych dalece niepełną.
W związku ze zmianami demograficznymi i społecznymi, możliwości sprawowania opieki przez
rodzinę maleją. Stąd też zapotrzebowanie na opiekę całodobową będzie wzrastad, szczególnie
w grupie osób starszych oraz przewlekle somatycznie chorych.
Współczynnik zaspokojenia potrzeb miejsc w DPS w 2014 roku dla województwa wyniósł 0,61.
Oznacza to, że zostały zaspokojone potrzeby tylko 61% osób oczekujących na miejsce w DPS.
W 2014 roku w Wielkopolsce 28 gmin nie świadczyło usług opiekuoczych, a specjalistycznych usług
opiekuoczych nie świadczyło aż 210 z 226 gmin. Uznad więc można, że większośd gmin
w Wielkopolsce nie organizuje usług opiekuoczych dostosowanych do szczególnych potrzeb swoich
mieszkaoców
Aż 73% korzystających z usług opiekuoczych w Wielkopolsce, to osoby w podeszłym wieku, jednak
stanowią one zaledwie 1,09% Wielkopolan w wieku poprodukcyjnym.
Jak wynika z badania, w opinii respondentów problematyczne jest nie tylko zapewnienie pomocy
w formie usługi opiekuoczej, ale zagwarantowanie odpowiedniej intensywności opieki, przez co
rozumiana jest adekwatna do potrzeb opiekuoczych beneficjenta liczba godzin usług w ciągu dnia,
zwłaszcza w godzinach popołudniowych i w weekendy.
Usługi świadczone seniorom w środowisku lokalnym pełnią funkcję prewencyjną – świadczone
odpowiednio wcześnie są w stanie zabezpieczyd seniorów przed izolacją społeczną, wykluczeniem,
a nawet spowolnid proces starzenia i pojawianie się chorób związanych ze starością. Tego typu
działania można także wykorzystad do budowania kapitału społecznego poprzez integrację społeczną
różnych środowisk.
Obecnie działania aktywizujące seniorów realizowane są przede wszystkim przez podmioty
z trzeciego sektora, w ramach inicjatyw oddolnych, a dużo rzadziej inicjowane są przez samorządy.

Usługi kierowane do osób z niepełnosprawnością
Porównując zapotrzebowanie różnych kategorii osób z niepełnosprawnością na miejsce w DPS (osób
chorych psychicznie, dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób
z niepełnosprawnością fizyczną, zgodnie z terminologią ze sprawozdania MPiPS 05) zauważyd można,
że potrzeby osób chorujących psychicznie zostały zaspokojone w najmniejszym stopniu (w 50%).
W 2014 r. 155 gmin (67% gmin) nie świadczyło na swoim terenie specjalistycznych usług
opiekuoczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
W 2014 roku 204 samorządy (gminne i powiatowe) nie organizowały wsparcia dla osób
z zaburzeniami psychicznymi w formie środowiskowych domów samopomocy. Wynika to nie tyle
z braku zapotrzebowania na ten rodzaj usług, co z braku osób o kwalifikacjach pozwalających na ich
świadczenie.
W skali województwa na miejsce w środowiskowym domu samopomocy w 2014 roku oczekiwało
128 osób. Pamiętad jednak należy, że statystyki osób oczekujących prowadzone są tylko w tych
gminach/powiatach gdzie znajdują się ŚDS.
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7.3.















Badanie nie wykazało problemów z jakością świadczonych usług. Kadra delegowana do zapewnienia
pomocy w codziennych czynnościach osobom z niepełnosprawnością jest oceniana wysoko, a sposób
nadzoru nad jakością sprawdza się. Dodatkowo sami organizatorzy usług dokładają wszelkich starao,
aby podopieczni i ich rodziny były zadowolone ze sposobu sprawowania opieki.
Na terenie Wielkopolski działa też niewielu asystentów osób niepełnosprawnych, chod
zapotrzebowanie na tę usługę jest duże. Jak pokazują inne badania nie jest to jednak wyłącznie
190
problem Wielkopolski . Usługi asystentów osób niepełnosprawnych w całej Polsce nie są
powszechnie dostępne i na ogół posiadają niski poziom standaryzacji.
Infrastruktura mieszkalnictwa wspomaganego, które może stanowid alternatywę dla pobytu
w placówkach całodobowych, jest słabo rozwinięta w Wielkopolsce. Gminy mają trudności
z wyznaczeniem lokali, które można by przeznaczyd na mieszkania wspomagane. W 2014 roku
w województwie funkcjonowało 65 mieszkao chronionych, które dysponowały około 246 miejscami.
Istotną rolę w zakresie rehabilitacji osób z niepełnosprawnością pełnią organizacje pozarządowe,
wypełniając lukę w systemie wsparcia. Ich działalnośd wpływa także na skrócenie czasu oczekiwania
na usługę rehabilitacji.

