


zaś dzieciom i młodzieży pozbawionej opieki rodzicielskiej 
wsparcia jak najbardziej zbliżonego do warunków rodzinnych.

bezpiecznego i niezależnego funkcjonowania w swoim miejscu zamieszkania tak długo,

jak tego pragnie

podeszły wiek, niepełnosprawność, zdrowie psychiczne, 

Przygotowanie systemu realizacji usług społecznych do świadczenia dla każdej osoby 
potrzebującej wsparcia z powodów społecznych, takich jak: 

Opracowana przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej we współpracy z samorządem 
terytorialnym, organizacjami pozarządowymi, przedstawicielami organizacji obywatelskich.



Rodzina – dzieci, w tym 
dzieci z 

niepełnosprawnościami 

Osoby 
starsze

Osoby 
z 

zaburzeniami 
psychicznymi

Dorosłe osoby z 
niepełnosprawno

ściami

Osoby 
w kryzysie 

bezdomności

Diagnoza 

systemu 
wsparcia



Struktura rodzin
w Polsce

Sytuacja materialna 
gospodarstw 
domowych 

Polityka 
prorodzinna 

Program „Rodzina 
500+”

Dzieci pozbawione 
opieki rodziców

Dzieci z 
niepełnosprawnością 

w placówkach 
całodobowych

System wsparcia 
dzieci

Wnioski 
i rekomendacje



Starzenie się ludności 

Wspieranie aktywności osób starszych

Wzrost zapotrzebowania na opiekę 

Zapewnienie opieki

Sytuacja materialna 

Wnioski i rekomendacje



Istota 
niepełnosprawności

Liczebność i struktura 
osób z 

niepełnosprawnościami 
w Polsce

Rehabilitacja społeczna
i zawodowa osób z 

niepełnosprawnościami

Wsparcie osób z 
niepełnosprawnościami

Sytuacja materialna 
osób z 

niepełnosprawnościami
Kręgi wsparcia

Wnioski i rekomendacje



Czym są zaburzenia psychiczne?

Liczebność i struktura osób z zaburzeniami psychicznymi

Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi

Wnioski i rekomendacje



Bezdomność jako 
skrajna forma 
wykluczenia

Liczebność 
i struktura osób 

doświadczających 
bezdomności

Wsparcie osób 
w kryzysie 

bezdomności

Wnioski
i rekomendacje



Usługi opiekuńcze

Mieszkania chronione

Ośrodki wsparcia

Rodzinne domy pomocy

Domy pomocy społecznej

Centra usług społecznych

Kadry realizujące usługi społeczne w pomocy społecznej 



Definicja procesu deinstytucjonalizacji

Nowy system opieki długoterminowej

Nadzór nad standardem realizacji usług i ich jakością



Główne kierunki działań Strategii 

Rozwój usług w 
środowisku 

DPS jako ostatni 
element systemu 

wsparcia

Priorytetem 
wsparcie rodziny



Główne kierunki działań Strategii  

Rodzina z 
dzieckiem, 

w tym dzieckiem z 
niepełnosprawnością

rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej 

rozwój usług społecznych świadczonych w 
formie usług środowiskowych

poprawa jakości usamodzielniania 
wychowanków pieczy zastępczej

rozwój mieszkalnictwa wspomaganego dla 
wychowanków pieczy zastępczej



Główne kierunki działań Strategii w podziale na obszary:  

Osoby 
starsze 

koordynacja  usług  na poziomie gminy (np. CUS)

rozwój mieszkalnictwa wspomaganego

wsparcie rodziny realizującej opiekę - opieka wytchnieniowa, wsparcie szkoleniowe

rozwój usług społecznych świadczonych w formie usług środowiskowych

badanie możliwości usamodzielnienia 

audyt wszystkich instytucji opieki długoterminowej

Zmiana standardów świadczenia usług stacjonarnej opieki długoterminowej w zakresie 
warunków bytowych, w tym zapewnienia osobom korzystającym z usług-pokoi 

jednoosobowych ( w miarę możliwości)



Główne kierunki działań Strategii w podziale na obszary:  

