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Projekt „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” realizowany jest przez Województwo Małopolskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w ramach Szwajcarsko-Polskiego
Programu Współpracy1, będącego bezzwrotną pomocą zagraniczną przyznaną przez Szwajcarię
Polsce, jako jednemu z 10 państw członkowskich Unii Europejskiej, które przystąpiły do niej
1 maja 2004 r. Celem Programu jest zmniejszenie różnic społeczno-gospodarczych istniejących
pomiędzy Polską a wyżej rozwiniętymi państwami UE, a także różnic występujących na terytorium Polski pomiędzy ośrodkami miejskimi a regionami słabo rozwiniętymi pod względem
strukturalnym. Fundusz Szwajcarski przewiduje wsparcie dla instytucji sektora publicznego i prywatnego oraz organizacji pozarządowych.
Projekt „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” realizowany jest w ramach Priorytetu 4
Rozwój społeczny i zasobów ludzkich, Celu 2 Poprawa usług podstawowej opieki zdrowotnej
i usług opieki społecznej na peryferiach i zmarginalizowanych terenach obszarów objętych
koncentracją geograficzną2, z preferencją dla wielosektorowego podejścia programowego.
Na realizację tego celu przeznaczono 21 931 907 CHF, z czego 6 114 987 CHF dla Małopolski, w tym 4 936 539 CHF z małopolskiej alokacji przeznaczono do rozdysponowania na
projekty inwestycyjno-szkoleniowe realizowane w domach pomocy społecznej i placówkach
opiekuńczo-wychowawczych.
W ramach Celu 2 realizowane są programy wspierające domy pomocy społecznej i/lub
placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz ich personel, których celem jest polepszenie
się warunków życia mieszkańców, a także jakości dostarczanych im usług oraz warunków
pracy personelu domów pomocy społecznej i/lub placówek opiekuńczo-wychowawczych.
Są one realizowane na terenie 4 województw - lubelskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego
i małopolskiego, i składają się z 3 komponentów:
1

zamiennie z „Fundusz Szwajcarski”

2

województwa: lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie, małopolskie
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ÎÎ Komponent I - poprawa infrastruktury domów pomocy społecznej i/lub placówek
opiekuńczo-wychowawczych poprzez realizację programów naprawczych,
w tym inwestycji i/lub przebudowy/rozbudowy/modernizacji, zakupu niezbędnego
wyposażenia i sprzętu, i/lub ich renowacji. Podstawowym celem komponentu jest
poprawa jakości usług świadczonych na rzecz mieszkańców wyżej wskazanych instytucji
oraz rozszerzenie wachlarza świadczonych usług. Grupę docelową realizowanych zadań
stanowią domy pomocy społecznej i placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone
przez instytucje publiczne lub organizacje pozarządowe.  
ÎÎ Komponent II - podnoszenie kwalifikacji personelu domów pomocy społecznej i/lub
placówek opiekuńczo-wychowawczych, w szczególności pracującego bezpośrednio
z ich mieszkańcami, w oparciu o przeprowadzoną analizę potrzeb szkoleniowych
personelu. Grupę docelową stanowi personel domów pomocy społecznej i placówek
opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez instytucje publiczne lub organizacje
pozarządowe.
ÎÎ Komponent III - poprawa jakości usług pielęgniarskich dla mieszkańców domów
pomocy społecznej, obejmujący wspieranie kwalifikacji zawodowych pielęgniarek/
pielęgniarzy pracujących w domach pomocy społecznej, wyposażenie domów pomocy
społecznej w sprzęt niezbędny do świadczenia usług- stanowiący minimalne konieczne
wyposażenie pielęgniarskie. Grupę docelową stanowią pielęgniarki i pielęgniarze
pracujący w domach pomocy społecznej prowadzonych przez instytucje publiczne lub
organizacje pozarządowe, posiadający wykształcenie co najmniej średnie w zawodzie
pielęgniarskim, którzy muszą uzupełnić swoje kwalifikacje, zgodnie z obowiązującymi
wymogami Narodowego Funduszu Zdrowia.
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Projekt „Pomocna dłoń
pod bezpiecznym dachem”
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Celem projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”, realizowanego w okresie styczeń
2012 r. - październik 2016 r., było podniesienie dostępności usług opieki społecznej dla mieszkańców Małopolski poprzez waloryzację bazy infrastrukturalnej domów pomocy społecznej
i placówek opiekuńczo-wychowawczych, doposażenie tych jednostek w sprzęt oraz profesjonalizację usług ich personelu.
W ramach Komponentu I i II zrealizowano projekty inwestycyjno-szkoleniowe w 10 małopolskich domach pomocy społecznej oraz w 5 placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu
interwencyjnego. Projekty te zostały wyłonione w drodze otwartego naboru, który skierowany
był do instytucji publicznych lub organizacji pozarządowych prowadzących w Małopolsce
domy pomocy społecznej i/lub placówki opiekuńczo-wychowawcze w trybie całodobowym.
W ramach projektu dofinansowano 10 wniosków złożonych przez podmioty prowadzące
domy pomocy społecznej (z czego 2 dotyczyły utworzenia mieszkań chronionych przy domach
pomocy społecznej) oraz 5 projektów złożonych przez podmioty prowadzące placówki
opiekuńczo-wychowawcze typu interwencyjnego.
W ramach Komponentu III personel pielęgniarski domów pomocy społecznej miał możliwość
podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych poprzez ukończenie kursów kwalifikacyjnych,
szkoleń specjalizacyjnych oraz kursów specjalistycznych. Tematyka szkoleń koncentrowała
się wokół zagadnień wskazanych jako najbardziej potrzebne dla personelu pielęgniarskiego
w zakresie poszerzenia usług świadczonych na rzecz mieszkańców domów pomocy społecznej
oraz bezpośredniej pracy z podopiecznymi. Przeszkolono łącznie 226 osób rekrutujących się
z personelu pielęgniarskiego 50 małopolskich domów pomocy społecznej. Zrealizowano:
ÎÎ 3 kursy kwalifikacyjne: z dziedziny pielęgniarstwa opieki długoterminowej, z dziedziny
pielęgniarstwa zachowawczego oraz z dziedziny pielęgniarstwa psychiatrycznego,
ÎÎ 2 szkolenia specjalizacyjne: z dziedziny pielęgniarstwa zachowawczego oraz
z dziedziny pielęgniarstwa psychiatrycznego,
ÎÎ 3 kursy specjalistyczne z zakresu: leczenia ran, wykonywania i interpretacji zapisu EKG
oraz terapii bólu przewlekłego.
Uzupełnieniem tego działania było doposażenie w niezbędny sprzęt pielęgniarski małopolskich
domów pomocy społecznej, z których personel pielęgniarski uczestniczył w kursach kwalifikacyjnych i szkoleniach specjalizacyjnych. Łącznie 47 domów pomocy społecznej otrzymało 238
zestawów sprzętu pielęgniarskiego, w tym 75 zestawów dla domów pomocy społecznej oraz
163 zestawy indywidualne dla pielęgniarek/pielęgniarzy, w tym m. in.: aparaty EKG, półautomatyczne defibrylatory zewnętrzne (AED), aparaty przeznaczone do sztucznego oddychania
oraz resuscytacji, aparaty do pomiaru cholesterolu i glukozy, ciśnieniomierze elektroniczne,
nebulizatory, pulsoksymetry, ssaki medyczne, termometry bezdotykowe, wagi krzesełkowe.
W ramach 15 projektów inwestycyjno-szkoleniowych zrealizowanych w domach pomocy
społecznej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych zrealizowano 200 szkoleń, kursów oraz
studiów podyplomowych dla pracowników tych placówek (głównie bezpośrednio pracujących
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z mieszkańcami), których tematyka obejmowała przede wszystkim kwestie związane z terapią
zajęciową (w tym nowe formy terapii), rehabilitacją, pracą z osobami niepełnosprawnymi,
adaptacją mieszkańców w placówce, pierwszą pomocą przedmedyczną, formami komunikacji w placówce oraz z mieszkańcami, czy też agresją i autoagresją mieszkańców. W ramach
działań szkoleniowych w tych projektach przeszkolono 792 pracowników (w tym 736 pracowników DPS i 56 pracowników POW) – łącznie przeszkolono 75% wszystkich pracowników tych
placówek. Uzupełnieniem oferty szkoleniowej projektu jest realizacja superwizji dla pracowników domów pomocy społecznej.
Jednym z działań związanym z podnoszeniem kompetencji personelu domów pomocy społecznej były wizyty studyjne – krajowa i zagraniczna – których celem było pozyskanie informacji dotyczących systemu opieki społecznej i funkcjonowania domów pomocy społecznej,
porównanie rozwiązań polskich i zagranicznych w tym zakresie, podniesienie poziomu wiedzy
oraz poszerzenie umiejętności praktycznych personelu domów pomocy społecznej, a także
wdrożenie ewentualnych usprawnień w tych placówkach, a tym samym podniesienie jakości
usług świadczonych na rzecz ich mieszkańców.
W wizycie studyjnej w Szwajcarii wzięło udział 60 osób, przedstawicieli 45 instytucji,
w tym: 39 domów pomocy społecznej, 3 organów prowadzących domy pomocy społecznej,
Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Małopolskiego Komitetu Sterującego oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie. Uczestnicy zostali podzieleni na 3 grupy,
po 20 osób w każdej. W grupie I znalazły się przede wszystkim pielęgniarki oraz kierownicy
zespołów pielęgniarskich w domach pomocy społecznej. Grupa II składała się głównie z przedstawicieli średniego personelu zarządzającego – kierowników działów, zespołów terapeutycznych, rehabilitacyjnych i opiekuńczych. Natomiast do grupy III zrekrutowano dyrektorów
domów pomocy społecznej oraz przedstawicieli organów prowadzących. Każda grupa uczestniczyła w minimum 6 spotkaniach, uwzględniających profil danej grupy, w trakcie których
miała możliwość zapoznania się z funkcjonowaniem danego podmiotu, zasadami finansowania, ofertą programową, jak również możliwościami świadczenia opieki domowej. Łącznie
zapoznano się z działalnością 12 szwajcarskich podmiotów
Natomiast podczas krajowej wizyty studyjnej jej uczestnicy pozyskali wiedzę z zakresu funkcjonowania lokali aktywizujących utworzonych na terenie województwa świętokrzyskiego
w ramach projektu KIK-57 „Podniesienie jakości usług świadczonych w Jednostkach Organizacyjnych Pomocy Społecznej w celu wzmocnienia podmiotowości i aktywności życiowej
podopiecznych” współfinansowanego z SPPW, zasad organizacji tych lokali, doświadczeń podmiotów prowadzących te lokale, a także efektów projektu KIK-57.
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Sytuacja społecznodemograficzna osób zależnych
charakterystyka odbiorców usług
w zakresie pomocy i opieki społecznej

10

Raport z wizyty studyjnej w Szwajcarii

Od zawsze funkcjonują w społeczeństwach osoby, które ze względu na stan zdrowia lub wiek
wymagają stałej opieki. Określane są mianem osób zależnych, ponieważ bez pomocy osób
trzecich nie są w stanie samodzielnie funkcjonować w środowisku zamieszkania. Wśród grup
osób zależnych, poza dziećmi oczywiście, wymienia się osoby starsze, osoby z niepełnosprawnościami oraz osoby chorujące psychicznie. Cechą wspólną wyżej wymienionych jest
ograniczenie sprawności funkcjonowania, a co za tym idzie uzależnienie w różnym stopniu od
pomocy osób trzecich.
Stanisław Kowalik3 wyróżnił trzy poziomy funkcjonowania człowieka, na podstawie których
można klasyfikować jego sprawność:
ÎÎ sprawność organizmu – zdolność organizmu lub poszczególnych jego układów lub
narządów do pełnienia właściwych funkcji,
ÎÎ sprawność psychologiczna człowieka – zdolność do samodzielnego organizowania
własnego działania, umożliwiająca zaspokajanie posiadanych potrzeb i realizację
podstawowych zadań narzucanych przez otoczenie,
ÎÎ sprawność społeczna – zdolność do podejmowania działań zespołowych
zapewniających osiąganie grupowych celów.
Ograniczenie sprawności funkcjonowania jednostki może przejawiać się we wszystkich lub
w niektórych z wyżej wskazanych obszarów, to z kolei rodzi konieczność odpowiednich interwencji w kierunku zmniejszenia istniejących ograniczeń.

