
„Domy Pomocy Społecznej 
w Województwie Śląskim 

– współpraca z województwem śląskim 
w nowym okresie programowania”

FORUM POMOCY SPOŁECZNEJ – DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ



Ile nas jest?

 30 domów dla osób w podeszłym wieku,

 13 domów dla osób przewlekle somatycznie chorych,

 18 domów dla osób przewlekle psychicznie chorych,

 12 domów dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie,

 3 domy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie,

 2 domy dla osób niepełnosprawnych fizycznie,

 11 domów dla dorosłych, dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie,

 8 domów dla osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych,

 5 domów dla osób w podeszłym wieku i niepełnosprawnych fizycznie,

 1 dom dla osób przewlekle psychicznie chorych i dorosłych
niepełnosprawnych intelektualnie,

 1 dom dla osób w podeszłym wieku, przewlekle psychicznie chorych
i niepełnosprawnych fizycznie.



ŚLĄSKIE DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ:

POLSKA – 825
ŚLĄSK – 104 (12,6%)

POLSKA – 81.004  
ŚLĄSK – 8.691 (10,73%)

POLSKA – 75.133  
ŚLĄSK – 8.118 (10,80%)

POLSKA – 57.514  
ŚLĄSK – 6.234 (10,84%)



Formy wsparcia DPS:

Projekt „Doskonalenie zawodowe kluczowych pracowników systemu pomocy 
społecznej na terenie makroregionu II”



Formy wsparcia DPS:

Do śląskich DPS – ów i placówek całodobowych, 
w okresie od 2020 do 2021

W ramach realizowanych przez samorząd województwa działań 
trafiła kwota blisko:

60 mln złotych
(średnio na DPS – 500.000,00 zł)

(dodatki do wynagrodzeń, zatrudnienie nowych realizatorów 
usług, środki ochrony indywidualnej, miejsca czasowego pobytu, 

szkolenia, warsztaty, itp.)



PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ:

ZADANIA WŁASNE:

1. Stworzenie Regionalnego Programu Deinstytucjonalizacji Usług 

Społecznych

2. Współpraca w ramach Forum Pomocy Społecznej

ZADANIA PROJEKTOWE:

1. Projekt: KSZTAŁCENIE KADR I WSPARCIE NOWYCH PRACOWNIKÓW 

SYTEMU POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE 

ŚLĄSKIM (14 mln euro)

2. Projekt: TWORZENIE i WDRAŻANIE MODELI ŚRODOWISKOWYCH 

CENTRÓW KOORDYNACJI USŁUG SPOŁECZNYCH (15 mln euro)

3. Projekt: ŚLĄSKI SENIOR – WSPARCIE I AKTYWIZACJA (5 mln euro)

ALOKACJA na w/w Projektach: 34 mln euro



Zapraszamy do współpracy

FROUM POMOCY SPOŁECZNEJ – OPS/MOPR/PCPR


