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deinStytucjonalizacja SyStemu pomocy 
Społecznej SzanSą na godne życie oSóB 
wymagających wSparcia i opieki 

aBStrakt

W artykule podjęto tematykę sytuacji społecznej osób, które ze względu na 
wiek, trudne warunki społeczno-ekonomiczne, niepełnosprawność czy też 
przewlekłą chorobę wymagają wsparcia w formie całodobowych usług byto-
wych, opiekuńczych lub pielęgnacyjnych. Pokazano system polskiej pomocy 
społecznej w aspekcie funkcjonowania zakładów całodobowego pobytu. W ra-
mach rozważań omówiono również wskazania Europejskiej Grupy Ekspertów 
ds. Przejścia od Opieki Instytucjonalnej do Opieki Świadczonej na Poziomie 
Lokalnych Społeczności, których zastosowanie gwarantuje poszanowanie 
praw człowieka oraz lepszą jakość życia. Podjęty temat dotyczy zmiany syste-
mu pomocy społecznej z instytucjonalnego na świadczony w formie usług śro-
dowiskowych i realizowany wśród społeczności lokalnej. Powołana argumen-
tacja przemawiająca za rozwojem wymienionych usług jest niezaprzeczalna, 
gdyż ukazuje podmiotowość człowieka potrzebującego w centrum wszelkich 
działań pomocowych.
Słowa kluczowe: pomoc społeczna, deinstytucjonalizacja, opieka, instytucja

wProwadzenie

P olityka społeczna, będąca rodzajem polityki publicznej, ma za zadanie 
instrumentalne wykorzystywanie władzy na rzecz wszechstronnego 

dobrobytu mieszkańców, z  uwzględnieniem różnic socjalno-ekonomicz-
nych oraz nierówności władzy między różnymi grupami obywateli. Zda-
niem Grażyny Firlit-Fesnak oraz Małgorzaty Szylko-Skoczny (2007, s. 34) 
w centrum zainteresowania polityki społecznej są m.in.: sprawy pracy i za-
trudnienia, zdrowia oraz zabezpieczenia społecznego. W związku z tym, że 
w ramach artykułu podjęto temat osób wymagających wsparcia i opieki ze 
względu na trudną sytuację społeczno-ekonomiczną oraz zdrowotną, sku-
piono się na polityce społecznej realizowanej w zakresie zabezpieczenia spo-

DOI: 10.5604/01.3001.0012.7383



Jolanta Chabaj-Wiater

72 Praca Socjalna nr 3(33) 2018, S. 71–84

łecznego. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej (Dz.U. 2017, poz. 1769 
z późn. zm. art. 2 ust. 1): „pomoc społeczna jest instytucją polityki spo-
łecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i  rodzinom prze-
zwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, 
wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości”. 