Osoby starsze
Z biologicznego i medycznego punktu widzenia starość jest fazą biologicznego rozwoju osobniczego, charakteryzującą się obniżeniem funkcji życiowych i szeregiem zmian zachodzących
w poszczególnych układach i narządach, co bez wątpienia wpływa na zdolność do samodzielnego funkcjonowania osób znajdujących się w tej grupie. Zaawansowanej starości nieuchronnie towarzyszy utrata sił, malejąca samoocena stanu zdrowia, a co za tym idzie, zwiększająca
się zależność od otoczenia, pociągająca za sobą perspektywę stawania się podopiecznym
korzystającym z usług członków własnej rodziny, instytucji służby zdrowia lub pomocy i opieki
społecznej.
W połowie XX wieku w krajach rozwiniętych rozpoczął się proces starzenia się społeczeństw.
Od tego czasu zjawisko to dotyka coraz większą liczbę społeczeństw, a obserwowane w nich
przemiany demograficzne zachodzą coraz szybciej. O ich występowaniu i nasilaniu się w Polsce
świadczy systematyczny wzrost odsetka osób powyżej 65 roku życia w ogólnej liczbie ludności,
a także rosnąca mediana wieku, czyli wartość poniżej i powyżej której znajduje się po połowie
3

S. Kowalik (1999) Psychospołeczne podstawy rehabilitacji osób niepełnosprawnych, Katowice: Bibliotek Pracownika
Socjalnego
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ludności. Od końca 2002 r. do połowy 2014 r. liczebność grupy w wieku 65 lat i więcej zwiększyła
się o 18,1%. Zdecydowanie szybszy przyrost liczby ludności starszej miał miejsce w miastach,
gdzie osiągnął 27,8%, podczas gdy na wsi wyniósł jedynie 3,9%. Stały wzrost populacji osób
w wieku 65 lat i więcej w latach 2002-2014 spowodowany był przede wszystkim powiększaniem się liczebności populacji w sędziwym wieku, czyli 80 lat i więcej. Udział względny
populacji w wieku 80 lat i więcej w ogólnej liczbie ludności w wieku 65 lat i więcej wzrósł
z 17,6% w 2002 r. do 26,1% w roku 2014. Na przestrzeni lat 2002-2013 wyraźnie wzrosła
również mediana wieku z 35,9 do 39,1 lat4. Ze względu na systematyczny spadek liczby osób
w wieku przedprodukcyjnym i wzrost w dwóch następnych kohortach wyraźnie widoczny jest
proces wyrównywania się podstawy i wierzchołka piramidy demograficznej, która przyjmuje
obecnie postać wrzeciona.
Prognozy demograficzne wskazują, że w kolejnych latach będziemy obserwować dalsze niekorzystne zmiany w strukturze ludności według wieku – w 2050 r. osoby w wieku 65 lat i więcej
będą stanowiły prawie 1/3 populacji, a ich liczba wzrośnie o 5,4 mln w porównaniu do roku
20135. W wyniku zachodzących zmian demograficznych dynamicznie będzie wzrastała liczba
najstarszych pośród starych – jest to zjawisko tzw. podwójnego starzenia się, które związane
jest szeregiem zjawisk rodzących zapotrzebowanie w zakresie opieki i wsparcia tej kategorii
osób.

Osoby z niepełnosprawnościami
W podejściu do rozumienia niepełnosprawności ukształtowały się dwie odmienne perspektywy – wcześniejsza, medyczna, podkreślająca jednostkowy, medyczny charakter niepełnosprawności oraz obecna, społeczna, akcentująca interakcję ograniczeń fizycznych i/lub
psychicznych z czynnikami społecznymi i środowiskowymi. Nowe ujęcie opiera się na biopsychospołecznej koncepcji zakładającej, że człowiek jest nie tylko istotą biologiczną, ale również
osobą wykonującą określone czynności i zadania życiowe oraz członkiem określonej grupy
społecznej, dlatego też istota niepełnosprawności tkwi w odchyleniu od normalnego poziomu
funkcjonowania w powyższych wymiarach. Zatem zadaniem pomocy społecznej jest kompensacja tych funkcji, które odchylenie powodują.
Określenie wielkości populacji osób z niepełnosprawnością nastręcza wiele problemów. Jest
to spowodowane chociażby faktem, że populację osób z niepełnosprawnościami stanowią
osoby niepełnosprawne prawnie, tj. takie, które posiadają odpowiednie orzeczenie wydane
przez organ uprawniony oraz osoby niepełnosprawne biologicznie, czyli nieposiadające orze-
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czenia, ale mające całkowicie lub poważnie ograniczoną zdolność do wykonywania czynności
podstawowych stosowanie do swojego wieku.
Najbardziej miarodajnych danych dotyczących liczebności populacji osób z niepełnosprawnościami dostarczają wyniki Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 r., jednakże, jak podkreślono w raporcie z tego badania, przedstawione dane są niedoszacowane ze względu na fakt,
że blisko 1,5 mln respondentów odmówiło udzielenia odpowiedzi na pytania dotyczące niepełnosprawności, które miały charakter pytań dobrowolnych. Wyniki spisu wykazały wstępnie,
że liczba osób deklarujących ograniczenie zdolności do wykonywania zwykłych czynności
podstawowych dla swojego wieku i/lub posiadających ważne orzeczenie kwalifikujące je do
zaliczenia do zbiorowości osób z niepełnosprawnością wynosiła 12,2% ludności kraju, wobec
14,3% w 2002 r. W populacji osób z niepełnosprawnością przeważają kobiety – stanowią 54%
osób w tej grupie6.
Istotne zmiany zauważa się analizując poszczególne kategorie osób niepełnosprawnych –
w 2011 r. o 30% zmniejszyła się w stosunku do roku 2002 liczba osób niepełnosprawnych
prawnie, co bez wątpienia miało związek ze zmianami w przepisach prawnych i zaostrzeniem przepisów dotyczących przyznawania rent z tytułu niezdolności do pracy i podobnych
świadczeń. Przy czym, co należy podkreślić, najwyższy – ponad trzykrotny – spadek widoczny
jest w grupie osób niepełnosprawnych wyłącznie prawnie, tzn. takich, które posiadają odpowiednie orzeczenie, ale nie odczuwają żadnych ograniczeń do wykonywania podstawowych
czynności życiowych. Odsetek takich osób w populacji wynosił 1,2% w 2011 r. przy wartości
4,3% w roku 2002. Zwraca natomiast uwagę fakt, że istotnie – o ponad 50% - zwiększyła się
w stosunku do 2002 r. liczba osób niepełnosprawnych biologicznie, tj. takich, które pomimo
braku orzeczenia subiektywnie odczuwały całkowicie lub poważnie ograniczoną zdolność do
wykonywania czynności podstawowych. Ich udział w ogóle populacji wynosił 4,1% w 2011 r.
przy 2,6% w roku 2002.

