„Czym jest proces
deinstytucjonalizacji usług
społecznych?
Czy to kolejne wyzwanie?”
FROUM POMOCY SPOŁECZNEJ – OPS/MOPR/PCPR

PLAN SPOTKANIA:
1. Proces deinstytucjonalizacji – czym jest?
2. Usługi społeczne w projekcie Strategii Rozwoju Usług
Społecznych
3. System opieki długoterminowej
4. Konsekwencje procesu dla systemu realizacji usług
społecznych
5. Problemy związane z procesem deinstutucjonalizacji

Deinstytucjonalizacja,
co oznacza?
W świecie idealnym…
proces deinstytucjonalizacji skupia się na rozwoju usług świadczonych
w środowisku zamieszkania osób wymagających wsparcia, tj. w środowisku
lokalnym, co ma doprowadzić do sytuacji w której, opieka instytucjonalna –
całodobowa nie będzie w ogóle potrzebna.

DEINSTYTUCJONALIZACJA:
W latach 70 ubiegłego wieku w Stanach Zjednoczonych, w kontekście zmiany sytuacji osób
starszych przebywających w domach opieki oraz w stosunku co do osób uczestniczących w
procesie terapii w ośrodkach zamkniętych oraz szpitalach psychiatrycznych
UNICEF jako: „całość procesu planowania transformacji i zmniejszania rozmiaru zakładów
stacjonarnych lub ich likwidacji przy jednoczesnym zapewnieniu innego rodzaju różnorodnych
usług opieki nad dziećmi bazujących na standardach wynikających z praw człowieka i
zorientowanych na rezultaty
„Ogólnoeuropejskie wytyczne dotyczące przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki
świadczonej na poziomie lokalnych społeczności”. Z przedmiotowego dokumentu wynika, iż
„W miejscach, gdzie termin ten jest stosowany, odnosi się on do procesu rozwoju usług
świadczonych na poziomie lokalnych społeczności (również profilaktycznych), które mają
wyeliminować konieczność opieki instytucjonalnej”
Same Wytyczne, zalecają by unikać tego słowa stwierdzając „Wszędzie tam, gdzie jest to
możliwe, w niniejszych wytycznych unika się używania terminu deinstytucjonalizacja,
ponieważ jest on często rozumiany po prostu jako zamknięcie zakładów”

DEINSTYTUCJONALIZACJA:
Działania w zakresie deinstytucjonalizacji powinny
prowadzić do powszechnego dostępu do usług
świadczonych w środowisku zamieszkania, gdyż tylko
nieograniczony dostęp do szerokiego spektrum
interdyscyplinarnych usług środowiskowych może wpłynąć
na zmniejszenie popytu na usługi stacjonarnej opieki
długoterminowej.

DEINSTYTUCJONALIZACJA:

Czy ten proces jest czymś nowym?
Czy dla nas jest to nowy trend?
Co na to nasze przepisy?

DEINSTYTUCJONALIZACJA:
Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej
Art. 2. ust. 1.
Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i
rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać,
wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.
Art. 3 ust. 2.
Zadaniem pomocy społecznej jest zapobieganie sytuacjom, o których mowa w art. 2 ust. 1,
przez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin
oraz ich integracji ze środowiskiem
Art. 55. ust. 1.
Dom pomocy społecznej świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie
obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim
przebywających, zwanych dalej „mieszkańcami domu”.
ust. 2.
Organizacja domu pomocy społecznej, zakres i poziom usług świadczonych przez dom uwzględnia w
szczególności wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców domu oraz
stopień ich fizycznej i psychicznej sprawności.

DEINSTYTUCJONALIZACJA:

Dlaczego teraz:
1. Wyzwanie cywilizacyjne.
2. Oczekiwanie środowisk OZN
3. Nowa perspektywa unijna – wymóg minimalny.