Usługi kierowane do rodzin (w tym pieczy zastępczej)
Stały wzrost liczby rozwodów wskazuje na to, że coraz więcej rodzin przeżywa trudności, z którymi
nie jest w stanie sobie poradzid. Sytuacja ta może świadczyd o zwiększającej się potrzebie dostępu do
usług poradnictwa i mediacji, dzięki którym możliwe jest pokonanie kryzysu rodzinnego lub poradzenie
sobie w trudnej sytuacji.
Z każdym rokiem wzrasta zatrudnienie asystentów rodziny. Pod koniec 2014 roku na terenie
województwa wielkopolskiego działało 291 asystentów rodziny. Nadal jednak ta forma wsparcia nie
była dostępna w 45 gminach.
W 2014 r. w województwie wielkopolskim funkcjonowała tylko 1 rodzina wspierająca (w gminie
Wierzbinek), co oznacza utrzymanie liczby rodzin na poziomie z 2013 r. Wydaje się, że gminy
w dalszym ciągu z dużą rezerwą odnoszą się do tej formy usług dla rodzin wychowujących dzieci, mimo
że rodzina wspierająca stanowi ważne narzędzie wsparcia w oparciu o potencjał lokalny.
Przeważająca większośd dzieci objętych opieką zastępczą przebywała w pieczy rodzinnej (79,72%).
Blisko połowa z nich znajdowała się w rodzinach zastępczych spokrewnionych.
Pomimo, że w skali kraju w stosunku do lat poprzednich nastąpiły niewielkie pozytywne zmiany
we wszystkich formach rodzinnej pieczy zastępczej, to w kontekście idei deinstytucjonalizacji opieki
nad dzieckiem ciągle nie jest to stan, który umożliwia, odpowiednią do potrzeb, podaż podmiotów
opieki nad dzieckiem o charakterze rodzinnym.
We wspieraniu rodzin zastępczych w codziennych obowiązkach najważniejszą rolę pełni koordynator
rodzinnej pieczy zastępczej, zatrudniony przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej. W 2014 r.
we wszystkich województwach zanotowano przyrost tej formy, jedynie w Wielkopolsce odnotowano
spadek liczby koordynatorów – z 95 do 79.
Najczęściej realizowaną formą wparcia dla usamodzielnianych wychowanków pieczy jest pomoc
na kontynuowanie nauki – w 2014 r. przyznano 1 335 takich świadczeo. Pozostałe formy pomocy
udzielane są raczej rzadko, w ogóle natomiast nie świadczono pomocy w formie zatrudnienia.
Obecnie na terenie Wielkopolski nie funkcjonuje ani jedna regionalna placówka terapeutyczna oraz
ośrodek preadopcyjny. W związku z powyższym brakuje możliwości zapewnienia specjalistycznej
opieki i wsparcia dzieciom znajdującym się w szczególnej sytuacji zdrowotnej i społecznej, a które nie
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Szarfenberg, R. (red.)2011. Krajowy Raport Badawczy Pomoc i integracja społeczna wobec wybranych grup. Diagnoza
standaryzacji usług i modeli instytucji, Warszawa.
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mogą byd umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej, placówce opiekuoczo-wychowawczej
lub oczekują na przysposobienie.

7.4.












Perspektywy rozwoju usług społecznych
Na poziomie gmin bardzo ważna w procesie planowania i organizacji usług społecznych jest
bezpośrednia praca w środowisku realizowana przez pracowników socjalnych. To do ich zadao należy
diagnozowanie sytuacji i określenie formy udzielanego wsparcia.
Organizacje pozarządowe są postrzegane przez wielu badanych organizatorów jako partner słaby
instytucjonalnie i nieposiadający odpowiednio rozwiniętych struktur pozwalających na profesjonalne
zarządzanie realizacją złożonych zadao, chod zdarzają się oczywiście wyjątki.
Ważnym uzupełnieniem dla działania organizacji pozarządowych i PES są wspólnoty sąsiedzkie.
Organizacja wsparcia w postaci świadczenia prostych usług społecznych przez lokalne społeczności
może stanowid ważny i niedrogi, a do tego trwały sposób uzupełniania dostępnej oferty, szczególnie
dla osób starszych.
Samorządy mają nadzór nad prawidłową realizacją zleconych zadao, m.in. poprzez standaryzację usług
(podmiot przyjmujący zlecenie na etapie podpisania umowy obliguje się do realizacji usługi zgodnie
z tymi warunkami, jakie nakłada na niego samorząd) oraz badania i ewaluacje wewnętrzne. Nie jest to
jednak narzędzie dobrze wykorzystane, i jak wynika z przeprowadzonych badao, nie do kooca
rozwinięta jest kultura ewaluacyjna zarówno na poziomie organizatorów, jak i realizatorów usług.
W odniesieniu do realizacji procesu deinstytucjonalizacji pierwszy problem dotyczy rozumienia tego
pojęcia – uczestnicy systemu nie wiedzą, czym jest deinstytucjonalizacja i mają problemy
ze zrozumieniem wyjaśnienia, w ich opinii abstrakcyjnego pojęcia. Drugi problem wiąże się
z przebiegiem procesu – jak miałby on wyglądad, jakie środki angażowad i jakie rozwiązania wdrażad.
Ostatni problem wiąże się z przekonaniem o słuszności promowanej idei oraz zasadności stosowania
zaproponowanych rozwiązao do wszystkich odbiorców usług.
W żadnym z badanych powiatów nie istnieją odrębne systemy monitorowania dedykowane obszarowi
usług społecznych. Nie opracowuje się wskaźników, sposobu gromadzenia danych, raportowania
o deficytach rynku usług społecznych i istniejącym zapotrzebowaniu. Ponadto, monitoring bywa
mylony z kontrolą, natomiast bardzo powszechne jest utożsamianie diagnozy zapotrzebowania
z analizą potrzeb indywidualnych czy weryfikacją formalną możliwości udzielenia pomocy.
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8. Rekomendacje
L.p.