Osoby z zaburzeniami psychicznymi
Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego zalicza do osób z zaburzeniami psychicznymi osoby
chore psychicznie (wykazujące zaburzenia psychotyczne), osoby upośledzone umysłowo oraz
osoby wykazujące inne zakłócenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy
medycznej zaliczane są do zaburzeń psychicznych, a osoby te wymaga świadczeń zdrowotnych
bądź innych form pomocy i opieki niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym.
Ustalenie liczby osób chorujących psychicznie nastręcza jeszcze większych problemów niż osób
z niepełnosprawnością. Stwierdzenie jakiego odsetka populacji dotyczą zaburzenia psychiczne
jest zdecydowanie większym wyzwaniem ze względu na brak wyznaczonych w psychiatrii
6
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twardych granic diagnozy. Rzetelne dane dotyczące zaburzeń psychicznych przedstawia badanie
Epidemiologia Zaburzeń Psychiatrycznych i Dostępność Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej7
przeprowadzone na przełomie 2010 i 2011 r. na reprezentatywnej próbie ponad 10 tys. respondentów w wieku produkcyjnym (18-64 lata). Było ono pierwszym w Polsce badaniem epidemiologicznym zaburzeń psychicznych przeprowadzonym zgodnie z metodologią Światowej Organizacji
Zdrowia, w którym zastosowano Złożony Międzynarodowy Kwestionariusz Diagnostyczny (CIDI).
Badaniem objęto najczęściej występujące zaburzenia psychiczne, zaliczane głównie do zaburzeń
związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, zaburzeń nastroju, nerwicowych, kontroli
impulsów i zachowań autodestrukcyjnych. Poza obszarem badania była ocena rozpowszechnienia
zaburzeń psychotycznych (schizofrenia, zaburzenia schizoafektywne, psychozy reaktywne i egzogenne) i organicznych zaburzeń psychicznych (głównie otępienia i zaburzenia świadomości),
które w szczególny sposób wpływają na codzienne funkcjonowanie dotkniętych nimi osób.
Badanie wykazało, że przynajmniej jedno zaburzenie spośród 18 definiowanych w klasyfikacjach
DSM-IV i ICD-10 można rozpoznać w ciągu życia u 23,4% osób w badanej populacji, co po ekstrapolacji na populację generalną daje pond 6 mln mieszkańców Polski w wieku produkcyjnym.
Wśród nich co czwarta osoba doświadczała więcej niż jednego z badanych zaburzeń, a co dwudziesta piąta – trzech i więcej. Liczbę tych ostatnich szacować można na blisko ćwierć miliona
osób. Do najczęstszych należały:
ÎÎ zaburzenia związane z używaniem substancji psychoaktywnych (12,8%), w tym
nadużywanie oraz uzależnienie od alkoholu (11,9%) oraz nadużywanie i uzależnienie
od narkotyków,
ÎÎ zaburzenia nerwicowe (9,6%), wśród których najczęściej występującymi są fobie
specyficzne (4,3%) i fobie społeczne (1,8%),
ÎÎ zaburzenia nastroju – depresja, dystymia i mania – łącznie rozpoznano u 3,5%
respondentów,
ÎÎ impulsywne zaburzenia zachowania – zaburzenia opozycyjno-buntownicze
i zachowania eksplozywne – rozpoznano u 3,5% badanych.
Według innych badań8, zaburzenia psychotyczne, w tym schizofrenia, dotyczą około 1% populacji. Schizofrenia jest chorobą rozpoczynającą się w młodym wieku, trwającą do końca życia;
wymaga największej pomocy społecznej, a i tak odnotowuje się znaczne skrócenie życia osób
w tej grupie z powodu m. in.: zaniedbań opieki, braku dbałości o własne zdrowie (konsekwencja objawów psychotycznych i deficytów funkcji poznawczych), samotności i braku partnerów
życiowych, stygmatyzacji chorych i społecznego lęku przed kontaktem z nimi, niskiej aktywności
ruchowej chorych9.
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Funkcjonowanie systemu pomocy społecznej w Polsce regulują zapisy ustawy z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy społecznej. Ustawa określa zadania w zakresie pomocy społecznej, rodzaje
świadczeń oraz zasady i tryb ich udzielania, organizację pomocy społecznej oraz zasady i tryb
postępowania kontrolnego w zakresie pomocy społecznej. Zgodnie z ustawą pomoc społeczna
jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom
przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując
własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach
zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.
Ustawa o pomocy społecznej gwarantuje osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji
życiowej nieodpłatne świadczenia, do których należą: praca socjalna, poradnictwo specjalistyczne, interwencja kryzysowa oraz szereg świadczeń materialnych i opiekuńczych. Istotną rolę
w świadczeniu usług na rzecz osób niesamodzielnych (zależnych) odgrywają ich opiekunowie,
najczęściej członkowie rodziny, ale również osoby wykonujące usługi zlecone odpłatnie.
W systemie pomocy społecznej w Polsce funkcjonuje system usług środowiskowych i pobytowych, prowadzonych zarówno przez sektor publiczny, jak i prywatny. Sektor publiczny zaspokaja
potrzeby osób zwracających się o pomoc poprzez usługi przyznawane przez ośrodki pomocy społecznej na poziomie gminy i powiatowe centra pomocy rodzinie na poziomie powiatu. W ramach
systemu pomocy społecznej osoba niesamodzielna może ubiegać się nie tylko o świadczenia
rzeczowe i materialne, ale również o świadczenia w formie usług opiekuńczych, przyznanie
miejsca w ośrodku wsparcia dziennego czy też placówce opieki całodobowej.
Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze przysługują osobie samotnej, która
z powodu wieku, choroby lub z innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona. Mogą być przyznane również osobie w rodzinie, która wymaga pomocy innych osób,
w sytuacji, gdy rodzina nie jest w stanie takiej pomocy zapewnić. Usługi opiekuńcze obejmują
pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez
lekarza pielęgnację oraz – w miarę możliwości – zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Natomiast
specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do specyficznych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym
przygotowaniem zawodowym. Należy podkreślić, że przyznane usługi opiekuńcze, jak i specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być świadczone nie tylko w miejscu zamieszkania osoby, ale
również w ośrodkach wsparcia, będących placówkami dziennego pobytu, w których dopuszcza
się prowadzenie miejsc całodobowego, okresowego pobytu. Ośrodki wsparcia – dzienne domy
pobytu przeznaczone są dla osób wymagających asysty w codziennym życiu, jednakże na tyle
samodzielnie funkcjonujących, że nie muszą przebywać w placówkach pobytu stałego. Ośrodki
wsparcia oferują możliwość skorzystania z posiłków, rehabilitacji, terapii zajęciowej czy też zajęć
kulturalno-oświatowych.
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Odmiennym typem placówek wsparcia dziennego są środowiskowe domy samopomocy oraz
kluby samopomocy, które przeznaczone są dla osób z zaburzeniami psychicznymi, wymagającymi pomocy do życia w środowisku rodzinnym i społecznym, w szczególności w celu zwiększenia ich zaradności i samodzielności życiowej, a także integracji społecznej. Tego typu placówki
świadczą usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów
umiejętności społecznych, polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności
obejmujących czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym.
Powyższe formy wsparcia stanowią alternatywę dla opieki całodobowej, której konieczność
sprawowania pojawia się po wyczerpaniu wszelkich możliwości związanych z funkcjonowaniem
osoby zależnej w miejscu zamieszkania. W takim przypadku, w razie braku możliwości zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osoba wymagająca pomocy innych osób może
skorzystać z usług opiekuńczych i bytowych w formie rodzinnego domu pomocy, będącego formą
usług świadczonych całodobowo przez osobę fizyczną lub organizację pożytku publicznego.
Specyficzną formą pomocy kierowaną do osób, które ze względu na brak zdolności do zaspokajania swoich codziennych potrzeb nie mogą samodzielnie funkcjonować w dotychczasowym
miejscu zamieszkania, jest dom pomocy społecznej. Jest on placówką całodobową, oferującą
usługi bytowe wraz ze wszystkimi składnikami życia codziennego, zastępującą otoczenie rodzinne
i próbującą je subsydiować. Natomiast w sytuacji, gdy osoba wymaga wzmożonej opieki medycznej kierowana jest do zakładu opiekuńczo-leczniczego lub pielęgnacyjno-opiekuńczego.
Dom pomocy społecznej świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na
poziomie obowiązującego standardu określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej, w zakresie i formach
wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających. W zakresie potrzeb
bytowych zapewnia miejsce zamieszkania, wyżywienie, odzież i obuwie oraz utrzymanie czystości. Usługi opiekuńcze świadczone w domu pomocy społecznej polegają na udzieleniu pomocy
w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnacji oraz niezbędnej pomocy w załatwianiu
spraw osobistych, natomiast wspomagające polegają w szczególności na: terapii zajęciowej,
podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu mieszkańców, umożliwieniu zaspokojenia potrzeb
religijnych i kulturalnych, rozwoju samorządności mieszkańców, stymulowaniu nawiązywania,
utrzymywania i rozwijania kontaktów z rodziną i społecznością lokalną, działaniu zmierzającym
do usamodzielnienia mieszkańca, w miarę jego możliwości, czy też pomocy w podjęciu pracy.
Domy pomocy społecznej w Polsce dzielą się na następujące typy domów:
ÎÎ dla osób w podeszłym wieku,
ÎÎ dla osób przewlekle somatycznie chorych,
ÎÎ dla osób przewlekle psychicznie chorych,
ÎÎ dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie,
ÎÎ dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie,
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ÎÎ dla osób niepełnosprawnych fizycznie,
ÎÎ dla osób uzależnionych od alkoholu.
Należy jednakże zwrócić uwagę, że w praktyce jednorodność wynikająca z danego typu domu
jest trudna do osiągnięcia ze względu na ewoluowanie stanu poszczególnych mieszkańców –
jego pogorszenia, będącego konsekwencją chociażby procesu starzenia czy pogarszającego się
stanu zdrowia, lub poprawy, będącej następstwem kompleksowej opieki i rehabilitacji. Ustawodawca uprzedzając wynikające z powyższego konsekwencje wprowadził możliwość łączenia
typów domów określając, że dom pomocy społecznej może być prowadzony w jednym budynku
łącznie dla:
ÎÎ osób w podeszłym wieku oraz osób przewlekle somatycznie chorych,
ÎÎ osób przewlekle somatycznie chorych oraz osób niepełnosprawnych fizycznie,
ÎÎ osób w podeszłym wieku oraz osób niepełnosprawnych fizycznie,
ÎÎ osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz dzieci i młodzieży
niepełnosprawnych intelektualnie.
Według rejestru Wojewody Małopolskiego, w województwie małopolskim funkcjonują 93 domy
pomocy społecznej dysponujące łącznie 7 956 miejscami. Według stanu na dzień 31 marca 2016
r. w domach pomocy społecznej były 164 wolne miejsca i 296 oczekujących na umieszczenie
w domu. Podział miejsc w domach pomocy społecznej w Małopolsce przedstawia tabela 1.
Należy podkreślić, że ze względu na fakt, iż 14 małopolskich domów pomocy społecznej łączy
dwa typy domów, liczba wskazanych w tabeli typów nie sumuje się do 93.
Tabela 1. Domy Pomocy Społecznej według typu w województwie małopolskim.
Liczba DPS