DEINSTYTUCJONALIZACJA:
Proces deinstytucjonalizacji usług społecznych w Polsce powinien
prowadzić w kierunkach:
1. rozwoju lokalnych, powszechnych i zindywidualizowanych usług, w tym
usług o charakterze zapobiegającym, które mogą ograniczyć konieczność
opieki instytucjonalnej,
2. usamodzielnienia mieszkańców DPS, którzy są w stanie funkcjonować poza
instytucją,

3. skoordynowania wszystkich rodzajów usług społecznych ze zdrowotnymi,
4. zabezpieczenia usług stacjonarnej opieki długoterminowej, jako ostatniego
i najmniej pożądanego elementu systemu wsparcia.

DEINSTYTUCJONALIZACJA:
Podejście do procesu DI:
RADYKALNE

Należy zlikwidować wszystkie instytucje opieki całodobowej,
potrzeby człowieka powinny być zaspakajane w środowisku
zamieszkania, niczym nie ograniczona wolność, koszt usług
społecznych nie jest istotny – należy rozwinąć usługi środowiskowe
(NGO)

ZRÓWNOWAŻONE

Należy rozwijać środowiskowe formy usług, a opieka
instytucjonalna ma być ostatnim elementem systemu. Osoba ma
mieć wybór – zabezpieczenie potrzeb w środowisku czy pobyt w
instytucji (część samorządów, administracja rządowa i część NGO)

ZACHOWAWCZE

Nic nie należy zmieniać, przecież dzisiaj realizujemy usługi w
środowisku, a dostęp do nich jest powszechny, człowiek w
instytucji jest wolny i ma się dobrze, w systemie brakuje nam tylko
pieniędzy i klientów (część samorządów, część Dyrektorów DPS)

DEINSTYTUCJONALIZACJA:
Wymogiem minimalnym w zakresie
skorzystania przez Polskę
z funduszy Unii Europejskiej
w nowej perspektywie (2021 – 2027) jest:
wdrożenie
tzw. strategii deinstytucjonalizacji
usług społecznych i zdrowotnych

DEINSTYTUCJONALIZACJA:
PIERWSZA POLITYKA PUBLICZNA uwzględniająca wymogi minimalne:
Uchwała nr 105 Rady Ministrów z dnia 17 sierpnia 2021 r. w sprawie przyjęcia polityki
publicznej pod nazwą "Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu
Społecznemu. Aktualizacja 2021-2027, polityka publiczna z perspektywą do roku 2030„
DRUGA POLITYKA PUBLICZNA uwzględniająca wymogi minimalne:
Projekt Strategii Rozwoju Usług Społecznych na lata 2021 – 2035.

DEINSTYTUCJONALIZACJA:
Projekt Strategii Rozwoju Usług Społecznych
na lata 2021 – 2035.

MIEJSCE OPS/PCPR
W STRATEGII

STRATEGIA ROZWOJU USŁUG SPOŁECZNYCH 2021 - 2035
Projekt Strategii Rozwoju Usług Społecznych
na lata 2021 – 2035.
Strategia będzie realizowana w pięciu obszarach:
1) opieki nad dzieckiem, w tym dzieckiem z niepełnosprawnością;
2) opieki nad osobami starszymi;
3) niezależnego życia – wsparcia osób z niepełnosprawnościami;
4) wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi;
5) wsparcia osób w kryzysie bezdomności.

STRATEGIA ROZWOJU USŁUG SPOŁECZNYCH 2021 - 2035
OBSZAR: opieki nad dzieckiem, w tym dzieckiem z niepełnosprawnością
Zakładane efekty realizacji celu strategicznego i celów szczegółowych są następujące:
1. Działania wspierające rodziny pochodzenia dzieci będą zapobiegać umieszczaniu dzieci w pieczy
zastępczej.