Instytucjonalność pomocy społecznej może być rozpatrywana w różnych 
aspektach. W  tym opracowaniu zawężono rozumienie powyższego zagad-
nienia do określenia sposobu funkcjonowania zakładu całodobowego po-
bytu, przeznaczonego dla osób potrzebujących pomocy i opieki. Instytucja 
ta z punktu widzenia teorii organizacji jest zatem opisywana bardzo wąsko 
jako zakład, placówka, działająca zgodnie z założonymi procedurami, regu-
łami, w której osoby współpracujące, posiadają pewne funkcje oraz zakresy 
obowiązków. Pedagogika społeczna przedstawia instytucję w szerszym rozu-
mieniu, w sensie psychospołecznym, jako stan wyobrażeniowy i symboliczny, 
który dopiero po złączeniu z instytucją realną może ukazać złożoność życia 
instytucjonalnego oraz pozwolić zrozumieć zachodzące w niej zmiany (Lalak, 
Pilch, 1999, s. 106–107). Biorąc pod uwagę zakłady stacjonarne, funkcjonu-
jące w ramach ustawy o pomocy społecznej, należy uznać, że obie definicje 
identyfikują ich działanie. Dom pomocy społecznej lub placówka zapewnia-
jąca całodobową opiekę to instytucje, które posiadają: strukturę zatrudnie-
nia, statut, regulamin organizacyjny, spisane prawa i obowiązki mieszkańców 
oraz wiele innych dokumentów określających ich funkcjonowanie. Jednak 
instytucja to także ludzie przebywający pod jednym dachem, w tym pracow-
nicy realizujący różnego rodzaju usługi, jak również osoby, które tam miesz-
kają. Biorąc pod uwagę to, że zakład całodobowej opieki nie jest naturalnym 
środowiskiem człowieka, a jego wpływ na rozwój i zaspokajanie potrzeb jest 
niekorzystny, podjęto próbę odnalezienia innych form świadczenia usług 
w stosunku do osób starszych, niepełnosprawnych i przewlekle chorych. Po-
wyższe działania wymuszają również przepisy prawa unijnego i międzynaro-
dowego, które wskazują na konieczność respektowania wolności osób niepeł-
nosprawnych, m.in. w podejmowaniu wyborów na równi z innymi osobami. 
Wskazania do zmiany systemu pomocy społecznej w tym zakresie, pojawiły 
się w raportach Europejskiej Grupy Ekspertów ds. Przejścia od Opieki In-
stytucjonalnej do Opieki Świadczonej na Poziomie Lokalnych Społeczności. 
Celem artykułu jest przedstawienie: aktualnej sytuacji osób wymagających 
wsparcia w formie całodobowego świadczenia usług, europejskich wskazań 
na rzecz deinstytucjonalizacji pomocy i opieki oraz możliwości uzyskania do-
finansowania ze środków Unii Europejskiej. 
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zakłady całodobowej PoMocy i oPieki 
Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej osobie, która wymaga całodobowej 
opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, a która nie może 
samodzielnie zaspokajać swoich podstawowych potrzeb egzystencjalnych, 
a  przyznane usługi opiekuńcze są niewystarczające, przysługuje prawo 
umieszczenia w domu pomocy społecznej odpowiedniego typu. Wymie-
nione jednostki organizacyjne pomocy społecznej mogą być prowadzone 
przez jednostki samorządu terytorialnego, Kościół katolicki lub inne ko-
ścioły, związki wyznaniowe, organizacje społeczne, fundacje i stowarzysze-
nia oraz przez osoby prawne i fizyczne (Dz.U. 2017, poz. 1769 z późn. zm., 
art. 54 i 57). Jednostka samorządu terytorialnego może również zlecić za-
danie z zakresu pomocy społecznej, tj. prowadzenie domu pomocy społecz-
nej, organizacjom pozarządowym, na podstawie Ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Wymienione 
instytucje są więc przeznaczone dla osób w podeszłym wieku, przewlekle 
somatycznie chorych, przewlekle psychicznie chorych, dorosłych niepełno-
sprawnych intelektualnie, dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektu-
alnie, niepełnosprawnych fizycznie oraz osób uzależnionych od alkoholu. 
Wybór odpowiedniego typu domu jest ustalany na podstawie dominują-
cego wskaźnika określającego niepełnosprawność, chorobę czy też wiek 
przyszłego mieszkańca danej instytucji. Sytuacja bywa skomplikowana, 
gdy podeszły wiek jest sprzężony z przewlekłą chorobą somatyczną czy też 
niepełnosprawnością fizyczną. W takim przypadku należy zawsze brać pod 
uwagę dobro mieszkańca, ponieważ standard świadczonych usług w każ-
dym domu jest dostosowany do potrzeb osób mieszkających w danym typie 
domu z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb.

Dodatkowo w  obszarze pomocy społecznej funkcjonuje inna forma 
świadczenia całodobowych usług bytowych i opiekuńczych, a mianowicie 
placówka zapewniająca całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, 
przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku. Prowadzenie takiej 
placówki może być realizowane w  ramach działalności gospodarczej lub 
statutowej (tamże, art. 67–69). 

Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego (2018) pod koniec 
2016 r. w Polsce funkcjonowało 1187 zakładów stacjonarnej pomocy spo-
łecznej, w  tym domy pomocy społecznej oraz placówki zapewniające ca-
łodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub oso-
bom w podeszłym wieku. W  tych instytucjach przebywało 89 181 osób. 
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Byli to ludzie, którzy z  różnych powodów musieli opuścić dotychczasowe 
miejsce pobytu i zamieszkać w nowym miejscu, wśród innych, obcych ludzi. 
Instytucje całodobowego pobytu zapewniają mieszkańcom opiekę, wyży-
wienie i  schronienie, ale mają problem z uwzględnieniem potrzeb o wiele 
ważniejszych, jak: wolność, godność, niezależność, możliwość samodziel-
nych wyborów, podejmowania decyzji, samostanowienia w sprawach istot-
nych i wiele innych, wpływających bezpośrednio na jakość ludzkiego życia. 
Usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające, świadczone w domach pomocy 
społecznej muszą być dostosowane do indywidualnych potrzeb mieszkań-
ców. Powyższe zadania są przypisane przez ustawodawcę zespołom opie-
kuńczo-terapeutycznym, składającym się w  szczególności z  pracowników 
„pierwszego kontaktu”. Są to osoby realizujące zakres swoich obowiązków 
bezpośrednio w kontakcie z mieszkańcem. Dostosowanie indywidualnych 
potrzeb mieszkańca do standardu świadczonych usług w domu jest opra-
cowane w formie pisemnej i stanowi indywidualny plan wsparcia. Zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 
2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. 2018, poz. 734) opisa-
ny dokument powinien zostać skonstruowany do sześciu miesięcy od dnia 
przyjęcia osoby do domu i wspólnie realizowany, jeżeli udział mieszkańca 
jest możliwy ze względu na stan zdrowia i jego gotowość do podejmowania 
działań na rzecz najbardziej optymalnego pobytu w zakładzie. Pomimo tego, 
że pracownicy wymienionych zakładów całodobowego pobytu podejmują 
wiele działań zbliżających instytucję do domu rodzinnego, wielu mieszkań-
ców ma problem z akceptacją miejsca pobytu oraz z dostosowaniem rytmu 
własnego życia do procedur panujących w domu pomocy społecznej czy też 
w placówce zapewniającej całodobową opiekę. 