Liczba miejsc
w DPS

dla osób w podeszłym wieku

23

1208

dla osób przewlekle somatycznie chorych

29

2137

dla osób przewlekle psychicznie chorych

26

2912

dla osób niepełnosprawnych intelektualnie

17

1207

9

394

dla osób niepełnosprawnych fizycznie

2

38

dla osób uzależnonych od alkoholu

1

60

Typ DPS

dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych
intelektualnie

Źródło: Opracowanie własne na podstawie rejestrów Wojewody Małopolskiego
(www.malopolska.uw.gov.pl).
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Najwięcej miejsc przeznaczono dla osób przewlekle psychicznie chorych – 26 placówek dysponuje łącznie 2 912 miejscami. W drugiej kolejności są to miejsca dla osób przewlekle somatycznie chorych – 2 137 miejsc w 29 domach. Niemalże tyle samo miejsc przewidziano dla
osób w podeszłym wieku i osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie – odpowiednio
1 208 miejsc w 26 placówkach i 1 207 miejsc w 17 domach. Dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie rozdysponowano 394 miejsca w 9 domach pomocy społecznej.
Najmniej miejsc, bo 60 w 1 domu i 38 w 2 placówkach przeznaczonych jest dla – odpowiednio
– osób uzależnionych od alkoholu oraz osób niepełnosprawnych fizycznie.  
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System pomocy i opieki
społecznej w Szwajcarii
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W Szwajcarii, podobnie jak w Polsce, osobom będącym w potrzebie i nie będącym w stanie
samodzielnie owych potrzeb zaspokoić, konstytucyjnie zagwarantowano prawo do pomocy
i opieki oraz środków niezbędnych do godnego życia. Szwajcarski system zabezpieczenia
społecznego jest dosyć kompleksowy – pokrywa ryzyka związane z chorobą, wypadkiem
zawodowym, starością, zgonem, inwalidztwem, bezrobociem oraz macierzyństwem. Pomoc
społeczna jest centralnym filarem zabezpieczenia społecznego, regulowanym przez kantony
i finansowanym publicznie. Pod warunkiem, że kompetencja prawodawcza w danej dziedzinie nie została zastrzeżona dla Konfederacji, należy ona do poszczególnych kantonów – i tak,
poza kilkoma wyjątkami, pomoc społeczna podlega w Szwajcarii kompetencji 26 kantonów,
a jej wykonywanie leży w gestii gmin. W każdym kantonie obowiązuje kantonalna ustawa
o pomocy społecznej, przyjęta przez poszczególne parlamenty. Szczegółowe rozwiązania są
regulowane przez rozporządzenia wydawane przez władze kantonów, tym samym funkcjonowanie systemu pomocy społecznej różni się w zależności od kantonu. Wszystkie kantonalne
uregulowania są jednak oparte na wytycznych Schweizerische Konferenz fur Sozialhilfe (Konferencja Szwajcarskiej Pomocy Społecznej – SKOS/CSIAS/COSAS), będącej prywatnym stowarzyszeniem, w którego zarządzie reprezentowane są biura ubezpieczeń społecznych, kantonów,
miast, gmin i regionów, a także prywatne organizacje zajmujące się pomocą społeczną. SKOS
określa wytyczne w dziedzinie pomocy społecznej dla władz socjalnych kantonów, gmin oraz
dla prywatnych instytucji społecznych. Pomagają one utrzymać właściwy poziom harmonizacji
świadczeń, zapewniają równość i pewność prawa ponad granicami kantonów.
Wytyczne SKOS określają sposób obliczania i ustalania indywidualnych koszyków wsparcia
w zakresie świadczeń pomocy społecznej. Wlicza się do nich podstawowe potrzeby w zakresie
środków do życia, kosztów mieszkaniowych i podstawowych opieki zdrowotnej, jak i świadczeń
związanych z konkretnymi sytuacjami. Przy ustalaniu prawa do korzystania z systemu wsparcia
brana jest pod uwagę w szczególności indywidualna sytuacja życiowa. Wytyczne wskazują
szczegóły dotyczące rozliczania dochodów i majątku, rozpatrywania roszczeń finansowych
w stosunku do osób trzecich, praw i obowiązków odnoszących się do pomocy społecznej, możliwych kar oraz środków służących integracji. Wytyczne mają charakter zaleceń, zyskują moc
prawną po włączeniu ich do ustawodawstwa kantonalnego, prawa komunalnego lub orzecznictwa. Są opracowywane przez specjalistów i praktyków wchodzących w skład komisji ds.
polityki i praktyki pomocy społecznej (RIP). Ciałem decyzyjnym przyjmującym dyrektywy jest
Rada SKOS, w której reprezentowane są wszystkie kantony, dzięki czemu wytyczne są szeroko
znane i wdrażane.
Pomoc społeczna w zakresie kompetencji różnych podmiotów i sposobów ich wykonywania
zorganizowana jest w różny sposób, w zależności od kantonu lub gminy. Można zatem mówić
o organizacji kantonalnej, lokalnej lub regionalnej. Publiczna pomoc społeczna uzupełnia
prywatną pomoc społeczną świadczoną przez akcje humanitarne i inne organizacje. Usługi
socjalne zapewniają wsparcie ekonomiczne i osobiste (w postaci doradztwa społecznego)
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w sytuacjach kryzysowych. Pomoc społeczna aktywnie przyczynia się do zapobiegania i przeciwdziałania ubóstwu, promuje autonomię ekonomiczną i osobistą oraz wspiera integrację
społeczną i zawodową. Wsparcie finansowe z pomocy społecznej uzależnione jest od indywidualnych potrzeb i wypłacane tylko wtedy, gdy własne środki nie są wystarczające i brakuje
innych możliwości zapewnienia pomocy.
System pomocy społecznej opiera się na kilku podstawowych zasadach:
ÎÎ godność człowieka – Pomoc społeczna jest zakorzeniona w konstytucyjnie
zagwarantowanym prawie do godnego życia. Jej głównym zadaniem jest zapewnienie
osobie potrzebującej zaspokojenia indywidualnych podstawowych potrzeb życiowych
i wsparcia w konkretnej sytuacji kryzysowej.
ÎÎ pomocniczość – Pomoc społeczna jest przyznawana, gdy potrzebujący nie mogą
sami sobie pomóc, a pomoc osoby trzeciej jest niemożliwa lub niedostępna w danym
czasie. Osoba korzystająca z pomocy jest uprawniona do kompleksowej oceny sytuacji
osobistej i społecznej.
ÎÎ personalizacja – System pomocy społecznej należy dostosować do indywidualnego
przypadku. Przyjmuje się, że wsparcie finansowe nie zawsze jest najlepszą możliwą
pomocą. Ostatecznym celem jest zapewnienie osobom korzystającym z pomocy
możliwie najlepszej integracji z rynkiem pracy i otoczeniem społecznym.
ÎÎ wydajność (nastawienie na wyniki) – Przyznanie pomocy społecznej związane jest
z aktywnym udziałem jednostki w działaniach zmierzających do polepszenia jej trudnej
sytuacji życiowej. Wysiłki w postaci podjęcia pracy najemnej czy też społecznej są
nagradzane w postaci wypłat dodatków.
Warto zwrócić uwagę, że poza podstawowymi świadczeniami w ramach systemu zabezpieczenia społecznego, związanymi z wcześniej wskazanymi ryzykami (tzn. z chorobą, wypadkiem
zawodowym, starością, zgonem, inwalidztwem, bezrobociem oraz macierzyństwem), pewnym
kategoriom osób – beneficjentom emerytur i rent rodzinnych i/lub inwalidzkich oraz zasiłków
pielęgnacyjnych- mogą być zapewnione świadczenia dodatkowe, przyznawane są one na podstawie oceny zasobów finansowych. Ich roczna wysokość odpowiada nadwyżce wydatków nad
dochodem i obliczana jest jako świadczenie wyrównawcze.
Istotne jest, że w zakresie wsparcia osób niesamodzielnych w Szwajcarii istnieje szeroko rozwinięty system usług środowiskowych i pobytowych, prowadzonych przede wszystkim przez
organizacje pozarządowe. Ponadto, nie istnieje specjalny system opieki długoterminowej –
świadczenia zapewniają różne działy systemu zabezpieczenia społecznego. Opieka zdrowotna
świadczona jest w ramach obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego, ubezpieczenia od
wypadków i ubezpieczenia na wypadek inwalidztwa. Natomiast osoby, które ze względu na
stan zdrowia stale potrzebują pomocy osoby trzeciej bądź osobistej opieki przy wykonywaniu
podstawowych czynności życia codziennego uprawnione są do świadczeń w postaci zasiłku
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pielęgnacyjnego, odpowiadającego stopniowi uzależnienia od opieki osób trzecich. Obecnie
wyróżnia się trzy stopie uzależnienia od osób trzecich10:
ÎÎ znaczne uzależnienie, kiedy osoba wymaga stałej opieki, bądź nadzoru i regularnej,
znacznej pomocy w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego,
ÎÎ średnie uzależnienie, kiedy osoba wymaga regularnej i znacznej pomocy
w wykonywaniu większości podstawowych czynności dnia codziennego lub co najmniej
dwóch czynności oraz stałego nadzoru,
ÎÎ nieznaczne uzależnienie, kiedy osoba wymaga regularnej i znacznej pomocy
w wykonywaniu co najmniej dwóch podstawowych czynności dnia codziennego lub
wymaga stałego nadzoru, lub stale wymaga szczególnie wymagającej opieki w związku
ze swoją niepełnosprawnością, lub z powodu poważnego upośledzenia narządów
zmysłów lub poważnej niepełnosprawności fizycznej nie może nawiązywać kontaktów
społecznych ze swoją grupą społeczną przy zapewnieniu znacznej i regularnej pomocy.
Ponadto osoba otrzymująca zasiłek pielęgnacyjny, która mieszka lub chce mieszkać
we własnym domu, ma prawo do zasiłku opiekuńczego, umożliwiającego jej zatrudnienie
osoby świadczącej niezbędną pomoc. Celem zasiłku opiekuńczego jest umożliwienie osobie
prowadzenia samodzielnego życia.

10

Zatrudnienie, sprawy społeczne i włączenie społeczne. Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego
w Szwajcarii. Unia Europejska 2012
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Dobre praktyki
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Uczestnicy zagranicznej wizyty studyjnej zorganizowanej w ramach projektu „Pomocna dłoń
pod bezpiecznym dachem” mieli możliwość zapoznania się z rozwiązaniami w zakresie funkcjonowania systemu pomocy społecznej w Szwajcarii. Poniżej przedstawiono te z nich, które
mogą być istotne dla małopolskich domów pomocy społecznej. Opis dobrych praktyk stanowił
punkt wyjścia dla sformułowania rekomendacji, które zostały przedstawione w dalszej części
raportu.

Funkcjonowanie oraz oferta programowa
placówek
Wysoki standard bazy lokalowej dostosowany do specyfiki domu i potrzeb mieszkańców
Szwajcarskie rozwiązania w zakresie bazy lokalowej zakładają, że niezwykle istotne jest zapewnienie przestrzeni przyjaznej mieszkańcom, poprzez zagwarantowanie im pewnej swobody
w zakresie urządzania własnej przestrzeni życiowej, w szczególności swoich pokoi czy też miejsc
wspólnie użytkowanych. Przyjęto zasadę, że placówka całodobowa pełni funkcję substytucyjną
wspólnego zamieszkania, aspirującą do warunków zbliżonych do zamieszkania w warunkach
rodzinnych. Efektem jej wdrożenia jest:
ÎÎ Organizacja funkcjonalnej i dostosowanej do potrzeb mieszkańców przestrzeni,
w tym rozszerzanie przestrzeni do życia mieszkańców lub tworzenie warunków do
poszerzenia oferty wsparcia (np. mieszkania chronione, formy opieki dziennej), np.
poprzez remonty i adaptację nieużywanych pomieszczeń i budynków.
ÎÎ Dostosowanie infrastruktury do możliwości i potrzeb mieszkańców w zakresie życia
i pracy.
ÎÎ Odpowiednio duża powierzchnia korytarzy, pokoi mieszkalnych i sal użyteczności
wspólnej, dostosowana do potrzeb i możliwości mieszkańców.
ÎÎ Stosowanie elektronicznego systemu zabezpieczeń w ciągach komunikacyjnych
(windy, drzwi), zabezpieczeń schodów przed zjazdem wózka inwalidzkiego, poręczy,
pochylni.
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Wyposażenie dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości mieszkańców
Indywidualizacja obejmuje m.in.:
ÎÎ Zastosowanie specjalistycznego sprzętu, pozwalającego na uzyskanie i podtrzymywanie
maksymalnej samodzielności mieszkańców, w szczególności nowoczesnego sprzętu
pomocniczego, dostosowanego do rodzaju niepełnosprawności i umożliwiającego
samodzielne chodzenie, wykonywanie czynności higienicznych, samodzielne
spożywanie posiłków itp.
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ÎÎ Zapewnienie sprzętu rehabilitacyjnego, elektronicznego systemu komunikacji
(nowoczesnego systemu przyzywowego), podnośników kąpielowych (w tym
podsufitowych), fotokomórki w drzwiach lub drzwi otwierane najazdowo, najazdowych
przycisków do wind, wózków elektrycznych, podnośników umożliwiających
przemieszczanie się mieszkańca w obrębie pokoju.
ÎÎ Dostosowanie miejsc terapii i aktywizacji, w tym także stanowisk pracy do potrzeb
i możliwości mieszkańców, pozwalające wykorzystać ich potencjał.