2. Sytuacja dzieci w rodzinach przeżywających kryzys poprawi się, co spowoduje ich integrację i włączenie
społeczne.
3. Działania doprowadzą do usprawnienia systemów ochrony dzieci i pieczy zastępczej.
4. Rozwój rodzinnej pieczy zastępczej, w tym zawodowej w szczególności ukierunkowanej na dzieci z
niepełnosprawnością i chore.
5. Działania zmierzające do tego aby każde dziecko wychowywało się w rodzinie: biologicznej, adopcyjnej,
zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

REALIZACJA

GMINY
POWIATY
WOJEWÓDZTWA

OPS i/lub gminny koordynator usług, placówki wsparcia dziennego, CUS, inni
PCPR, organizatorzy pieczy, rodziny zastępcze, placówki
ROPS, Ośrodki adopcyjne, RPOT, IOP

STRATEGIA ROZWOJU USŁUG SPOŁECZNYCH 2021 - 2035
OBSZAR: opieki nad osobami starszymi
Zakładane efekty realizacji celu strategicznego i celów szczegółowych są następujące:
1. Wdrożenie systemu realizacji usług społecznych oraz standaryzacja usług
świadczonych na rzecz osób starszych;
2. Wsparcie rodziny realizującej opiekę;
3. Rozwój środowiskowych form wsparcia;
4. Wsparcie i rozwój kadr świadczących usługi społeczne.
REALIZACJA

GMINY
POWIATY
WOJEWÓDZTWA

OPS i/lub gminny koordynator usług, usługi środowiskowe, ośrodki wsparcia,
CUS, inni
PCPR, DPS, ośrodki wsparcia
ROPS – tylko wsparcie finansowe, projektowe, doradcze, szkoleniowe

STRATEGIA ROZWOJU USŁUG SPOŁECZNYCH 2021 - 2035
OBSZAR: niezależnego życia – wsparcia osób z niepełnosprawnościami
Zakładane efekty realizacji celu strategicznego i celów szczegółowych są następujące:
1. Stworzenie systemu wsparcia osób i rodzin z niepełnosprawnościami.
2. Działania zapobiegające umieszczaniu osób z niepełnosprawnościami w
instytucjach opieki całodobowej.
3. Wdrożenie idei niezależnego życia, wspartej mieszkalnictwem wspomaganym.
4. Dążenie do usamodzielniania mieszkańców instytucji całodobowej opieki
stacjonarnej.
REALIZACJA

GMINY
POWIATY
WOJEWÓDZTWA

OPS i/lub gminny koordynator usług, usługi środowiskowe, ośrodki wsparcia,
CUS, inni
PCPR, DPS, ośrodki wsparcia
ROPS – tylko wsparcie finansowe, projektowe, doradcze, szkoleniowe

STRATEGIA ROZWOJU USŁUG SPOŁECZNYCH 2021 - 2035
OBSZAR: wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi
Zakładane efekty realizacji celu strategicznego i celów szczegółowych są następujące:
1. Utworzony zostanie spójny system wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
2. Nastąpi intensywny rozwój usług społecznych skierowanych do osób z zaburzeniami
psychicznymi, co ograniczy konieczność korzystania z usług opieki całodobowej.
3. Przygotowana zostanie kadra specjalistyczna realizująca usługi zdrowotne i
społeczne dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi.
REALIZACJA

GMINY
POWIATY
WOJEWÓDZTWA

OPS i/lub gminny koordynator usług, usługi środowiskowe, ośrodki wsparcia,
CUS, inni
PCPR, DPS, ośrodki wsparcia

ROPS – tylko wsparcie finansowe, projektowe, doradcze, szkoleniowe

STRATEGIA ROZWOJU USŁUG SPOŁECZNYCH 2021 - 2035
OBSZAR: wsparcia osób w kryzysie bezdomności.
Zakładane efekty realizacji celu strategicznego i celów szczegółowych są następujące:
1. Wdrożenie systemu koordynacji oraz standaryzacji usług społecznych dla osób w
kryzysie bezdomności.
2. Opracowanie i wdrożenie rozwiązań na rzecz przejścia ze wsparcia
instytucjonalnego do wsparcia w formie mieszkaniowej.
REALIZACJA