Kolejnym problemem, który pojawia się w trakcie analizy sytuacji osób 
przebywających w  placówkach całodobowego pobytu, jest łamanie praw 
człowieka. Najczęściej jest to stosowanie kar i  środków dyscyplinujących 
za niepodporządkowanie się regułom panującym w placówce, ograniczenie 
wychodzenia poza teren domu, brak sporządzenia indywidualnego planu 
wsparcia, stosowanie przymusu bezpośredniego, niezgodnie z obowiązują-
cymi przepisami prawa, brak prowadzenia rzetelnej dokumentacji medycz-
nej, brak możliwości korzystania z konsultacji psychologicznej, brak prze-
szkolenia personelu i wiele innych. W Polsce jednym z organów powołanych 
do kontroli w wymienionym zakresie jest Krajowy Mechanizm Prewencji. 
Jest to niezależny, państwowy organ wizytujący, ustanowiony na podstawie 
Protokołu fakultatywnego do Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur 
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oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo kara-
nia (w skrócie: OPCAT), przyjęty przez Zgromadzenie Ogólne Narodów 
Zjednoczonych w  Nowym Jorku dnia 18 grudnia 2002  r. (Dz.U. 2007 
nr 30, poz. 192). Zadania Krajowego Mechanizmu Prewencji powierzono 
Rzecznikowi Praw Obywatelskich. Wizytacje Mechanizmu odbywają się 
w miejscu zatrzymań, które stanowi „jakiekolwiek miejsce pozostające pod 
jurysdykcją i kontrolą danego państwa, gdzie przebywają lub mogą przeby-
wać osoby pozbawione wolności, na podstawie polecenia organu władzy pu-
blicznej bądź za jego namową, zgodą lub przyzwoleniem” (OPCAT, art. 4 
ust. 1). Do takich miejsc zaliczają się domy pomocy społecznej, w których 
przebywają osoby umieszczone postanowieniem sądu rodzinnego. Są to za-
zwyczaj placówki, w których mieszkają osoby przewlekle psychicznie chore 
i niepełnosprawne intelektualnie. Niestety w ostatnim okresie zauważono 
tendencję wydawania postanowień sądowych o umieszczeniu w domu po-
mocy społecznej również osób starszych, niepełnosprawnych fizycznie oraz 
przewlekle somatycznie chorych, które ze względów socjalnych nie mogą 
przebywać we własnym miejscu zamieszkania. Omawiane wizytacje mają 
charakter prewencyjny, są niezapowiedziane, podczas ich trwania dokonuje 
się m.in.: oględzin pomieszczeń mieszkalnych i ogólnodostępnych, rozmów 
„w cztery oczy” z osobami przebywającymi w placówce oraz analizy pro-
wadzonej dokumentacji. Zwieńczeniem każdej wizytacji jest raport zawie-
rający rekomendacje dla władz jednostki, którego wyciąg jest dostępny na 
stronie internetowej: www.rpo.gov.pl/pl/krajowy-mechanizm-prewencji. 
Lektura przytoczonych raportów budzi niepokój i potwierdza konieczność 
podjęcia działań zmierzających do zmiany w systemie pomocy społecznej. 