Pierwszeństwo usług realizowanych w miejscu zamieszkania przed usługami stacjonarnymi, większe wsparcie w systemie ambulatoryjnym
W Szwajcarii, umieszczenie w placówce całodobowej następuje dopiero w momencie braku
możliwości zapewnienia opieki w miejscu zamieszkania osoby jej wymagającej. W pierwszej
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kolejności pomoc obejmuje usługi środowiskowe, dostosowane do indywidualnych potrzeb
i możliwości osoby wymagającej opieki. Możliwie jak najdłuższe pozostawanie osoby w środowisku zamieszkania przy wsparciu w postaci usług środowiskowych pozwala zrealizować
główny cel pomocy społecznej, którym jest dążenie do maksymalnej samodzielności osoby
korzystającej z pomocy. Ponadto pozwala na ograniczenie liczby osób umieszczanych w placówkach opieki całodobowej do osób rzeczywiście wymagających tego rodzaju wsparcia oraz
wpływa na obniżenie kosztów opieki.
Elastyczność w zakresie dostosowania liczby pracowników do aktualnych potrzeb mieszkańców. Modyfikacja zakresów czynności pracowników zgodnie ze zmieniającymi się
potrzebami
Organizacja pracy zapewniająca całodobowo liczbę pracowników dostosowaną do aktualnych
warunków oraz możliwość modyfikacji zakresów czynności w oparciu o bieżące potrzeby
w zakresie opieki, pielęgnacji i rehabilitacji oraz monitorowanie organizacji czasu pracy
pracowników. W zakresie monitoringu czasu pracy wykorzystywane jest oprogramowanie
komputerowe umożliwiające prowadzenie kart czasu pracy, służące opracowywaniu grafików
i analizie czasu pracy. Dokumentacja ilości czasu poświęcanego na poszczególne czynności
pozwala na dostosowywanie liczby i specjalizacji zatrudnionego personelu do zmieniających
się warunków w domu.
Równowaga pomiędzy standardami bytowymi a standardami emocjonalno-społecznymi
Dbałość zarówno o zapewnienie wysokich standardów w zakresie warunków bytowych –
zamieszkania, wyżywienia, zapewnienia zaspokojenia podstawowych potrzeb, jak i wysokich
standardów w zakresie relacji pomiędzy pacjentami a personelem, w tym odpowiedniej
postawy i podejścia do pacjenta, które towarzyszą wykonywaniu poszczególnych czynności
przez personel oraz pozwalają na zaspokojenie potrzeb wyższego rzędu – afiliacji, uznania
i samorealizacji.
Kompleksowa oferta wsparcia dostosowana do indywidualnych potrzeb mieszkańców
Zróżnicowanie i elastyczność oferty świadczonych usług: opieka, pielęgnacja, leczenie, rehabilitacja, edukacja, aktywizacja, zapewniające stopniowanie trudności, rozszerzanie dostępnej
oferty wsparcia o kolejne formy i metody oddziaływań (np. hortiterapia, dogoterapia), treningi
kompetencji samoobsługowych, społecznych i zawodowych, w tym poza domem pomocy społecznej, przy zapewnieniu odpowiedniego wsparcia, w szczególności psychologicznego. Dobrą
praktyką jest stosowanie hortiterapii, usprawnianie i aktywizacja pacjentów poprzez pielęgnację ogrodów. Organizacja ogrodu w celu prowadzenia hortiterapii obejmuje odpowiednie
zagospodarowanie przestrzenne, dostosowane do możliwości mieszkańców, w szczególności
aranżację rabat z roślinami na różnych wysokościach, co umożliwia dostęp do nich również
osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich.
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Kompleksowość realizowanego w szwajcarskich placówkach wsparcia dotyczy nie tylko stosowanych metod, ale również form ich realizacji, zapewniających holistyczne podejście do
osób wymagających pomocy. Wsparcie obejmuje w szczególności usługi świadczone w formie
stacjonarnej i niestacjonarnej, usługi dziennego pobytu, pobytu czasowego, odciążeniowego,
mieszkania wspierane, usługi w miejscu zamieszkania oraz teleopiekę. Ponadto zwraca uwagę
praktyka ciągłego poszukiwania i wdrażania nowatorskich rozwiązań i metod pracy, wysoce
spersonalizowanych pod kątem konkretnego odbiorcy oraz benchmarking dobrych praktyk.

Terapia przez pracę (ergoterapia)
W szwajcarskich placówkach obserwuje się ukierunkowanie terapii na pracę dostosowaną
do indywidualnych możliwości mieszkańców (np. w pracę ogrodzie, sadzie, zatrudnienie przy
29
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przetwórstwie i drobnym wytwórstwie). Praca zapewnia im korzyści społeczne i finansowe, co
przyczynia się do podtrzymywania aktywności i samodzielności mieszkańców, przywracania
utraconej sprawności, przeciwdziałania pogłębianiu się deficytów. Terapia ukierunkowana na
pracę realizowana jest poprzez m. in.: organizowanie zatrudnienia wspieranego, w tym poza
domem pomocy społecznej, terapię zajęciową, w tym przy współudziale środowiska lokalnego, tworzenie zakładów aktywizacji zawodowej, warsztatów pracy mieszkańców, gospodarstw pomocniczych, angażowanie w prace na rzecz domu, jego mieszkańców i społeczności
lokalnej (np. wspólne przygotowywanie posiłków).

„Diagnoza – planowanie – wykonanie – ewaluacja – planowanie” jako schemat postępowania w tworzeniu indywidualnych planów wsparcia mieszkańców
Opracowywanie indywidualnych planów wsparcia mieszkańców według schematu diagnoza
– planowanie – wykonanie – ewaluacja – planowanie, przy aktywnym udziale mieszkańca we
wszystkich wyżej wskazanych etapach daje gwarancję dostosowania usług do jego indywidualnych potrzeb, wpływa na jego zaangażowanie w podejmowane działania oraz poczucie podmiotowości i odpowiedzialności za siebie. Istotny jest również udział różnych specjalistów przy
opracowywaniu indywidualnych planów wsparcia (m.in. pielęgniarek, rehabilitantów, pracowników socjalnych, opiekunów, psychologów, pedagogów, fizjoterapeutów, dietetyków) oraz
systematyczne prowadzenie dokumentacji mieszkańca. Przy opracowywaniu indywidualnych
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programów wsparcia wykorzystuje się narzędzie w postaci kontraktu usług terapeutycznych,
który jest swego rodzaju umową określającą warunki pracy terapeutycznej – prawa i obowiązki
każdej ze stron.
Istotna rola pracownika pierwszego kontaktu
Pracownik pierwszego kontaktu jest osobą zaufaną dla mieszkańca, odpowiedzialną za opracowanie i realizowanie zadań wynikających z indywidualnych planów wsparcia mieszkańców.
Do jego zadań należy współpraca z personelem specjalistycznym w zakresie tworzenia i aktualizacji indywidualnych planów wsparcia, ich realizacji i monitorowania efektów podejmowanych działań przy udziale mieszkańca oraz omawianie bieżących problemów. Ponadto pracownik pierwszego kontaktu aktywizuje mieszkańca, mobilizuje do samoobsługi i samodzielności
dostosowanej do jego indywidualnych możliwości.
Praca w małych, możliwie jednolitych grupach
Oddziaływania terapeutyczne realizowane są w małych grupach, jednolitych pod względem
m. in. możliwości psychofizycznych, w zakresie samoobsługi, wieku czy zainteresowań. Pozwala
to na maksymalną indywidualizację podejmowanych działań, a co za tym idzie możliwie największe ich dostosowanie do potrzeb konkretnej grupy mieszkańców. To z kolei wpływa na
zwiększenie jakości i efektywności oddziaływań.
Istotny udział organizacji pozarządowych w realizowanych działaniach z zakresu pomocy
społecznej
Ważnym rozwiązaniem szwajcarskim, które bezsprzecznie należy uznać za dobrą praktykę jest
zaangażowanie sektora pozarządowego w realizację zadań pomocy i opieki społecznej. Szwajcarskie organizacje pozarządowe zajmują się m.in. prowadzeniem domów pomocy społecznej.
Bardzo istotna jest również ich współpraca (w formie partnerstwa) z instytucjami publicznymi
na rzecz zatrudnienia wspieranego mieszkańców. Rola organizacji pozarządowych w szwajcarskim systemie pomocy i opieki społecznej jest niewątpliwie znacząca. Można stwierdzić, że
pomoc publiczna pełni funkcję dopełnienia pomocy realizowanej przez organizacje pozarządowe i sektor prywatny.
Szeroka współpraca z podmiotami działającymi w środowisku lokalnym
Wykorzystanie potencjału społeczności lokalnej poprzez nawiązywanie współpracy z podmiotami działającymi w środowisku lokalnym. Współpraca z podmiotami kształcącymi
w zawodach opiekuńczych obejmuje realizację praktyk, dostosowanie programu nauczania do
wymagań rynku pracy, w tym położenie nacisku na kształtowanie umiejętności praktycznych.
Aktywizacja zawodowa mieszkańców wymaga również oczywiście współpracy z przedsiębiorcami oraz innymi podmiotami realizującymi zadania w zakresie pomocy i opieki społecznej
i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Szczególnie dobrą praktyką jest przygotowywanie przez apteki dostarczające leki dla mieszkańców domu pomocy społecznej dedykowanych
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dla mieszkańca dziennych zestawów zawierających leki według zaleceń lekarza wraz z opisem
zawierającym imię i nazwisko pacjenta, zawartość porcji, dawki, sposób i porę przyjmowania.
Integracja ze społecznością lokalną
Integracja ze środowiskiem lokalnym, będącym czynnikiem rozwijającym, stymulującym
i przeciwdziałającym wykluczeniu mieszkańców domu, odbywa się poprzez organizację
codziennego życia w sposób stymulujący rozwój zainteresowań i zachęcający do czynnego
w nim uczestnictwa zarówno mieszkańców domu, jak i przedstawicieli społeczności lokalnej.
Integracja ze społecznością lokalną oznacza także animację usług socjalnych w społeczności
lokalnej, dbałość o trwałe związki z otoczeniem i zacieranie różnic pomiędzy domem a otoczeniem, realizację inicjatyw otwartych na okolicznych mieszkańców, np. pikniki integracyjne,
zewnętrzną terapię zajęciową (przy współudziale osób spoza domu pomocy społecznej),
wystawy prac i produktów wytwarzanych przez mieszkańców domu, działania edukacyjne
i profilaktyczne, otwieranie przestrzeni placówki i jej otoczenia na okolicznych mieszkańców,
a także tworzenie przestrzeni wspólnej użyteczności dla mieszkańców domu i społeczności
lokalnej, np. stołówka, plac zabaw dla dzieci, ogród, park, boisko sportowe, świetlica.
Interesującym rozwiązaniem jest tzw. bank czasu, polegający na wymianie usług oraz wykorzystaniu wolontariatu w pracy na rzecz mieszkańców domu pomocy społecznej oraz społeczności lokalnej, a także prowadzenie usług opiekuńczych w środowisku lokalnym itp.