1

•

2

3

Wniosek

Zauważa się brak kompleksowej
informacji na temat możliwości
skorzystania z usług społecznych.

Zarówno organizatorzy,
realizatorzy, jak i odbiorcy usług
społecznych wyrażają obawy
związane z deinstytucjonalizacją
usług.

Obserwuje się zaprzestanie
świadczenia usług realizowanych w
ramach projektów finansowanych
ze środków zewnętrznych po ich
zakooczeniu.

Odbiorcy usług

Rodzina (w tym piecza
zastępcza), osoby
z niepełnosprawnością,
osoby starsze

Rodzina (w tym piecza
zastępcza), osoby
z niepełnosprawnością,
osoby starsze

Rodzina (w tym piecza
zastępcza), osoby
z niepełnosprawnością,
osoby starsze

Rekomendacja

Adresaci rekomendacji

1.1. Uzupełnienie usług społecznych o działania informacyjne wpisane
w kompleksowe projekty skierowane dla beneficjentów wsparcia.

MRPiPS, ROPS, samorządy
gminne i powiatowe/
organizatorzy usług, NGO,
realizatorzy usług

1.2. Stworzenie serwisu informacyjnego
społecznych i ich dostępności.

MRPiPS, ROPS, samorządy
gminne i powiatowe/
organizatorzy usług

dotyczącego

usług

2.1. Informowanie
władz
lokalnych
o
możliwościach
deinstytucjonalizacji usług (wskazywanie zalet tego rozwiązania) i
realizacji projektów w tym obszarze.
2.2. Działania podnoszące zdolności do zarządzania i administrowania
złożoną strukturą, a także do zapewniania płynności finansowej
(szkolenia kadry zarządczej w kierunku usług świadczonych w
społeczności lokalnej).

MRPiPS, ROPS, samorządy
gminne i powiatowe/
organizatorzy usług

2.3. Wdrażanie idei deinstytucjonalizacji poprzez stopniowe
przechodzenie od usług całodobowych realizowanych w formie
instytucjonalnej do usług świadczonych w lokalnej społeczności.

ROPS, samorządy gminne
i powiatowe/ organizatorzy
usług

3.1. Poszukiwanie narzędzi zapewniających trwałośd wsparcia,
obniżenia kosztów jego realizacji i finasowania ze środków
własnych projektodawców.

MRPiPS, ROPS, IZ WRPO,
samorządy gminne
i powiatowe/ organizatorzy
usług, NGO, realizatorzy usług

3.2. Wsparcie i promocja pracy wolontariackiej i pomocy sąsiedzkiej.

4

Zbyt niskie (nieadekwatne)
wynagrodzenia dla specjalistów
świadczących usługi społeczne
wpływają na obniżenie jakości ich

Rodzina (w tym piecza
zastępcza), osoby
z niepełnosprawnością,
osoby starsze

4.1. Należy dążyd do podniesienia prestiżu zawodów związanych ze
świadczeniem usług społecznych oraz do ich profesjonalizacji
(m.in. poprzez adekwatne wynagrodzenia).
4.2. Szacując koszt usługi należy uwzględnid koszt przynajmniej

MRPiPS, ROPS, IZ WRPO

MRPiPS, ROPS, IZ WRPO,
samorządy gminne i
powiatowe/ organizatorzy
usług, NGO, realizatorzy usług
MRPiPS, ROPS, samorządy
gminne i powiatowe/
organizatorzy usług, NGO,
realizatorzy usług
MRPiPS, ROPS, samorządy
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pracy oraz dużą rotację kadry.

minimalnego wynagrodzenia za pracę, koszty ponoszone przez
pracodawców, szkolenia pracowników oraz dodatkowe koszty
związane z wykonywaniem obowiązków służbowych (np. zwrot
kosztów dojazdu, telefonu służbowego, itp.).
5.1. Realizacja projektów w partnerstwie, szczególnie realizacja
projektów sieciowych.