euroPejSka ocena SySteMu oPieki inStytucjonalnej 
Przyznając rację stwierdzeniu, że zakłady stacjonarne całodobowej opie-
ki nie są najlepszym rozwiązaniem dla osób chorych, niepełnosprawnych 
i starszych, podjęto rozważania dotyczące zmiany podejścia do rozwiązań 
systemowych. W lutym 2009 r. została utworzona Europejska Grupa Eks-
pertów ds. Przejścia od Opieki Instytucjonalnej do Opieki Świadczonej 
na Poziomie Lokalnych Społeczności, która miała za zadanie opracowanie 
strategii wprowadzenia reformy opieki instytucjonalnej w  Unii Europej-
skiej. Czynny udział w pracach Grupy wzięły: organizacje reprezentujące 
dzieci, rodziny i osoby niepełnosprawne, działacze zajmujący się zagadnie-
niami zdrowia psychicznego, organy publiczne oraz organizacje pozarzą-
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dowe. Pod koniec 2009 r. wymieniona Grupa, po dokonaniu wielu analiz 
i konsultacji, opublikowała Raport Doraźnej Grupy Ekspertów ds. Przejścia 
od Opieki Instytucjonalnej do Opieki świadczonej na Poziomie Lokalnych Spo-
łeczności. W tym dokumencie zdefiniowano m.in. „zakład” jako instytucję 
powodującą brak przynależności do społeczności lokalnej, zerwanie więzi 
rodzinnych, brak podejmowania niezależnych wyborów, narzucenie ścisłej 
hierarchii i posłuszeństwa wobec wewnętrznych reguł, wspólne życie z oso-
bami zupełnie obcymi, brak dostosowania usług opiekuńczych i wspoma-
gających do indywidualnych potrzeb mieszkańca (Komisja Europejska, 
2009). Autorzy raportu nie wzięli więc pod uwagę liczby mieszkańców, 
rozbudowanej bardziej czy mniej infrastruktury, liczby zatrudnionych pra-
cowników, ale „kulturę instytucjonalną”, która jest charakterystyczna dla 
każdej placówki całodobowej opieki stacjonarnej. Analizując w tym aspek-
cie funkcjonujące domy pomocy społecznej czy też placówki zapewniające 
całodobową opiekę, nie ma wątpliwości, że są to zakłady mieszczące się 
w rozumieniu opisanej charakterystyki. 

ogólnoeuroPejSkie wytyczne dotyczące Przejścia 
od oPieki inStytucjonalnej do oPieki świadczonej 
na PozioMie lokalnych SPołeczności 
Zakładając, że dotychczas realizowana opieka instytucjonalna jest nieko-
rzystna, a  nawet hamująca i  szkodliwa dla dalszego rozwoju człowieka, 
można sformułować pytanie: „Czy i  jaką mamy alternatywę, stanowiącą 
optymalne rozwiązanie i  zmianę w  systemie pomocy społecznej?”. W  li-
stopadzie 2012 r. w ramach projektu wdrażanego przez wymienioną Eu-
ropejską Grupę Ekspertów zostały opracowane Ogólnoeuropejskie wytyczne 
dotyczące przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na pozio-
mie lokalnych społeczności. Autorzy powyższych opracowań udowadniają, 
że rozwój wysokiej jakości usług świadczonych na poziomie społeczności 
lokalnych warunkuje poszanowanie praw człowieka i  dobrą jakość życia 
wszystkich osób, które wymagają opieki lub wsparcia. Podstawą wprowa-
dzania zmian jest odwołanie do podstawowych praw człowieka zapisanych 
w dokumentach europejskich oraz międzynarodowych. Pojawiający się ter-
min „deinstytucjonalizacja” jest rozumiany jako „całość procesu planowa-
nia transformacji i zmniejszania rozmiaru zakładów stacjonarnych lub ich 
likwidacji, przy jednoczesnym zapewnieniu innego rodzaju różnorodnych 
usług opieki nad dziećmi, opartych na standardach wynikających z praw 
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człowieka i  zorientowanych na rezultaty” (Europejska Grupa Ekspertów 
ds. przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie 
lokalnych społeczności, 2012a). Pomimo tego, że w wymienionej definicji 
podmiotem są dzieci, autorzy odnoszą opisane działania również do wszyst-
kich osób, wymagających z różnych powodów pomocy i wsparcia w środo-
wisku. Deinstytucjonalizacja jest więc rozumiana jako proces (przejście od 
opieki instytucjonalnej do świadczonej w środowisku lokalnym) i odnosi 
się do zmian w sposobie pomagania osobom potrzebującym, polegających 
na odzyskaniu lub uzyskaniu kontroli nad własnym życiem i  integracji 
społecznej. Deinstytucjonalizacja nie sprowadza się do zastąpienia dużych 
placówek opiekuńczych, małymi, ale zakłada zmianę sposobu myślenia 
o  pomocy społecznej, w  której punktem odniesienia nie jest infrastruk-
tura, budynki – ale ludzie i ich potrzeby. Tak jak wcześniej wspomniano, 
podstawą do podejmowania działań zmierzających do zmian w  systemie 
świadczenia usług opiekuńczych są akty prawne regulujące podstawowe 
wolności człowieka, do których można zaliczyć Kartę Praw Podstawowych 
Unii Europejskiej przyjętą i podpisaną w dniu 13 grudnia 2007 r., która 
weszła w życie 1 grudnia 2009 r. (opublikowana 30 marca 2010 r. C 83/02). 
W artykule 24 czytamy, że: „we wszystkich działaniach dotyczących dzieci, 
zarówno podejmowanych przez władze publiczne, jak również instytucje 
prywatne, należy przede wszystkim uwzględniać najlepszy interes dziecka” 
i dalej „dzieci mają prawo […] swobodnie wyrażać swoje poglądy. Poglądy 
te są brane pod uwagę w  sprawach, które ich dotyczą, stosownie do ich 
wieku i stopnia dojrzałości”. Natomiast w artykule 25 znajdujemy: „Unia 
uznaje i szanuje prawo osób w podeszłym wieku do godnego i niezależnego 
życia oraz do uczestniczenia w życiu społecznym i kulturalnym”. W arty-
kule 26 wymienionej Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej czyta-
my, że: „Unia uznaje i szanuje prawo osób niepełnosprawnych do korzysta-
nia ze środków mających zapewnić im samodzielność, integrację społeczną 
i zawodową oraz udział w życiu społeczności”. Kolejnym aktem prawnym 
regulującym kwestie dotyczące wolności człowieka w sytuacji wymagającej 
wsparcia i opieki osób drugich jest Konwencja Praw Osób Niepełnospraw-
nych – KPON (przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 13 grudnia 
2006  r.), w której w art. 3 zapisano zasady współistnienia oparte na po-
szanowaniu godności osobistej osoby niepełnosprawnej, jej indywidualnej 
autonomii, wolności w dokonywaniu własnych wyborów i podejmowaniu 
samodzielnych decyzji, przy całkowitym przestrzeganiu prawa do nieza-
leżności. Ponadto w art. 19 można przeczytać, że „osoby niepełnospraw-
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ne będą mieć szansę wyboru miejsca zamieszkania na równych zasadach 
z innymi obywatelami. Będą mieć możliwość wyboru, gdzie i z kim będą 
mieszkać, jak również nie będą zobligowane do mieszkania w określonych 
warunkach”. Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych zobowiązuje tak-
że państwa do podejmowania działań na rzecz osób potrzebujących wspar-
cia i  pomocy. W  art.  26 czytamy: „Państwa–Strony podejmą skuteczne 
i stosowne działania, w tym poprzez organizacje samopomocowe, zmierza-
jące do umożliwienia osobom niepełnosprawnym, osiągnięcie i utrzymanie 
jak największej samodzielności, zdolności fizycznych, intelektualnych, spo-
łecznych i zawodowych oraz pełnej integracji i uczestnictwa we wszystkich 
aspektach życia społecznego”.