GMINY
WOJEWÓDZTWA

OPS i/lub gminny koordynator usług, usługi środowiskowe, ośrodki wsparcia,
CUS, inni
ROPS – tylko wsparcie finansowe, projektowe, doradcze, szkoleniowe

STRATEGIA ROZWOJU USŁUG SPOŁECZNYCH 2021 - 2035
Proces deinstytucjonalizacji obejmować będzie szereg działań zmierzających
do rozwoju usług w środowisku lokalnym, a wśród nich:

1

Priorytet usług społecznych realizowanych w środowisku zamieszkania
nad usługami stacjonarnymi.

2

Rozwój lokalnych i zindywidualizowanych usług, w tym usług o charakterze
zapobiegającym, które mają ograniczyć konieczność opieki instytucjonalnej.

3

Działania zmierzające do wykorzystania zasobów i potencjału instytucjonalnej
opieki długoterminowej na poczet rozwoju nowych usług środowiskowych
w społeczności lokalnej.

4

Rozwój różnych form mieszkalnictwa

STRATEGIA ROZWOJU USŁUG SPOŁECZNYCH 2021 - 2035

Schemat
deinstytytucjonalizacji
usług społecznych
skierowanych
do osób starszych,
z niepełnosprawnościami
i przewlekle chorych
oparty na schemacie
odwróconej piramidy.
Schemat ten dotyczy
zarówno usług
społecznych jak i
zdrowotnych

STRATEGIA ROZWOJU USŁUG SPOŁECZNYCH 2021 - 2035

Wizja funkcjonowania
systemu opieki
długoterminowej
po dokonaniu zmian
związanych
z deinstytucjonalizacją
usług

STRATEGIA ROZWOJU
USŁUG SPOŁECZNYCH 2021 - 2035

WIZUALIZACJA DOTYCZĄCA PEŁNIENIA
RÓL PRZEZ PODMIOTY ŚWIADCZĄCE
USŁUGI W RAMACH OPIEKI
DŁUGOTERMINOWEJ.

STRATEGIA ROZWOJU USŁUG SPOŁECZNYCH 2021 - 2035

STRATEGIA ROZWOJU USŁUG SPOŁECZNYCH 2021 - 2035
WIZJA STRATEGII
Przygotowanie systemu realizacji usług społecznych do świadczenia dla każdej osoby
potrzebującej wsparcia z powodów społecznych, takich jak: podeszłego wieku,
niepełnosprawności, zdrowia psychicznego - bezpiecznego i niezależnego funkcjonowania w
swoim miejscu zamieszkania (w swoim mieszkaniu lub domu) – tak długo, jak tego pragnie,
zaś dzieciom i młodzieży pozbawionej opieki rodzicielskiej wsparcia jak najbardziej
zbliżonego do warunków rodzinnych.
Poprzez wsparcie rozumie się zarówno dostęp do usług, dostęp do placówek dziennych, a
także mieszkań treningowych, wspomaganych i innych form mieszkalnictwa (np. programy
mieszkaniowe ze wsparciem przyjmowane przez jednostki samorządu terytorialnego).

STRATEGIA ROZWOJU USŁUG SPOŁECZNYCH 2021 - 2035
Montaż finansowy procesu deinstytucjonalizacji usług społecznych.

JAKIE DZIAŁANIA ZE STRONY ROPS
Zaplanowaliśmy następujące działania:
1. Rozpoczynamy proces tworzenia Regionalnego Planu
Deinstytucjonalizacji Usług (diagnoza, badania, ekspertyzy, inne) –
postawa do wdrożenia EFS.
2. W 2022r. – szkolenia dotyczące CUS i deinstytucjonalizcji dla
różnych interesariuszy
3. Szkolenia dla Pracowników systemu
4. Nowa perspektywa finansowa 7 projektów własnych województwa.

Zapraszamy do współpracy
FROUM POMOCY SPOŁECZNEJ – OPS/MOPR/PCPR