5

Obserwuje się niski poziom
współpracy podmiotów
świadczących usługi dla
poszczególnych grup
potrzebujących wsparcia oraz brak
koordynacji działao.

Rodzina (w tym piecza
zastępcza), osoby
z niepełnosprawnością,
osoby starsze

5.3. Rekomenduje się powoływanie koordynatorów ds. współpracy
podmiotów świadczących usługi. Ich zadaniem byłoby zbieranie
informacji, monitorowanie i informowanie o dostępnych usługach
społecznych.

Zauważa się brak
komplementarności usług
wynikający z braku strategicznego
planowania oraz niewystarczająco
rozbudowanej sieci wsparcia
świadczonego w lokalnej
społeczności.

Rodzina (w tym piecza
zastępcza), osoby
z niepełnosprawnością,
osoby starsze

7

Liczba mieszkao i miejsc w
mieszkaniach chronionych jest
niewystarczająca, w stosunku do
potrzeb.

Rodzina (w tym piecza
zastępcza), osoby
z niepełnosprawnością,
osoby starsze

8

Na terenie województwa
obserwuje się zróżnicowany dostęp
do usług społecznych.
W najbardziej niekorzystnej
sytuacji znajdują się mieszkaocy
gmin oddalonych od dużych

6

5.2. Współpraca instytucji o zbliżonym zakresie kompetencji i grupach
docelowych oraz samorządu z innymi instytucjami/organizacjami
z ich terenu lub sąsiadujących.

Rodzina (w tym piecza
zastępcza), osoby
z niepełnosprawnością,
osoby starsze

6.1. Włączanie podmiotów publicznych i niepublicznych w proces
planowania i realizacji usług społecznych.
6.2. Rekomenduje się uzupełnienie luki informacyjnej poprzez
aktywne i regularne rozpoznawanie potrzeb odbiorców usług w
celu adekwatnego planowania wsparcia.
7.1. Rekomenduje się rozwój usług w formie mieszkalnictwa
chronionego w powiatach, w których nie ma mieszkao
chronionych, a odsetek osób z niepełnosprawnością, osób w
wieku poprodukcyjnym oraz usamodzielnianych wychowanków
pieczy zastępczej jest najwyższy.
8.1. Organizacja dowozu beneficjentów usług do realizatorów.
8.2. Dofinansowanie organizacji usług świadczonych przez podmioty
prywatne na wolnym rynku w celu poprawy ich dostępności.

gminne i powiatowe/
organizatorzy usług, NGO,
realizatorzy usług
MRPiPS, ROPS, IZ WRPO,
samorządy gminne i
powiatowe/ organizatorzy
usług, NGO, realizatorzy usług
MRPiPS, ROPS, IZ WRPO,
samorządy gminne
i powiatowe/ organizatorzy
usług, NGO, realizatorzy usług
samorządy gminne
i powiatowe/ organizatorzy
usług
MRPiPS, ROPS, IZ WRPO,
samorządy gminne
i powiatowe/ organizatorzy
usług, NGO, realizatorzy usług
MRPiPS, ROPS, samorządy
gminne i powiatowe/
organizatorzy usług, NGO,
realizatorzy usług
MRPiPS, ROPS, IZ WRPO,
samorządy gminne
i powiatowe/ organizatorzy
usług, NGO
samorządy gminne
i powiatowe/ organizatorzy
usług
MRPiPS, ROPS, IZ WRPO,
samorządy gminne
i powiatowe/ organizatorzy
usług
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aglomeracji.

9

10

11

12

13

W wielu gminach województwa
wielkopolskiego funkcjonują
jedynie wybrane usługi o różnej
jakości.
Z obliczeo wynika, iż cztery na pięd
rodzin potencjalnie wymagających
objęcia asystenturą rodziny, takiej
pomocy nie uzyskuje.
Rola rodziny wspierającej nie jest
dostatecznie doceniana. W 2014 r.
w województwie wielkopolskim
funkcjonowała tylko 1 rodzina
wspierająca.
Ważną rolę w sferze pomocy w
opiece i wychowaniu pełnią
placówki wsparcia dziennego. W
2014 roku w zaledwie 15 gminach
województwa wielkopolskiego
funkcjonowało 68 placówek
wsparcia dziennego. Oznacza to, że
aż 211 gmin nie dysponuje tym
typem wsparcia.
Jedynie 3,18% dzieci zostało
umieszczonych w systemie pieczy
zastępczej z powodu sieroctwa.
Pozostałe dzieci znalazły się tam z
powodu różnorodnych problemów
związanych z niewydolnością
opiekuoczo-wychowawczą.

Rodzina (w tym piecza
zastępcza), osoby
z niepełnosprawnością,
osoby starsze

Rodzina (w tym piecza
zastępcza)

Rodzina (w tym piecza
zastępcza)

8.3. Wsparcie inicjatyw mających na celu uruchamianie usług
społecznych, w miejscach, w których do tej pory ich nie
świadczono.