Osoby z 
niepełnosprawnościami 

koordynacja  usług  na poziomie gminy (CUS)

rozwój mieszkalnictwa wspomaganego

asystencja osobista

wsparcie rodziny realizującej opiekę - opieka wytchnieniowa

upowszechnianie i rozwój centrów opiekuńczo – mieszkalnych

usamodzielnianie mieszkańców instytucji 

audyt wszystkich instytucji opieki długoterminowej

rozwój kręgów wsparcia



Główne kierunki działań Strategii  

Osoby z 
zaburzeniami 
psychicznymi 

rozwój mieszkalnictwa wspomaganego z 
koszykiem usług 

przekształcenie stacjonarnych instytucji 
opieki dla osób z zaburzeniami psychicznymi 

w środowiskowe centra wsparcia

wykonanie audytu wszystkich instytucji 
opieki dla osób z zaburzeniami psychicznymi 

rozwój psychiatrii dziecięcej 



Główne kierunki działań Strategii  

Osoby w 
kryzysie 

bezdomności 
zagrożone 

bezdomnością

rozwój programów przeciwdziałania 
bezdomności opartych m.in. na modelu 

„Najpierw mieszkanie”

rozwój  mieszkalnictwa wspomaganego

zapobieganie zadłużeniom, eksmisjom i 
bezdomności

świadczenie wsparcia w środowisku metodą 
streetworkingu

możliwości pracy socjalnej z osobami w 
zakładach penitencjarnych/treningu 

samodzielności 



REALIZATORZY STRATEGII

FINANSOWANIE DZIAŁAŃ  STRATEGICZNYCH

WSKAŹNIKI MONITORUJĄCE REALIZACJĘ CELÓW STRATEGII







Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, 

zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem, a 

specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających 

z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem 
zawodowym.

Co to są usługi opiekuńcze?

Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej 
pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych (mogą 

być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina nie jest w stanie tej pomocy 
zapewnić).



Z punktu widzenia MRiPS istotne jest aby usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania były 
realizowane w każdej gminie. Niektóre gminy nie realizowały tego zadania w sposób wystarczający, dlatego też, 

od stycznia 2018 r. realizowany jest Program „Opieka 75+” który jest wsparciem samorządów i jedną z 
odpowiedzi na wyzwania jakie stawiają przed Polską zachodzące procesy demograficzne. 

Zapewnienie osobom wymagającym wsparcia opieki w formie usług opiekuńczych pozwala na pozostanie osoby 
w miejscu zamieszkania – bez konieczności korzystania 

z instytucjonalnych form wsparcia. 

Z analizy sprawozdań resortowych wynika, że sukcesywnie wzrasta liczba osób, którym w drodze decyzji 
administracyjnych przyznano usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz środki finansowe 
przeznaczane na ten cel, niemniej jednak nadal dostępność do wsparcia środowiskowego jakim są usługi 

opiekuńcze jest niewystarczająca w stosunku do potrzeb. 

Dlaczego warto wspierać gminy w realizacji usług opiekuńczych?



Co jest celem programu Opieka 75+? 

Strategicznym celem programu jest 
poprawa dostępności do usług 

opiekuńczych, w tym specjalistycznych 
usług opiekuńczych zarówno dla osób 
samotnych, jak również pozostających 
w rodzinach będących w wieku 75 lat i 

więcej. 

Program „Opieka 75+” realizowany jest 
od stycznia 2018 r. i jest adresowany 

do gmin miejskich, wiejskich, miejsko –
wiejskich do 60 tys. mieszkańców.

Gminy, które przystąpią do realizacji 
programu uzyskują finansowe wsparcie 

do 50% przewidywanych kosztów 
realizacji zadania w zakresie realizacji  

usług opiekuńczych, w tym 
specjalistycznych usług opiekuńczych, 

dla osób spełniających kryteria 
określone w programie. 

W ramach programu gmina może 
skorzystać z dofinansowania ze 
środków budżetu państwa na 

świadczenie usług opiekuńczych, 
w tym specjalistycznych usług 

opiekuńczych, jeżeli: 

dane świadczenie realizuje samodzielnie, 
tj. przez pracowników ośrodka pomocy 

społecznej, urzędu gminy lub innych 
gminnych jednostek organizacyjnych 

(zatrudnionych na umowę o pracę) lub 

zleca realizację przedmiotowego 
zadania organizacjom pozarządowym 

lub 

kupuje usługi opiekuńcze od 
podmiotów sektora prywatnego.



Efekty wprowadzenia programu Opieka 75+ 

wzrosła 
liczba gmin 

świadczących usługi 
opiekuńcze

7 731 osób objęto usługami w 2020 r. 