Aktywizacja i nastawienie na samodzielność osób wymagających pomocy i wsparcia
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Dobrą praktyką stosowaną w Szwajcarii jest dążenie do utrzymania jak najdłuższej aktywności i samodzielności osoby wymagającej pomocy. Oznacza to podtrzymywanie aktywności
i samodzielności adekwatnie do możliwości danej osoby, zgodnie z zasadą nie wyręczania,
a towarzyszenia i wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności. Dąży się – w miarę możliwości – do jak najszybszego odzyskania zdrowia i sprawności mieszkańca w celu powrotu do
samodzielnego funkcjonowania w środowisku. Wspierane są kompetencje mobilne mieszkańców. Większa aktywizacja jest osiągana także poprzez pracę terapeutyczną. Pomoc społeczna
w Szwajcarii zakłada aktywny udział w podejmowanych działania osób z niej korzystających.
W pierwszej kolejności dąży się do integracji społecznej, w dalszej kolejności – do integracji zawodowej – początkowo w przedsiębiorstwach społecznych celem wzmocnienia osoby
wspieranej, docelowo na otwartym rynku pracy.

Motywacyjny system pomocy społecznej
Pomoc społeczna, według stosowanych w Szwajcarii standardów, aktywnie przyczynia się do
przeciwdziałania ubóstwu osób korzystających z pomocy. Wsparcie finansowe uzależnione jest
od indywidualnych potrzeb i wypłacane tylko wówczas, gdy osoba potrzebująca pomocy nie
jest w stanie rozwiązać swojej trudnej sytuacji przy użyciu własnych zasobów. Ponadto system
pomocy społecznej przewiduje dodatki dla osób, które są szczególnie aktywne w działaniach
podejmowanych na rzecz przezwyciężenia swojej trudnej sytuacji życiowej i integracji społecznej i zawodowej.
Towarzyszenie mieszkańcom
Osobom usamodzielniającym się, opuszczającym dom pomocy społecznej udzielane jest
wsparcie i pomoc w adaptacji do warunków mieszkaniowych i życiowych poza domem.
Tworzone są mieszkania wspomagane celem usamodzielniania mieszkańców. Stosuje się
również zatrudnienie wspierane. W Szwajcarii można zaobserwować także rozwój usług
ambulatoryjnych i środowiskowych. W tamtejszym systemie pomocy społecznej pracownik
socjalny pełni rolę przewodnika wzmacniającego kompetencje osoby wspieranej w zakresie
samodzielnego funkcjonowania.
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Personalizacja pomocy
Każdorazowo dostosowanie oferty pomocy i wsparcia do indywidualnych potrzeb i możliwości
mieszkańców, przy zapewnieniu wysokiej jakości życia i świadczonych usług. Personalizacja
pomocy oznacza także, że kontakt terapeutyczny dostosowany jest do predyspozycji pensjonariusza, w tym jego możliwości intelektualnych. Praktykuje się współudział mieszkańca
na każdym etapie tworzenia, realizacji i oceny indywidualnego programu wsparcia. Personalizacja pomocy ma za zadanie zapewnić osobom korzystającym z pomocy autonomii i najlepszej
możliwej integracji z rynkiem pracy i społecznością lokalną.
Poszanowanie praw i podmiotowości mieszkańców
Niewątpliwie dobrą praktyką w Szwajcarii jest daleko idące poszanowanie godności, prywatności, intymności mieszkańców domów pomocy społecznej. Owo poszanowanie obejmuje
m.in. kwestie dotyczące seksualności i niezależności. Uznawane jest prawo do samostanowienia, dokonywania wyboru i współdecydowania o własnej aktywności i przeobrażeniach
najbliższej przestrzeni. Szanowana jest sfera uczuciowa i emocjonalna mieszkańców oraz
respektowane są ich prawa do dokonywania wyboru przy wykonywaniu różnych czynności
i planowaniu poszczególnych zajęć. Poszanowanie prawa do samostanowienia mieszkańców
obejmuje również możliwość kontrolowanego spożywania alkoholu.
Holistyczne podejście w zastosowanej terapii
Holistyczne podejście w oddziaływaniach i stosowanej terapii zmierzające do przywrócenia
maksymalnej możliwej sprawności i minimalizowania skutków chorobowych oraz przywracania równowagi i harmonii w interakcjach pomiędzy mieszkańcem a jego otoczeniem.
Interesującym rozwiązaniem zapewniającym realizację zasady holistycznego podejścia jest
wdrożenie całościowej i kompleksowej opieki nad osobą starszą w jednej placówce – obejmuje
zarówno opiekę dzienna i całodobową w zakresie zaspokojenia podstawowych potrzeb dnia
codziennego, aktywizację, integrację oraz opiekę medyczną.

Metody zarządzania oraz zasady
finansowania placówek
Finansowanie gwarantujące sprawne funkcjonowanie domu
Finansowanie placówek wsparcia odbywa się przy pomocy środków z kilku źródeł:
ÎÎ środki z obowiązkowych ubezpieczeń,
ÎÎ zasoby własne osób korzystających z usług placówek,
ÎÎ sprzedaż odpłatnych usług w środowisku lokalnym,
ÎÎ sprzedaż produktów wytworzonych w ramach terapii zajęciowej przez mieszkańców
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ÎÎ środki publiczne wypłacane przez urząd do spraw socjalnych.
Odpłatna realizacji usług dla społeczności lokalnej oraz sprzedaż produktów wytworzonych
przez mieszkańców domu
Wykorzystanie potencjału placówek poprzez odpłatną realizację usług na rzecz społeczności
lokalnej, np. pielęgniarskich, opiekuńczych, fizjoterapeutycznych, gastronomicznych. Wytwarzanie i sprzedaż produktów powstających w ramach terapii zajęciowej, z przeznaczeniem
zysku na drobne wynagrodzenie mieszkańców oraz działalność placówki.

Rozwój zawodowych kadr pomocy społecznej
w Szwajcarii
Praktyczne kształcenie kadr systemu pomocy społecznej
Kształcenie zawodowe jest zadaniem realizowanym wspólnie przez federację, kantony
i podmioty rynku pracy. Federacja odpowiada za sterowanie strategiczne i rozwój kształcenia,
w drodze rozporządzeń i określania planów ramowych. Kantony odpowiadają za realizację
wskazań federacji w szkołach kantonalnych oraz nadzór nad procesem kształcenia. Natomiast
w gestii podmiotów ryku pracy leżą zagadnienia związane z treściami nauczania, stwarzaniem
miejsc dla praktykantów, a także prowadzenie ponadzakładowych centrów kursowych. Nacisk
położony jest na kształcenie praktycznych umiejętności, dostosowanych do wymogów rynku
usług socjalnych, program praktyk zawodowych i staży, powszechne wykorzystanie wolontariatu.
Interesującym rozwiązaniem jest możliwość zdobycia kwalifikacji niezbędnych do wykonywania zawodu opiekuna w domu pomocy społecznej poprzez praktyczną naukę zawodu, obejmującą dwie ścieżki realizacji:
ÎÎ osoby z wyższym wykształceniem po odbyciu 2-letniego stażu w domu pomocy
społecznej nabywają uprawnienia do wykonywania zawodu opiekuna,
ÎÎ osoby nie posiadające wyższego wykształcenia nabywają takie uprawnienia po
odbyciu 4-letniego stażu w domu pomocy społecznej.
Systematyczne podnoszenie poziomu wiedzy i kompetencji zatrudnionej kadry
Podnoszenie kompetencji zawodowych obejmujące udział w różnych formach doskonalenia
zawodowego, ukierunkowane w szczególności na   nabywanie i doskonalenie praktycznych
umiejętności. Podnoszenie kompetencji liderów placówek, w szczególności w zakresie racjonalnego zarządzania posiadanymi zasobami, w tym ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi,
godzenia różnych interesów i oczekiwań, dostosowywania oferty do zmieniających się
warunków i potrzeb mieszkańców, nowatorskich rozwiązań w zakresie realizowanych usług
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oraz personelu bezpośrednio zaangażowanego w obsługę mieszkańców, w szczególności
w zakresie obowiązujących standardów realizacji usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych,
potrzeb mieszkańców, metodyki pracy, terapii zajęciowej. Szczególny nacisk położony na
szkolenie nowozatrudnionych pracowników w zakresie organizacji i funkcjonowania domu
(struktura, procedury, organizacja pracy, organizacja życia codziennego mieszkańców, oferty
i standardu świadczonych usług, itp.).
Procedury rekrutacyjne
Wykorzystanie w procesie rekrutacji narzędzi pozwalających na wielostronną ocenę kandydata (np. testy, ankiety), prowadzenie kilkustopniowego procesu rekrutacji pozwalającego
na weryfikację wiedzy i umiejętności kandydata do pracy. Systematyczna ocena jakości pracy
kandydata i weryfikacja w zakresie posiadanej wiedzy, umiejętności i kompetencji.
Okresowa ocena pracy zatrudnionego personelu
Motywacyjny system oceny pracy zatrudnionego personelu w zakresie realizacji obowiązków
wynikających z zakresu czynności, zaangażowania, jakości realizowanych zadań, podejmowanych inicjatyw oraz podnoszenia kwalifikacji i doskonalenia umiejętności zawodowych. Bieżąca
analiza pracy pod kątem przestrzegania praw mieszkańców i wypełniania obowiązków wobec
mieszkańców, poddawanie analizie efektów pracy w celu wypracowania jak najlepszych metod
wspierania mieszkańców.
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Wykaz podmiotów odwiedzonych w czasie
wizyty studyjnej w Szwajcarii
Poniżej zaprezentowano listę szwajcarskich podmiotów, które stosują rozwiązania wykorzystane przy formułowaniu przedstawionej we wcześniejszej części raportu listy dobrych praktyk.