MRPiPS, ROPS, IZ WRPO,
samorządy gminne
i powiatowe/ organizatorzy
usług, NGO

9.1. Niezmiernie ważna jest kompleksowośd udzielanego wsparcia,
które zapewniad powinno osobom potrzebującym łatwy dostęp
do pakietu odpowiednich usług dostosowanych do indywidualnej
sytuacji beneficjenta.
10.1. Należy dążyd do tego, aby usługa asystenta rodziny dostępna
była na terenie każdej wielkopolskiej gminy, a następnie
stopniowo zwiększana była skala zatrudnienia tej grupy osób,
zwłaszcza w gminach o najniższym odsetku rodzin objętych
asystenturą.
11.1. Rekomenduje się podjęcie działao zmierzających do
powstawania i rozwijania rodzin wspierających na terenie
wszystkich gmin województwa wielkopolskiego.

MRPiPS, ROPS, IZ WRPO,
samorządy gminne
i powiatowe/ organizatorzy
usług, NGO, realizatorzy usług
MRPiPS, ROPS, IZ WRPO,
samorządy gminne/
organizatorzy usług

MRPiPS, ROPS, IZ WRPO,
samorządy gminne/
organizatorzy usług

Rodzina (w tym piecza
zastępcza)

12.1. Powinno dążyd się do tego, aby placówki wsparcia dziennego
funkcjonowały w każdej gminie.

MRPiPS, ROPS, IZ WRPO,
samorządy gminne
i powiatowe/ organizatorzy
usług

Rodzina (w tym piecza
zastępcza)

13.1. Należy wspierad poradnictwo i różnorodne działania edukacyjne
dla rodziców oraz uzupełniające ich kompetencje rodzicielskie
(np. szkoły dla rodziców).

MRPiPS, ROPS, IZ WRPO,
samorządy gminne
i powiatowe/ organizatorzy
usług, NGO
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14

15

16

Pomimo, że w skali kraju
w stosunku do lat poprzednich
nastąpiły niewielkie pozytywne
zmiany we wszystkich formach
rodzinnej pieczy zastępczej, to w
kontekście idei deinstytucjonalizacji
opieki nad dzieckiem ciągle nie jest
to stan, który umożliwia,
odpowiednią do potrzeb, podaż
podmiotów opieki nad dzieckiem
o charakterze rodzinnym.

Brakuje kandydatów chętnych do
utworzenia rodzin zastępczych,
zwłaszcza zawodowych (w 2014 r.
w 15 powiatach przeszkolono 57
kandydatów na rodziny zastępcze
zawodowe oraz w zaledwie 2
powiatach 5 kandydatów na
prowadzących rodzinny dom
dziecka).

Brakuje rodzin pomocowych.
W 2014 r. w województwie
wielkopolskim funkcjonowało

Rodzina (w tym piecza
zastępcza)

14.1. Dbając o rozwój wszystkich rodzinnych form pieczy na terenie
każdego z powiatów, zasadna jest szczególna dbałośd o dalsze
rozwijanie jej zawodowych form.

15.1. Wskazane byłoby rekrutowanie chętnych kandydatów spośród
już funkcjonujących rodzin zastępczych spokrewnionych oraz
niezawodowych.
15.2. Realizacja kampanii społecznych skierowanych do konkretnych
grup odbiorców – dotarcie do liderów społeczności lokalnych,
parafii, stowarzyszeo.
15.3. Rekomenduje się wprowadzenie możliwości dopłat do kosztów
utrzymania mieszkao rodzin zastępczych.
Rodzina (w tym piecza
zastępcza)

Rodzina (w tym piecza
zastępcza)

15.4. Rekomenduje się wprowadzenie możliwości dopłat do adaptacji
mieszkao dla rodzin zastępczych, szczególnie specjalistycznych i
pogotowia rodzinnego.

MRPiPS, ROPS, IZ WRPO,
samorządy powiatowe/
organizatorzy usług

samorządy powiatowe/
organizatorzy usług
MRPiPS, ROPS, samorządy
powiatowe/ organizatorzy
usług, NGO
MRPiPS, ROPS, samorządy
powiatowe/ organizatorzy
usług
MRPiPS, ROPS, samorządy
powiatowe/ organizatorzy
usług

15.5. Rekomenduje się zapewnienie (lub adaptację) mieszkao dla
rodzin pełniących funkcję pogotowia opiekuoczego i rodzin
zastępczych specjalistycznych.

samorządy gminne i
powiatowe/ organizatorzy
usług

15.6. Wprowadzenie zniżek dla rodzin zastępczych w celu ułatwienia
korzystania z np. transportu publicznego, oferty kulturalnej,
rekreacyjnej i sportowej (na wzór karty dużej rodziny).

MRPiPS, ROPS, samorządy
gminne i powiatowe

16.1. Zasadne jest powoływanie rodzin pomocowych, z uwagi na ich
ważną rolę wspierającą.

samorządy powiatowe/
organizatorzy usług
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17

18

zaledwie 57 takich rodzin
na terenie 17 powiatów.
Koordynator rodzinnej pieczy
zastępczej pełni najważniejszą rolę
we wspieraniu rodzin zastępczych
w codziennych obowiązkach.
Obecnie jedynie 76% rodzinnych
form pieczy zastępczej jest
objętych wsparciem koordynatora.