509 gmin realizowało program
koszt usług - ponad 15 mln zł 

wzrost liczby gmin o 64, które świadczą usługi 
opiekuńcze (2148 gmin w 2018 roku,  2 197 gmin 

w 2019 roku, 2 212 gmin w roku 2020)

ponad 89% gmin w Polsce realizuje to zadanie

zwiększenie liczby osób w wieku 75 lat i więcej, które korzystają z usług 
opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług,  

zwiększenie liczby godzin usług dla osób, które już korzystały z tej formy 
pomocy





Rodzinne domy pomocy 

• dla nie mniej niż trzech i nie więcej niż ośmiu 
zamieszkujących wspólnie osób wymagających z powodu 
wieku lub niepełnosprawności wsparcia w formie usług 

opiekuńczych i bytowych

Dla kogo: 

• osoba fizyczna lub organizacja pożytku publicznegoKto prowadzi:

• na podstawie umowy zawartej przez osobę fizyczną albo OPP 
z gminą właściwą ze względu na miejsce położenia RDP 

(lub gminą sąsiednią)
Na jakiej podstawie:



Czy jest potrzeba rozwoju placówek?  

mała wiedza gmin i podmiotów mogących tworzyć placówki o tej formie 
wsparcia

kameralna i rodzinna forma – zgodna z ideą deinstytucjonalizacji usług w 
pomocy społecznej

ogniwo pośrednie w systemie pomocy społecznej pomiędzy usługami 
opiekuńczymi świadczonymi w miejscu zamieszkania, a całodobową placówką 
specjalistycznego wsparcia, jaką jest dom pomocy społecznej 

obecnie w całej Polsce jest tylko 47 tego typu placówek

z informacji zebranych z wydziałów polityki społecznej urzędów 
wojewódzkich wynika, że wsparcie finansowe tego zadania ze środków 
budżetu państwa istotnie wpłynie na rozwój



Podstawa prawna programu 

• art. 36 pkt 2 lit. l ustawy - świadczeniem
niepieniężnym z pomocy społecznej jest
świadczenie usług opiekuńczych
w rodzinnym domu pomocy

• art. 52 ustawy - w przypadku braku
możliwości zapewnienia usług opiekuńczych
w miejscu zamieszkania osoba wymagająca
z powodu wieku lub niepełnosprawności
pomocy innych osób może korzystać z usług
opiekuńczych i bytowych w formie
rodzinnego domu pomocy

Możliwość uzyskania wsparcia 
finansowego realizacji zadania własnego 

gmin o charakterze obowiązkowym, 
określonego w art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy 
o pomocy społecznej, tj. świadczenia usług 

opiekuńczych, w związku z:



Cele programu

CEL STRATEGICZNY: CEL SZCZEGÓŁOWY:

poprawa dostępności do usług opiekuńczych
świadczonych w rodzinnych domach pomocy oraz
rozwój tej formy wsparcia

wsparcie finansowe tworzenia nowych rodzinnych domów
pomocy, poprzez dofinasowanie remontów oraz zakupu
wyposażenia niezbędnego do uruchomienia nowego
domu w budynku/lokalu, który gmina planuje udostępnić
z własnych zasobów organizacji pożytku publicznego
lub osobie fizycznej celem uruchomienia domu

wsparcie finansowe samorządów gminnych
w zapewnieniu osobom niesamodzielnym pomocy
w formie usług opiekuńczych świadczonych
w rodzinnych domach pomocy poprzez
dofinansowanie kosztów, jakie gminy ponoszą w
związku z kierowaniem osób do rodzinnych domów
pomocy



Moduł I

• 30% kosztów ponoszonych przez gminy w przypadku osób 
kierowanych do rodzinnych domów pomocy przed rokiem 2022

• 50%  kosztów ponoszonych przez gminy w przypadku nowo 
kierowanych osób tj. osób skierowanych decyzją 
administracyjną do rodzinnego domu pomocy w roku 2022

Dofinansowanie kosztów 
jakie gminy ponoszą 

w związku z kierowaniem 
osób do rodzinnych domów 

pomocy (koszty pobytu 
osób w placówkach):



Moduł II

Dofinansowanie tworzenia nowych rodzinnych domów pomocy

• podpiszą umowę z organizacją pożytku publicznego bądź osobą
fizyczną na prowadzenie rodzinnego domu pomocy,