Opisane akty prawne są najbardziej znaczące i wskazują kierunek zmian 
w podejmowanych działaniach, zmierzających do przejścia od opieki insty-
tucjonalnej do świadczonej na poziomie lokalnych społeczności. Europej-
ska Grupa Ekspertów, po dokonaniu analizy problemu, przedstawiła ele-
menty konieczne we wprowadzeniu zmian systemowych, które polegają na:
•	 stworzeniu wizji deinstytucjonalizacji, w  której ludzie nie muszą 

mieszkać w instytucjach, ale otrzymują niezbędne usługi i świadcze-
nia w swojej społeczności lokalnej;

•	 finansowaniu – w  początkowym okresie koszt tworzenia nowych 
usług i utrzymanie dawnych struktur może być znaczny, ze względu 
na inwestycje w nową infrastrukturę, która będzie służyć społeczno-
ści lokalnej, oraz ze względu na koszty przeszkolenia personelu do 
świadczenia nowych usług w środowisku;

•	 zaangażowaniu użytkowników, krewnych, personelu i  społeczności 
lokalnej (Europejska Grupa Ekspertów ds. przejścia od opieki insty-
tucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie lokalnych społeczno-
ści, 2012a). 

Reasumując, wizja przyszłego systemu opieki i  wsparcia człowieka 
w trudnej sytuacji życiowej musi być oparta na zasadach i wartościach za-
pisanych w międzynarodowych dokumentach dotyczących praw człowie-
ka, z uwzględnieniem praw dziecka. Zmiana dotycząca przejścia od opieki 
instytucjonalnej do świadczonej w środowisku lokalnym będzie wymagała 
zmiany postrzegania osób starszych, niepełnosprawnych oraz przewlekle 
somatycznie chorych, nie jako biernych odbiorców usług opiekuńczych, ale 
jako pełnoprawnych obywateli, mających wpływ na dalsze życie. Odbiór 
społeczny osób chorych psychicznie czy niepełnosprawnych intelektualnie 
również powinien ewaluować, gdyż strach, izolacja oraz brak wiedzy na te-
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mat zaburzeń psychicznych ogranicza akceptację oraz integrację społeczną. 
Włączenie społeczności lokalnej, zaangażowanej w  proces, w  tym krew-
nych, bliskich i  znajomych, personelu zatrudnionego do realizacji usług, 
jest niezbędnym elementem powodzenia działań skoncentrowanych na 
zmianie systemu pomocy instytucjonalnej. Negatywne postawy wobec nie-
których grup społecznych, wykluczenie i stygmatyzacja, jak również mity 
na ich temat, często utrudniają wprowadzenie i  rozwój środowiskowych 
form opieki. 