W procesie usamodzielniania
wychowanków pieczy zastępczej
brakuje elementów wsparcia
emocjonalnego, społecznego
i zawodowego.

Rodzina (w tym piecza
zastępcza)

Rodzina (w tym piecza
zastępcza)

17.1. Wskazane byłoby stopniowe zwiększanie zatrudnienia
koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, zwłaszcza w
powiatach o najniższej wartości odsetka rodzin objętych
wsparciem koordynatora.
18.1. Wskazane byłoby prowadzenie specjalnych kursów oraz
treningów, jeszcze w okresie pobytu w pieczy zastępczej,
przygotowujących młodych ludzi do samodzielności, w
szczególności w zakresie gospodarowania domowym budżetem,
dbania o zdrowie, prowadzenia gospodarstwa domowego,
komunikacji międzyludzkiej, itp., a także zapewnienie
odpowiedniego wsparcia psychologicznego i społecznego
wychowanków, np. poprzez tworzenie grup wsparcia,
organizowanie działao integracyjnych.
18.2 . Skierowanie działao OWES na usamodzielnianych wychowanków
w celu ich aktywizacji poprzez zakładanie/dołączanie do PES.
18.3 .Realizacja programów stażowych we
współpracy z
przedstawicielami lokalnego rynku pracy. Przyznawanie bonów
szkoleniowych, umożliwiających odbycie szkoleo dostosowanych
do potrzeb rynku pracy wychowankom pieczy zastępczej w
ramach realizowanych staży.

19

12 na 35 wielkopolskich powiatów
nie posiada na swoim terenie
Ośrodka Interwencji Kryzysowej placówki, która ma udzielad
szybkiej i doraźnej pomocy osobom
znajdującym się w sytuacji

Rodzina (w tym piecza
zastępcza)

19.1. Konieczne jest rozwijanie infrastruktury Ośrodków Interwencji
Kryzysowej, które oprócz możliwości zabezpieczenia noclegu
osobom/rodzinom będącym w kryzysie będą jednocześnie punktem
poradnictwa psychologicznego, prawnego, socjalnego, rodzinnego.
19.2. Powołanie punktów interwencji kryzysowej w powiatach, gdzie
nie funkcjonują takie jednostki – np. przy PCPR

MRPiPS, ROPS, samorządy
powiatowe/ organizatorzy
usług

samorządy powiatowe/
organizatorzy usług, NGO

ROPS, IZ WRPO, OWES,
samorządy powiatowe/
organizatorzy usług
ROPS, IZ WRPO, OWES, PUP,
PES, pracodawcy, samorządy
powiatowe/ organizatorzy
usług

MRPiPS, ROPS, IZ WRPO,
samorządy powiatowe/
organizatorzy usług, NGO, OIK
samorządy powiatowe/
organizatorzy usług, NGO
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20

21

22

kryzysowej (np. osobom
doświadczającym przemocy).
W 32 samorządach (12 z nich
stanowiły gminy wiejskie) 977 osób
spośród 10765 doświadczających
przemocy nie była objęta pomocą
w formie poradnictwa. Brakuje
specjalistów świadczących usługi
z zakresu poradnictwa
specjalistycznego (psychologów,
radców prawnych i terapeutów)
w pełnym wymiarze godzin.
Według statystyki resortowej
(Oceny Zasobów Pomocy
Społecznej za 2014 rok) jedynie
na terenie 19 wielkopolskich gmin
funkcjonowały dzienne domy
pomocy. W 54% jednostek
samorządu gminnego (122 na 226
gmin) nie funkcjonują dzienne
domy pomocy, kluby seniora oraz
inne miejsca spotkao dla seniorów.
204 samorządy (189 gminnych i 15
powiatowych) nie organizują
wsparcia dla osób z zaburzeniami
psychicznymi w formie ośrodków
dziennych. Spośród 189
samorządów gminnych nie
posiadających na swoim terenie
ośrodków wsparcia dla osób z
zaburzeniami psychicznymi, aż 141
(62% wielkopolskich gmin) nie
organizuje również wsparcia w
postaci zapewnienia

Osoby starsze

Osoby
z niepełnosprawnością

20.1. Rekomenduje się upowszechnienie bezpłatnego poradnictwa
psychologicznego, prawnego, socjalnego i rodzinnego, szczególnie w
gminach wiejskich oraz tych oddalonych od dużych aglomeracji
miejskich.