• GZO Spital Wetzikon

• Stiftung Schmelzi

kanton: Zurych

kanton: Solura

miejscowość: Zurych/Wetzikon

miejscowość: Grenchen

adres: Spitalstrasse 66,

adres: Schmelzistr. 21, 2540 Schmelzi

8620 Wetzikon

Centrum Opieki Sunnepark

http://www.gzo.ch/

http://www.schmelzi.ch/

• Pflegezentrum Entlisberg
kanton: Zurych

• Stiftung fuer Menschen mit Koerperlicher
Behinderung

miejscowość: Zurych

kanton: Lucerna

adres: Paradiesstrasse 45,

miejscowość: Lucerna

8038 Zurych

adres: Rodteggstrasse 3, 6005 Lucerna

http://www.stadt-zuerich.ch/

http://www.rodtegg.ch/

• IV Betriebe des Kantonalen Sozialamts

• Schweizerische Gesellschaft Gartentherapie

kanton: Zurych
miejscowość: Zurych
adres: Schaffhauserstrasse 78,
8050 Zurych
http://www.sozialamt.zh.ch/
• Stiftung Altried
kanton: Zurych
miejscowość: Zurych
adres: Ueberlandstrasse 424, 8051 Zurych      
http://www.altried.ch/

kanton: Zurych
miejscowość: Zurych
adres: Alterszentrum Pfrundhaus, Leonhardstrasse 18,
8001 Zurych
http://www.gartentherapie.ch/
• Stiftung Lebenshilfe
kanton: Argowia
miejscowość: Reinach
adres: Saalbaustrasse 9, 5734 Reinach
http://www.stiftung-lebenshilfe.ch/
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• Mathilde Escher Heim

• Genossenschaft Zeitgut

kanton: Zurych

kanton: Lucerna

miejscowość: Zurych

miejscowość: Lucerna

adres: Lengghalde 1,

adres: Rosenbergstrasse 2/4,

8008 Zurych

6004 Lucerna

http://www.meh.ch/

http://www.zeitgut.org/

• Curaviva

• Stiftung Arbeitsgestaltung

kanton: Lucerna

kanton: Zurych

miejscowość: Lucerna

miejscowość: Dübendorf

adres: Abendweg 1,

adres: Zürichstrasse 98,

6000 Lucerna

8600 Dübendorf

http://www.curaviva.ch/

http://arbeitsgestaltung.ch/
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Zaprezentowane poniżej rekomendacje, opracowane na podstawie poznanych w czasie
wizyty studyjnej dobrych praktyk stosowanych w Szwajcarii, podzielone zostały na działy
tematyczne. Autorzy raportu dążyli do sformułowania rekomendacji tak, by uwagi zawarte
w poszczególnych działach były rozłączne. Złożoność zagadnienia powoduje, że nie w każdym
przypadku było to możliwe i uzasadnione. Z tego względu poszczególne obszary tematyczne
zostały ułożone w taki sposób, by tworzyły one spójną narrację pozwalającą na szczegółowe
opisanie rozwiązań, które są rekomendowane do wdrożenia.
Należy także zwrócić uwagę na konstrukcję poszczególnych zestawów rekomendacji. Pierwsze
zawarte w nich zalecenia są z reguły ogólne i wyznaczają ogólny kierunek proponowanych
działań. W kolejnych punktach zostały zaś umieszczone bardziej szczegółowe rekomendacje.
Wskazują one na konkretne rozwiązania proponowane na podstawie szwajcarskich dobrych
praktyk i doprecyzowują pierwsze, ogólne wskazówki.
Zestawy rekomendacji w poszczególnych obszarach/zakresach  są z reguły ułożone od rekomendacji / sugestii wskazujących ogólny kierunek proponowanych działań, a wkolejnych
punktach   są rekomendacje bardziej szczegółowe. Wskazują one na konkretne rozwiązania
proponowane na podstawie szwajcarskich dobrych praktyk i doprecyzowują pierwsze, w większości bardziej ogólne wskazówki.

Rekomendacje w zakresie bazy lokalowej
1. Dążenie do osiągnięcia możliwie najwyższego   standardu bazy lokalowej, dostosowanego
do indywidualnych potrzeb i możliwości mieszkańców.
2. Rozszerzanie przestrzeni do życia mieszkańców oraz tworzenie warunków do poszerzania
oferty wsparcia (np. poprzez remonty i adaptację nieużywanych pomieszczeń i budynków).
3. Poszukiwanie rozwiązań umożliwiających zwiększenie powierzchni korytarzy, pokoi mieszkalnych i sal użyteczności wspólnej, montaż wind, zabezpieczeń na schodach uniemożliwiających
niekontrolowany zjazd wózka inwalidzkiego, poręczy i pochylni.
Poziom wdrożenia: podmiot prowadzący dom pomocy społecznej.
Czynniki zagrażające realizacji: niewystarczające środki finansowe na przeprowadzenie koniecznych modernizacji, trudności w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych, konstrukcja i stan techniczny budynków uniemożliwiający uzyskanie zgody stosownych instytucji na przeprowadzenie
koniecznych prac w zakresie dostosowania budynku / pomieszczeń w budynkach.
4. Organizowanie funkcjonalnej przestrzeni przyjaznej mieszkańcom – zagwarantowanie
pewnego poziomu swobody w zakresie organizacji własnej przestrzeni życiowej i pomieszczeń
użyteczności wspólnej.
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5. Wyposażenie w nowoczesny sprzęt pomocniczy i rehabilitacyjny dostosowany do indywidualnych potrzeb i możliwości mieszkańców – elektroniczny system komunikacji (nowoczesny system
przyzywowy), podnośniki kąpielowe podsufitowe, fotokomórki w drzwiach, drzwi otwierane
najazdowo, najazdowe przyciski do wind, wózki elektryczne, podnośniki umożliwiające przemieszczanie się w obrębie pokoju.
6. Dostosowanie/Tworzenie dostosowanych do możliwości mieszkańców miejsc terapii i aktywizacji, w tym stanowisk pracy.
7. Adaptacja nieużywanych pomieszczeń na rozwijanie lub tworzenie nowych form działalności
DPS (np. na potrzeby organizacji mieszkań wspieranych przy placówkach).
Poziom wdrożenia: placówki/ podmiot prowadzący dom pomocy społecznej.
Czynniki zagrażające realizacji: niewystarczające środki finansowe i/ lub wiedza w zakresie pozyskiwania zewnętrznego finansowania, niewystarczający poziom wiedzy personelu w zakresie
psychologicznych i emocjonalnych aspektów opieki instytucjonalnej oraz opieki nad osobą
zależną, niewystarczająca wiedza w zakresie możliwości stosowania ergoterapii, konstrukcja
i stan techniczny budynków uniemożliwiające przeprowadzenie koniecznych prac w zakresie
montażu urządzeń dostosowanych do potrzeb i możliwości mieszkańców, w tym urządzeń na
stanowiskach pracy.

Rekomendacje w zakresie świadczonych usług
1. Zwiększenie zakresu usług realizowanych w miejscu zamieszkania.
2. Zwiększenie zakres usług realizowanych w formie wsparcia dziennego.
3. Uszczelnienie procedur kwalifikacji do umieszczenia w domu pomocy społecznej – kwalifikowanie osób rzeczywiście tego wymagających.
Poziom wdrożenia: podmiot prowadzący dom pomocy społecznej.
Czynniki zagrażające realizacji: niewystarczające środki finansowe, niewystarczające zasoby
kadrowe, słabo rozwinięty system usług realizowanych w miejscu zamieszkania, brak odpowiedniej liczby placówek wsparcia dziennego, niewystarczająca do potrzeb liczba miejsc w placówkach wsparcia dziennego, obawa przed zmianą zasad kwalifikowania do DPS.
4. Zapewnienie kompleksowej oferty wsparcia – usługi świadczone w formie stacjonarnej i niestacjonarnej, w miejscu zamieszkania, usługi dziennego pobytu, pobytu czasowego, odciążeniowego.
5. Zróżnicowanie i elastyczność świadczonych usług – opieka, pielęgnacja, terapia, leczenie,
rehabilitacja, edukacja, aktywizacja.
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6. Poszerzenie oferty wsparcia o świadczenie usług w zakresie teleopieki, hortiterapii, dogoterapii.
7. Zwiększenie zakresu i form  ergoterapii.
8. Poszukiwanie, testowanie i wdrażanie nowatorskich metod wsparcia mieszkańców, wysoce
spersonalizowanych pod kątem konkretnego odbiorcy.
9. Benchmarking dobrych praktyk.
Poziom wdrożenia: podmiot prowadzący dom pomocy społecznej/ poziom placówki.
Czynniki zagrażające realizacji: niewystarczające środki finansowe oraz trudności w zakresie
pozyskiwania środków z zewnętrznych źródeł, niewystarczająca wiedza w zakresie możliwości
wykorzystania nowatorskich metod i form terapii, brak otwartości/gotowości do wdrażania
nowatorskich metod i form pracy z mieszkańcem

Rekomendacje w zakresie indywidualizacji
wsparcia
1. „Diagnoza – planowanie – wykonanie – ewaluacja – planowanie” jako schemat opracowania
i realizacji indywidualnych planów wsparcia.
2. Zwiększenie zaangażowania mieszkańca na każdym etapie opracowywania i realizacji indywidualnego planu wsparcia.
3. Zwiększenie nacisku na podmiotowość i ugruntowanie u mieszkańców poczucia odpowiedzialności za siebie.
4. Zwiększenie udziału specjalistów z różnych dziedzin przy opracowywaniu i realizacji indywidualnych programów wsparcia.
5. Zwiększenie roli pracownika pierwszego kontaktu jako osoby odpowiedzialnej za realizację
indywidualnego programu wsparcia.
Poziom wdrożenia: poziom placówki – procedury wewnętrzne.
Czynniki zagrażające realizacji: niewystarczające zasoby kadrowe, niewystarczające środki
finansowe na zatrudnienie odpowiedniej liczby personelu, niewystarczające przygotowanie
personelu, niska aktywność mieszkańców i brak gotowości / chęci do zwiększenia jej poziomu.
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Rekomendacje w zakresie działań
terapeutycznych
1. Praca w małych, możliwie jednolitych grupach terapeutycznych – pod kątem możliwości
psychofizycznych, w zakresie samoobsługi, wieku czy zainteresowań – pozwalająca na maksymalną indywidualizację.
2. Organizacja życia codziennego w sposób stymulujący rozwój zainteresowań i zachęcający do
czynnego w nim uczestnictwa.
3. Personalizacja oferty wsparcia pod kątem potrzeb konkretnego mieszkańca, zapewniająca
stopniowanie trudności oraz poszanowanie jego praw i podmiotowości.
4. Dążenie do uzyskania maksymalnej samodzielności mieszkańców (w zakresie odpowiadającym indywidualnym możliwościom).
5. Holistyczne podejście w zakresie oferowanego wsparcia.
Poziom wdrożenia: poziom placówki – procedury wewnętrzne.
Czynniki zagrażające realizacji: niewystarczające zasoby kadrowe, niewystarczające środki
finansowe na zatrudnienie odpowiedniej liczby personelu, niewystarczające przygotowanie personelu, niska aktywność mieszkańców i brak ich gotowości/chęci do zwiększenia jej
poziomu, mało atrakcyjna oferta lub brak oferty rozwijającej zainteresowania oraz pozwalającej spędzić czas w sposób aktywny.