Europejska Komisja Ekspertów dodatkowo określiła etapy wprowa-
dzenia zmian. Pierwszym krokiem jest więc strategiczna ocena lokalnych 
potrzeb i  planowanie, polegające na identyfikacji obecnych i  przyszłych 
potrzeb socjalnych i zdrowotnych ludności lokalnej na podstawie danych 
ekonomicznych, zdrowotnych, zatrudnienia i innych prognoz socjologicz-
nych. Analiza powinna również uwzględniać istniejące usługi, określać 
główne przeszkody, oceniać jakość pracy oraz proponować najlepsze formy 
zaspokajania potrzeb klientów. Taka ocena powinna być wiarygodna, co 
jest możliwe do osiągnięcia poprzez zaangażowanie w te działania wszyst-
kich osób zainteresowanych, w tym klientów oraz ich rodziny. Następnym 
etapem byłaby informacja i poradnictwo o alternatywnych usługach w śro-
dowisku lokalnym. Ważne jest, aby w  ten proces została zaangażowana 
nie tylko wspólnota, lecz również organizacje zajmujące się poradnictwem, 
które pomagałyby w procesie zmian oraz przekonały osoby potrzebujące 
i  ich rodziny do systemu wartości i  korzyści, wynikających ze wsparcia 
środowiskowego. Kolejnym krokiem jest indywidualna analiza potrzeb, 
w  tym: kiedy i  jak klient potrzebuje wsparcia, jakie organizacje będą go 
wspierać, jak reagować na nieprzewidziane sytuacje i  zagrożenia, w  jaki 
sposób rodzina i przyjaciele będą uczestniczyć w procesie pomocy, kiedy 
potrzeby i sposób ich zaspokajania zostaną powtórnie ocenione, w jakim 
stopniu klient jest zobowiązany pokryć koszty usług pomocowych itp. 
Ważną kwestią jest również ocena dostępności usług, o której decyduje licz-
ba miejsc (podaż w stosunku do popytu) oraz ich fizyczna lub geograficzna 
obecność. Oba elementy mogą wpływać na dostępność danych świadczeń 
dla klienta, mającego uprawnienia do korzystania z nich. Istotnym czyn-
nikiem jest również wybór, który w tym przypadku nie ogranicza się je-
dynie do wyboru między różnymi dostawcami podobnej usługi, ale ten 
decydujący o  kształcie dalszego życia człowieka potrzebującego pomocy. 
Następnym etapem wprowadzanych zmian są: podnoszenie jakości, nadzór 
oraz inspekcja. Usługi środowiskowe posiadające określone standardy bar-
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dzo trudno zweryfikować ze względu na ich płynny charakter i tendencje 
do ciągłego dopasowywania się do indywidualnych potrzeb uczestników. 
Jednak oznacza to również, że łatwiej świadczeniodawcom traktować każ-
dą osobę całościowo, uwzględniając jej emocjonalne, społeczne i fizyczne 
potrzeby. Końcowy etap wprowadzanych zmian to integracja społeczna 
i  dobrze dostosowane usługi realizowane w  społeczności, wzmacniające 
niezależność użytkowników oraz pozwalające im najpełniej – jak to tyl-
ko możliwe – żyć po swojemu. Autorzy ogólnoeuropejskich wytycznych 
dotyczących przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na 
poziomie lokalnych społeczności zwracają również uwagę na to, że organi-
zacja użytkowników we wspieraniu integracji osób potrzebujących pomocy 
powinna znaleźć odzwierciedlenie w ustawodawstwie i zasadach finanso-
wania. Usługi wspierające niezależne życie są świadczone przez wiele takich 
organizacji i obejmują: szkolenia w dziedzinie reprezentowania interesów, 
informowanie oraz doradztwo. Należy je postrzegać jako składnik zestawu 
usług świadczonych na poziomie lokalnych społeczności, finansowanych 
przez państwo. Organizacje reprezentujące użytkowników usług w  śro-
dowisku powinny być zaangażowane w proces podejmowania decyzji na 
szczeblach: krajowym, regionalnym i  lokalnym. Zasady społeczeństwa 
obywatelskiego i  demokracji uczestniczącej nakazują realne zaangażowa-
nie użytkowników, którzy powinni mieć większą kontrolę nad projektowa-
niem oraz wdrażaniem usług.