MRPiPS, ROPS, IZ WRPO,
samorządy gminne
i powiatowe/ organizatorzy
usług, NGO

20.2. Zasadnym jest włączenie organizacji pozarządowych w system
poradnictwa świadczonego na terenie samorządów.

MRPiPS, ROPS, IZ WRPO,
samorządy gminne
i powiatowe/ organizatorzy
usług, NGO

21.1. Rekomenduje się rozwój środowiskowej sieci wsparcia
społecznego dla seniorów, w zależności od ich potrzeb: infrastruktury
dziennych domów pomocy i/lub klubów seniora na terenie
wielkopolskich gmin, w pierwszej kolejności na terenie gmin,
w których te formy nie występują.

22.1. Rekomenduje się rozwój środowiskowej sieci wsparcia
społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi w postaci ŚDS i/lub
specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

MRPiPS, ROPS, IZ WRPO,
samorządy gminne
i powiatowe/ organizatorzy
usług, realizatorzy usług, NGO

MRPiPS, ROPS, samorządy
gminne i powiatowe/
organizatorzy usług,
realizatorzy usług, NGO
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specjalistycznych usług dla osób z
zaburzeniami psychicznymi.

23

24

25

26

W Wielkopolsce mamy sytuację,
w której większośd gmin świadczy
usługi opiekuocze, jednak w
formule niewyspecjalizowanej.
28 gmin w województwie
wielkopolskim w ogóle nie
świadczy usług opiekuoczych,
a specjalistycznych usług
opiekuoczych nie świadczy 210
gmin.
Problematyczne jest zapewnienie
opieki w postaci usług
opiekuoczych w godzinach
popołudniowych i w weekendy,
z uwagi na niski wymiar godzinowy
świadczenia usług opiekuoczych.
Samorządy mają ograniczone
środki finansowe na organizację
usług opiekuoczych, dlatego muszą
dopasowad potrzeby mieszkaoców
do posiadanego budżetu na
realizację tego zadania. Przekłada
się to na liczbę udzielanych
świadczeo oraz ich koszt
ponoszony zarówno przez gminę,
jak i przez samego beneficjenta
usługi.
W Wielkopolsce występują duże
różnice w finansowaniu usług
opiekuoczych przez gminy.

Osoby starsze, osoby
z niepełnosprawnością

Osoby starsze, osoby
z niepełnosprawnością

Osoby starsze, osoby
z niepełnosprawnością

Osoby starsze, osoby
z niepełnosprawnością

23.1. Zasadne jest uruchomienie usług opiekuoczych, w pierwszej
kolejności na terenie gmin, które w ogóle nie organizują usług
opiekuoczych, w tym specjalistycznych.

MRPiPS, ROPS, IZ WRPO,
samorządy gminne/
organizatorzy usług,
realizatorzy usług, NGO

23.2. Organizowanie nowych lub dodatkowych godzin usług
opiekuoczych powinno byd poprzedzone rozpoznaniem potrzeb grup
docelowych (osób wymagających opieki oraz rodzin sprawujących
opiekę).

IZ WRPO, samorządy gminne/
organizatorzy usług,
realizatorzy usług, NGO

24.1. Konieczne jest zwiększenie wymiaru świadczenia usług
opiekuoczych - liczby godzin, liczby osób korzystających oraz
umożliwienie udzielania wsparcia w godzinach popołudniowych,
wieczornych oraz weekendy.

IZ WRPO, samorządy gminne/
organizatorzy usług,
realizatorzy usług, NGO

25.1. Rekomenduje się poszukiwanie dodatkowych źródeł
finansowania usług opiekuoczych w celu zwiększenia wymiaru ich
świadczenia oraz zapewnienia ich trwałości.

MRPiPS, ROPS, IZ WRPO,
samorządy gminne/
organizatorzy usług,
realizatorzy usług, NGO

26.1. Rekomenduje się urealnid koszty świadczenia usług
opiekuoczych o dodatkowe składowe w celu zwiększenia jakości usług
opiekuoczych i większej profesjonalizacji kadr świadczących usługi

MRPiPS, ROPS, IZ WRPO,
samorządy gminne/
organizatorzy usług,
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27

28

29

Liczba wypłaconych świadczeo
z tytułu specjalnego zasiłku
opiekuoczego przewyższa liczbę
osób objętych usługami
opiekuoczymi.
Opieka nad osobami
niesamodzielnymi w głównej
mierze spoczywa na rodzinie, co
wpływa na stałe obciążenie
budżetu domowego (wydatki
związanymi ze sprawowaniem
opieki).