Rekomendacje w zakresie aktywizacji osób
korzystających ze wsparcia
1. Zwiększenie nacisku na aktywizację mieszkańców, w zakresie dostosowanym do ich możliwości psychofizycznych i potrzeb.
2. Rozszerzenie współpracy z podmiotami działającymi w środowisku lokalnym – urzędami pracy
i przedsiębiorcami w zakresie aktywizacji zawodowej mieszkańców oraz podmiotami realizującymi zadania w zakresie pomocy i integracji społecznej w zakresie aktywizacji społecznej.
3. Aktywizacja poprzez sport i rekreację oraz udział w zajęciach kulturalnych i oświatowych.
Poziom wdrożenia: poziom placówki.
Czynniki zagrażające realizacji: niewystarczające zasoby kadrowe, niewystarczające przygotowanie personelu, niska aktywność mieszkańców i brak ich gotowości do zwiększenia jej poziomu,
brak lub nieodpowiednia infrastruktura placówki, brak zainteresowania nawiązaniem współ-
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pracy ze strony podmiotów funkcjonujących w środowisku lokalnym, brak oferty zatrudnienia
dla mieszkańców, niewykorzystanie potencjału tkwiącego w środowisku.

Rekomendacje w zakresie integracji
ze środowiskiem lokalnym
1. Integracja ze środowiskiem lokalnym – dbałość o trwałe związki z otoczeniem i zacieranie
różnic pomiędzy placówką a otoczeniem.
2. Tworzenie infrastruktury integracji ze środowiskiem lokalnym – przestrzeni wspólnej użyteczności dla mieszkańców domu pomocy społecznej i społeczności lokalnej – stołówka, plac
zabaw dla dzieci, boisko sportowe, ogród, park.
3. Realizacja inicjatyw otwartych na okolicznych mieszkańców – pikniki integracyjne,
zewnętrzna terapia zajęciowa, wystawy prac i produktów wytwarzanych przez mieszkańców,
dni otwarte domu, działania edukacyjne i profilaktyczne realizowane w społeczności lokalnej,
bank czasu.
Poziom wdrożenia: poziom placówki/ podmiot prowadzący dom pomocy społecznej.
Czynniki zagrażające realizacji: niewystarczające zasoby kadrowe, niewystarczające środki
finansowe, niewystarczające przygotowanie personelu, niska aktywność mieszkańców, stereotypy tkwiące w środowisku lokalnym dotyczące domu pomocy społecznej i jego mieszkańców, w tym niedostateczna wiedza dotycząca funkcjonowania placówki.

Rekomendacje w zakresie organizacji pracy
personelu DPS
1. Elastyczność w zakresie dostosowywania liczby pracowników do zmieniających się
warunków w domu, większe wykorzystanie wolontariatu, programów stażowych i praktyk.
2. Elastyczność w zakresie modyfikacji zakresów czynności zgodnie ze zmieniającymi się
potrzebami mieszkańców.
3. Wprowadzenie systemu monitorowania organizacji czasu pracy personelu (np. oprogramowanie komputerowe służące opracowywaniu grafików i analizie czasu pracy w zakresie
wykonywania poszczególnych czynności).
4. Wykorzystanie w procesie rekrutacji pracowników narzędzi pozwalających na wielostronną ocenę kandydata – testy, ankiety.
5. Stosowanie motywacyjnego systemu okresowej oceny pracownika.
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6. Rozszerzenie współpracy z aptekami w zakresie porcjowania leków dla mieszkańców wraz
z opisem sposobu dawkowania.
Poziom wdrożenia: podmiot prowadzący dom pomocy społecznej/ poziom placówki –
wewnętrzne procedury.
Problem polega na tym, że kwestie zatrudnienia na umowy cywiloprawne nie są regulowane
przez prawo pracy. Jest to rozbudowane zagadnienie i nie wnikałbym w to. Osoby, które
zatrudniają pracowników będą wiedzieć o co chodzi.
Czynniki zagrażające realizacji: niski poziom otwartości personelu na nowe rozwiązania
i modyfikacje, ograniczenia prawne związane z Kodeksem pracy a także z przepisami dot.
DPS (np. przelicznik zatrudnianego personelu), a także ograniczenia formalne związane
z zatrudnianiem pracowników na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego, niskie poczucie
związania oraz odpowiedzialności za instytucję i mieszkańców personelu zatrudnionego
w oparciu o umowy cywilnoprawne, obniżenie jakości świadczonych usług, zmniejszenie
ilości czasu poświęcanego mieszkańcom w związku z koniecznością wypełniania karty czasu
pracy, wydłużenie okresu wdrażania do pracy w związku z elastycznym zakresem obowiązków.

Rekomendacje w zakresie kształcenia kadr
1. Nawiązanie współpracy lub ściślejsza kooperacja z uczelniami wyższymi i podmiotami kształcącymi w zawodach pomocowych w zakresie realizacji praktyk, dostosowania
programu nauczania do wymagań rynku pracy.
2. Większy nacisk położony na kształcenie umiejętności praktycznych dostosowanych
do wymogów stawianych kandydatom do zatrudnienia w placówkach pomocowych i opiekuńczych.
3. Poszerzenie oferty wolontariatu.
4. Tworzenie warunków do podnoszenia kompetencji i umiejętności zatrudnionego personelu.
5. Wprowadzenie nowych metod szkolenia (wdrażania do pracy) nowozatrudnionych pracowników w zakresie organizacji i funkcjonowania placówki (np. wprowadzenie tutoringu).
Poziom wdrożenia: rozwiązania systemowe/ poziom placówki.
Czynniki zagrażające realizacji: brak możliwości i/ lub gotowości do dostosowania programów kształcenia do realnych potrzeb rynku pracy, niewystarczające zasoby finansowe,
brak gotowości personelu do podnoszenia kompetencji zawodowych, niedostrzeganie
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przez pracodawcę konieczności podnoszenia kompetencji zawodowych przez personel,
niewystarczająca liczba zatrudnionego personelu powodująca brak możliwości wyłączenia
pracownika z pracy w celu udziału w szkoleniu, brak oferty praktyk i wolontariatu, mało
precyzyjne zapisy dotyczące efektów kształcenia w zakresie umiejętności praktycznych
zawarte w Krajowych Ramach Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego w obszarze kształcenia
w zakresie nauk społecznych, brak możliwości prawnych pozwalających na zatrudnianie
w DPS kształcących się osób, które mogłyby nabyć wymagane wykształcenie i kwalifikacje
w ramach praktycznej nauki zawodu trakcie pracy w placówce.

Rekomendacje w zakresie aspektów
finansowych
1. Stworzenie warunków do większego zaangażowania sektora pozarządowego w zakresie
realizacji usług opiekuńczych, w tym prowadzenia placówek wsparcia dziennego i całodobowego – organizacja otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie
opieki i prowadzenia placówek.
2. Pozyskiwanie środków na finansowanie działań placówki ze źródeł zewnętrznych –
konkursy grantowe organizowane przez instytucje krajowe i zagraniczne, środki unijne,
wsparcie przedsiębiorstw i prywatnych sponsorów.
3. Tworzenie podmiotów ekonomii społecznej współpracujących z DPS – realizacja odpłatnych usług w środowisku lokalnym, sprzedaż produktów wytworzonych przez mieszkańców
Poziom wdrożenia: podmiot prowadzący dom pomocy społecznej/ poziom placówki.
Czynniki zagrażające realizacji: niski poziom wiedzy w zakresie możliwości pozyskiwania
środków finansowych z zewnętrznych źródeł, niewystarczająca wiedza w zakresie funkcjonowania organizacji pozarządowych i/lub możliwości zlecania usług publicznych, brak gotowości organu prowadzącego/placówki do rozszerzenia działalności o prowadzenie podmiotu
ekonomii społecznej, niska świadomość środowiska lokalnego dotycząca funkcjonowania
placówki oraz możliwości nawiązania współpracy, brak regulacji prawnych umożliwiających
przekazywanie zysku ze sprzedaży produktów powstałych w ramach terapii zajęciowej/ WTZ
na wynagrodzenia osób je wytwarzających.
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Podsumowanie
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W niniejszym raporcie, przygotowanym w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym
dachem” zaprezentowano dobre praktyki i rekomendacje dla domów pomocy społecznej
i ich organów prowadzących. Zostały one opracowane na podstawie szwajcarskich rozwiązań
w zakresie wspierania, pomocy i opieki nad osobami niesamodzielnymi. Katalog szwajcarskich
rozwiązań wykorzystany w pracy nad raportem jest efektem wizyty studyjnej zrealizowanej
w 2015 r. przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie. Podzieleni na 3 grupy
uczestnicy wizyty studyjnej w Szwajcarii mieli okazję zapoznać się funkcjonowaniem wizytowanych podmiotów, ich specyfiką, ofertą programową oraz zakresem usług świadczonych całodobowo, stacjonarnie, a także w miejscu zamieszkania osoby wymagającej wsparcia.
Przedstawione w raporcie dobre praktyki i rekomendacje zostały umieszczone w kontekście
rozważań nad sytuacją społeczno-demograficzną osób zależnych w Polsce. Tematyka raportu
wymagała także zwięzłej charakterystyki systemów pomocy i opieki społecznej w Polsce oraz
w Szwajcarii.
Spotkania w ramach wizyty studyjnej pozwoliły ich uczestnikom poznać szwajcarskie rozwiązania w zakresie pomocy i opieki społecznej, uzyskać inną perspektywę na realizację zadań
opiekuńczych i pomocowych. Ta nowa perspektywa umożliwiła refleksje nad możliwością
wdrożenia zaobserwowanych w Szwajcarii dobrych praktyk w realiach funkcjonowania polskich
placówek. Udział w wizycie studyjnej stał się ponadto kanwą do dyskusji na temat różnic
i podobieństw w zakresie przyjętych rozwiązań w obszarze pomocy i opieki społecznej w Polsce
i Szwajcarii oraz wymiany opinii na temat codziennego funkcjonowania placówek świadczących
usługi w zakresie opieki społecznej.
Zaprezentowane w raporcie dobre praktyki mogą być i w rzeczywistości często są stosowane
z powodzeniem również w Polsce. Proponowane rekomendacje nie stanowią zatem listy rozwiązań właściwych wyłącznie dla systemu pomocy i opieki społecznej w Szwajcarii. Akcentują
one raczej dobre praktyki, które w istotny sposób wpływają na jakość świadczonych tam usług,
a które to praktyki są lub mogą być wdrażane w polskich realiach.
Uzupełnieniem rekomendacji są wskazówki odnośnie możliwego poziomu wdrożenia zaleceń
oraz opis czynników które mogą utrudnić ich implementację. Wielość i zróżnicowanie przedstawionych w raporcie rekomendacji powoduje, że konieczne było określenie specyficznych czynników zagrażających realizacji poszczególnych zestawów zaleceń. Najczęściej identyfikowaną
barierą w adaptacji i wdrażaniu nowych rozwiązań na gruncie polskiego systemu pomocy społecznej są niewystarczające środki finansowe, jakimi dysponują organy prowadzące placówki
w Polsce. Należy jednak podkreślić, że pomimo ograniczeń finansowych, małopolskie placówki
wsparcia dziennego i całodobowego świadczą usługi, które w wielu przypadkach nie odbiegają znacząco od standardów szwajcarskich. Wnioski sformułowane na podstawie efektów
wizyty studyjnej mogą być zatem wskazówkami odnośnie kierunków dalszego rozwoju systemu
pomocy społecznej oraz sposobu funkcjonowania małopolskich placówek.
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