wSParcie unii euroPejSkiej w zakreSie działań na 
rzecz deinStytucjonalizacji uSług oPiekuńczych 
Jednym z warunków powodzenia zaproponowanych przez Europejską Gru-
pę Ekspertów zmian jest finansowanie podejmowanych działań w tym za-
kresie. Źródłem dotacji mogą być fundusze strukturalne Unii Europejskiej. 
Przedstawione wsparcie pieniężne powinno być wykorzystane na działania 
społeczne związane bezpośrednio z ochroną podstawowych praw człowieka, 
ze szczególnym uwzględnieniem szacunku dla godności ludzkiej, prawa do 
ochrony przed poddawaniem nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu, 
do wolności i  bezpieczeństwa osobistego, do poszanowania życia prywat-
nego i rodzinnego, prawa do nauki, do podejmowania pracy, do zdrowia, 
równości i ochrony przed poddawaniem dyskryminacji. Dotacje Unii Euro-
pejskiej nie mogą być wykorzystane na rzecz instytucjonalnych form opieki 
i wsparcia, gdyż ich funkcjonowanie nie jest zgodne z aktualnymi wskaza-
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niami polityki społecznej Unii Europejskiej. Wszelkie dostępne środki fi-
nansowe należy wykorzystywać w celu wspierania reform strukturalnych, 
służących rozwojowi wysokiej jakości usług rodzinnych i świadczonych na 
poziomie lokalnych społeczności, zamknięciu zakładów oraz zapewnieniu 
powszechnej dostępności do podstawowych usług. Finansowanie dzia-
łań na rzecz deinstytucjonalizacji ze środków Unii Europejskiej określono 
w Strategii „Europa 2020”, która zobowiązuje Unię Europejską i jej państwa 
członkowskie do jak najlepszego wykorzystania finansowania publicznego. 
Celem omawianej Strategii jest inteligentne wsparcie gospodarki, sprzyjające 
włączeniu najbardziej wrażliwych grup do życia społecznego, co w konse-
kwencji wpłynie na ograniczenie ubóstwa, zwalczanie różnych form dys-
kryminacji, zapewnienie wszystkim obywatelom przyzwoitych warunków 
mieszkaniowych, zatrudnienia oraz nauki przez całe życie. Według założeń 
omawianej Strategii cel zostanie osiągnięty, kiedy Europejczycy nie będą 
musieli mieszkać w zakładach stacjonarnych, być wykluczeni i odizolowa-
ni od reszty społeczeństwa (Europejska Grupa Ekspertów ds. przejścia od 
opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie lokalnych spo-
łeczności, 2012b). 

Odpowiednie projektowanie funduszy strukturalnych i  połączenie 
środków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego może odegrać ważną rolę we wspar-
ciu wysiłków państw członkowskich na rzecz tworzenia i realizacji reform 
strukturalnych mających ułatwić deinstytucjonalizację. Europejski Fundusz 
Rozwoju Regionalnego może finansować rozwój inwestycji, obejmujących 
infrastrukturę zdrowotną i społeczną. Mogą to być mieszkania chronione 
i wspierane, rozwój wysokiej jakości specjalistycznych usług lokalnych, re-
agujących na indywidualne potrzeby klientów oraz usługi edukacyjne. Eu-
ropejski Fundusz Społeczny dofinansowuje wszelkie działania wspierające 
osoby, które opuszczają zakłady stacjonarnej opieki. Jego zasięgiem są objęte 
również wszelkie aktywności, które zapobiegną kierowaniu kolejnych osób 
do instytucji opiekuńczych. Główne działania dotowane przez Fundusz to 
rehabilitacja, wczesna interwencja, wsparcie rodzin, opieka osobista, a także 
programy niezależnego życia oraz wspomagane zatrudnienie. Dodatkowo 
można otrzymać dotację na szkolenia i kursy przygotowujące personel do 
zmian strukturalnych w systemie pomocy społecznej. 

Do bardziej ukierunkowanego wykorzystania funduszy strukturalnych, 
w celu wsparcia przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej 
na poziomie lokalnych społeczności, inspirują przepisy zawarte w propono-
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wanym pakiecie ustawodawczym dotyczącym polityki spójności Unii Eu-
ropejskiej w latach 2014–2020. Wśród nich znajdują się wyraźne wskazania 
dopuszczające: wykorzystanie środków EFS i EFRR na zadania związane 
z  wprowadzeniem deinstytucjonalizacji, przeznaczenie 20% przydziałów 
z  EFS na cele związane z  włączeniem społecznym grup narażonych na 
wykluczenie oraz możliwość prostszego zintegrowania różnych funduszy 
w finansowaniu działań na rzecz integracji społecznej. Uzyskanie dofinan-
sowania do podejmowanych w tym zakresie działań ma korzystny wpływ 
na zaplanowanie reform strukturalnych, które są niezbędne do zmiany sys-
temu pomocy społecznej. 