Czynnikiem wpływającym na
rosnący popyt na usługi opiekuocze
są zmiany demograficzne oraz
przeobrażenia społeczne.
Możliwości sprawowania opieki
przez rodzinę maleją w związku
ze zmianami demograficznymi
i społecznymi. Zapotrzebowanie
na opiekę całodobową będzie
wzrastad, szczególnie w grupie
osób starszych oraz przewlekle
somatycznie chorych
155 gmin w województwie
wielkopolskim nie świadczyło
specjalistycznych usług

Osoby starsze, osoby
z niepełnosprawnością

opiekuocze.
27.1. Rekomenduje się zwiększenie liczby usług opiekuoczych
świadczonych w miejscu zamieszkania w celu umożliwienia
niepracującym opiekunom nieformalnym częściowy lub pełen powrót
osób na rynek pracy.
27.2. Konieczne jest budowanie systemu świadczenia usług
opiekuoczych w formie opieki wytchnieniowej w celu minimalizowania
ryzyka umieszczenia osób niesamodzielnych przez członków rodziny w
placówkach opieki całodobowej na stałe.
27.3. Konieczna jest organizacja szkoleo dla opiekunów nieformalnych
w celu podniesienia ich kompetencji w zakresie pielęgnacji i opieki,
aby osoby niesamodzielne mogły korzystad ze wsparcia rodziny tak
długo, jak tylko to możliwe.
27.4.
Rekomenduje
się
tworzenie wypożyczalni
sprzętu
rehabilitacyjnego wraz z doradcami pomagającymi dopasowad sprzęt
do indywidualnych potrzeb osób niesamodzielnych.
28.1. Konieczne jest zwiększenie liczby osób starszych oraz przewlekle
somatycznie chorych objętych usługami opiekuoczymi oraz liczby
godzin ich świadczenia.

Osoby starsze, osoby
z niepełnosprawnością

28.2. Konieczne jest zwiększenie zatrudnienia w branży opiekuoczej
(opiekunów oraz asystentów osób niepełnosprawnych i osobistych) w
celu zapewnienia optymalnej liczby opiekunów formalnych.
28.3. Należy rozważyd zwiększenie liczby miejsc w DPS lub liczby DPS
(zgodnie z ideą deinstytucjonalizacji) dla osób starszych oraz
przewlekle somatycznie chorych.
28.4. Należy rozważyd możliwośd wdrażania nowych technologii (ITC,
IC) w system opieki nad osobami niesamodzielnymi.

Osoby
z niepełnosprawnością

29.1. Rekomenduje się, aby w pierwszej kolejności rozwijad usługi na
terenie gmin, w których nie są realizowane specjalistyczne usługi
opiekuocze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

realizatorzy usług, NGO
MRPiPS, ROPS, IZ WRPO,
samorządy gminne/
organizatorzy usług,
realizatorzy usług, NGO
MRPiPS, ROPS, IZ WRPO,
samorządy gminne/
organizatorzy usług,
realizatorzy usług, NGO
MRPiPS, ROPS, IZ WRPO,
samorządy gminne/
organizatorzy usług,
realizatorzy usług, NGO
samorządy
gminne/powiatowe,
organizatorzy usług, NGO
MRPiPS, ROPS, IZ WRPO,
samorządy gminne/
organizatorzy usług,
realizatorzy usług, NGO
MRPiPS, ROPS, IZ WRPO,
samorządy gminne
i powiatowe/ organizatorzy
usług, realizatorzy usług, NGO
MRPiPS, IZ WRPO, samorządy
gminne i powiatowe/
organizatorzy usług,
realizatorzy usług, NGO
MRPiPS, ROPS, IZ WRPO,
samorządy gminne
i powiatowe/ organizatorzy
usług, realizatorzy usług, NGO
samorządy gminne
i powiatowe/ organizatorzy
usług, realizatorzy usług, NGO
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30

31

opiekuoczych dla osób z
zaburzeniami psychicznymi.
W przypadku kilku grup
oczekujących na miejsce w DPS
obserwuje się mniejszy stopieo
zaspokojenia potrzeb na opiekę
całodobową.
W kilku powiatach województwa
wielkopolskiego obserwujemy
niższy wskaźnik zaspokojenia
miejsc w DPS.
W województwie wielkopolskim
w 2014 roku około 600 osób
oczekiwało na miejsce w DPS.

Osoby starsze, osoby
z niepełnosprawnością

Osoby starsze, osoby
z niepełnosprawnością

30.1. Należy rozważyd w pierwszej kolejności zwiększenie liczby miejsc
w DPS dla grup odbiorców, w których liczba osób oczekujących na
miejsce w DPS jest największa, a wskaźnik zaspokojenia miejsc
najniższy (tj. dla osób somatycznie przewlekle chorych, osób z
zaburzeniami psychicznymi oraz dla osób w podeszłym wieku).

IZ WRPO, samorządy gminne
i powiatowe/ organizatorzy
usług, realizatorzy usług, NGO

30.2. Zwiększenie liczby miejsc powinno w pierwszej kolejności
nastąpid, na terenie powiatów, w których wartośd wskaźnika
zaspokojenia miejsc w DPS jest najniższa.

IZ WRPO, samorządy gminne
i powiatowe/ organizatorzy
usług, realizatorzy usług, NGO

31.1. Rekomenduje się obejmowanie usługą w formie mieszkania
chronionego osób, które aktualnie oczekują na miejsce w placówce
pobytu całodobowego (w tych przypadkach, w których jest to
możliwe).

samorządy gminne
i powiatowe/ organizatorzy
usług, realizatorzy usług, NGO
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