• jednocześnie udostępnią na cel prowadzenia rodzinnego domu
pomocy lokal z zasobów gminy, który w ramach modułu II
zostanie wyremontowany i/lub wyposażany celem
dostosowania nowotworzonego domu do wymogów
rozporządzenia o rodzinnych domach pomocy

Dofinansowane zostaną 
gminy, które:

Dofinansowanie do 80% kosztów realizacji zadania - 20% wkład własny jednostki 
samorządu terytorialnego



Moduł II

W przypadku dużego zainteresowania programem w pierwszej kolejności dofinasowanie 
tworzenia nowych domów będzie dotyczyło tych województw, w których nie funkcjonują  

rodzinne domy pomocy

Konieczność utrzymania trwałości  zadania – 5 lat

Ze środków budżetu państwa max. 30 000 zł na remont lub/i zakup wyposażenia dla jednego 
nowotworzonego miejsca 

Całkowita kwota dotacji dla gminy w ramach modułu II na uruchomienie jednego domu będzie 
iloczynem kwoty dofinansowania na jedno miejsce oraz liczby tworzonych w domu miejsc

Maksymalna kwota dofinansowania ze środków budżetu państwa na tworzenie jednego 
rodzinnego domu pomocy nie może przekroczyć kwoty 240 000 zł



Zakładane rezultaty realizacji programu 

NOWE DOMY

• 48 nowych rodzinnych 
domów pomocy

• 384 nowe miejsca w tych 
placówkach

• podwojenie obecnej 
liczby rodzinnych domów 
pomocy w Polsce 

DOFINANSOWANIE 
KOSZTÓW POBYTU 

OSÓB W  RDP

• dofinansowanie pobytu 
w 95 domach 
(istniejących i 
nowotworzonych 
w 2022 roku) 

• dofinansowanie pobytu 
dla ok. 660  osób

WARTOŚĆ DODANA

• upowszechnienie 
informacji na temat 
rodzinnych domów 
pomocy



Koszt programu 

Moduł I:

4 519 198 zł 

Moduł II:

11 520 000 zł

Łącznie:

16 039 198 zł

środki z rezerwy celowej budżetu państwa 

w ramach programu wsparcia finansowego
dla gmin udziela się na podstawie art.115
ust. 1 ustawy o pomocy społecznej

program jednoroczny – edycja 2022



Sposób realizacji programu 

GMINA

Składa zapotrzebowanie 
na środki 

WOJEWODA

Przekazuje zbiorcze 
zweryfikowane  

zapotrzebowanie 
z województwa

MINISTER

Dokonuje podziału dotacji





Dolnośląskie 30
Kujawsko - pomorskie 13

Lubelskie 12
Lubuskie 7

Łódzkie 11
Małopolskie 45
Mazowieckie 9

Opolskie 6

Podkarpackie 5

Podlaskie 2
Pomorskie 14

Śląskie 37
Świętokrzyskie 7

Warmińsko-mazurskie 32

Wielkopolskie 13
Zachodniopomorskie 7

POLSKA OGÓŁEM 250

Dolnośląskie 10
Kujawsko - pomorskie 5

Lubelskie 7
Lubuskie 5

Łódzkie 4
Małopolskie 11

Mazowieckie 9

Opolskie 6
Podkarpackie 10

Podlaskie 6
Pomorskie 12

Śląskie 10
Świętokrzyskie 6

Warmińsko-mazurskie 9

Wielkopolskie 13
Zachodniopomorskie 10

POLSKA OGÓŁEM 133

ILE GMIN/POWIATÓW 
W WOJEWÓDZTWIE PROWADZIŁO/ZLECAŁO 

PROWADZENIE POWIATOWYCH MCHR

ILE GMIN/POWIATÓW 
W WOJEWÓDZTWIE PROWADZIŁO/ZLECAŁO 

PROWADZENIE GMINNYCH MCHR

Mieszkania chronione w 2020 roku



Inne działania Ministerstwa

rozwój sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – środowiskowych domów samopomocy 
i klubów samopomocy

rozwój mieszkań chronionych, w tym wspieranych i treningowych

rozwój usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej

rozwój usługi opieki wytchnieniowej

rozwój centrów opiekuńczo-mieszkalnych

rozwój ośrodków wsparcia dla seniorów w ramach programu „Senior+”

rozwój centrów usług społecznych  