W praktyce urzędy marszałkowskie województw lub instytucje im pod-
ległe ogłaszają konkursy na realizację zadań, obejmujących działania na 
rzecz deinstytucjonalizacji, m.in. poprzez rozwój infrastruktury społecznej. 
W ramach Regionalnych Programów Operacyjnych są wspierane: popra-
wa dostępu do usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, 
świadczonych w domu osoby potrzebującej, tworzenie wypożyczalni sprzę-
tu rehabilitacyjnego wraz z nauką ich obsługi i doradztwem, szkolenie dla 
opiekunów nieformalnych, wsparcie rozwoju usług asystenckich dla osób 
z  niepełnosprawnością, umożliwiających ich mobilność społeczną i  za-
wodową oraz inne. Władze samorządowe dostrzegają potrzebę zmian we 
wsparciu i pomocy osobom potrzebującym opieki m.in. dlatego, że brak 
takowej w miejscu zamieszkania powoduje konieczność ich skierowania do 
domu pomocy społecznej, a  to już są niemałe koszty pomniejszające bu-
dżet, często zadłużonej gminy. Jednak podjęcie działań w ramach deinsty-
tucjonalizacji powinno się wiązać nie tylko z realizacją projektów w ramach 
ogłoszonych konkursów, lecz przede wszystkim z zaangażowaniem pracow-
ników socjalnych oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych, działają-
cych w danej społeczności lokalnej, w celu stworzenia sieci wsparcia, która 
indywidualnie kreuje i dostosowuje świadczone usługi. Integracja społeczna 
na rzecz zmiany w opiece, wsparciu i pomocy osobom potrzebującym jest 
możliwa w społeczności, która ma przeszkolonego w tym zakresie lidera lub 
grupę osób zaangażowanych, skoncentrowanych nie tylko na sprawdzonym 
działaniu, lecz także podejmujących ryzyko we wdrożeniu prekursorskich, 
innowacyjnych rozwiązań. Brak wiedzy o konieczności i sposobie wprowa-
dzenia zmiany w systemie opieki może stać się powodem nieskutecznych 
i powolnych działań przedstawicieli jednostek samorządów terytorialnych. 
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zakończenie 
Przedstawiona idea deinstytucjonalizacji usług opiekuńczych może być próbą 
uzasadnienia konieczności przekształcenia polskiego systemu pomocy spo-
łecznej. Pomimo tego, że zmiany są nieuchronne, zawsze powodują niepokój, 
wątpliwość i  strach przed niepowodzeniem. Rozwiązania zaproponowane 
przez Europejską Grupę Ekspertów nie są proste do wprowadzenia i wyma-
gają ogromnego zaangażowania wielu ludzi, ośrodków naukowych i  insty-
tucji, a  także nakładów finansowych. Jeżeli jednak postawimy w centrum 
naszych działań człowieka, jego potrzeby, godność, wolność i niezależność 
oraz zdolność samostanowienia o sobie, nasze priorytety w ocenie i planowa-
niu pomocy powinny być jednoznaczne. Nie można jednak zaprzeczyć, że dla 
niektórych osób pobyt w miejscach całodobowego pobytu jest jedyny i nie-
zbędny, gdyż wynika z ich indywidualnych potrzeb, zazwyczaj zdrowotnych. 
Jednak wielu mieszkańców zakładów całodobowej opieki mogłoby wrócić 
do swojego domu, gdyby zaistniały sprzyjające ku temu warunki. Obecnie 
sytuacja pomocy społecznej wymaga diagnozy i szerszej propozycji instytucji 
środowiskowych pozwalających pozostać osobom potrzebującym pomocy 
i opieki jak najdłużej w swoim środowisku lokalnym. Pozytywny wpływ na 
powyższe działania ma niewątpliwie rozwój sieci wsparcia dla osób z zabu-
rzeniami psychicznymi, tj. powstawanie wciąż nowych klubów samopomocy 
i środowiskowych domów samopomocy, a także klubów i dziennych domów 
Senior+, przeznaczonych dla osób starszych. 

Analizując to zagadnienie, warto pamiętać, że projektujemy, w  jakich 
warunkach spędzimy – być może – własną starość, niepełnosprawność lub 
długą i przewlekłą chorobę. Dobrze byłoby więc, aby to nie był najgorszy 
etap naszego życia, ale czas spędzony z bliskimi, w możliwie najbardziej 
optymalnych warunkach do życia i rozwoju. 
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deinStitutionalization of the Social welfare SyStem 
aS a chance for a life of dignity for people with care 
and Support needS

aBStract

The article discusses the social situation of people, who are older, in a difficult 
socio-economic conditions, disability or chronic illness. These people require 
support in the twenty-four-hour living caring and nursing services forms. 
The article presents the system of Polish social assistance in the care facili-
ties aspects and recommendations of the European Commission with Expert 
Group on the Transition from Institutional to Community – based Care, that 
guarantee for human rights and a better quality of life. The change of the social 
policy system from institutional to environmental services and implemented 
among the local community is discussed in this study. The argumentation for 
the development of these services is undeniable, because human is at the center 
of all assistance activities. 
Key words: social assistance, deinstitutionalisation, care, institution


