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Mieszkania chronione i wspomagane dla osób starszych 
w ujęciu społeczno-ekonomicznym

Streszczenie

Celem artykułu jest zaprezentowanie koncepcji organizowania przez samo-
rządy mieszkań chronionych i wspomaganych dla osób starszych wymagających 
wsparcia i pomocy w codziennym funkcjonowaniu. Starzenie się populacji oraz 
trendy migracyjne stawiają przed samorządami nowe wyzwania związane z zabez-
pieczeniem potrzeb opiekuńczych wciąż rosnącej liczby niesamodzielnych senio-
rów. Koncepcja mieszkalnictwa chronionego i wspomaganego dla osób starszych 
stanowi uzupełnienie oferty usług realizowanych w domach pomocy społecznej 
oraz w ramach usług opiekuńczych realizowanych środowiskowo w miejscu za-
mieszkania seniora. W pracy wykorzystane zostały dane statystyczne i finansowe 
dotyczące funkcjonowania i organizacji mieszkań chronionych i wspomaganych, 
domów pomocy społecznej oraz usług opiekuńczych realizowanych w formie śro-
dowiskowej. Analiza zagadnień opiera się również na informacjach uzyskanych od 
osób zarządzających i realizujących świadczenia na rzecz niesamodzielnych senio-
rów w mieszkaniach chronionych. 

Słowa kluczowe: opieka długoterminowa, polityka społeczna, mieszkania chronio-
ne i wspomagane. 

Kody JEL: H75 , I38, J14

Wstęp 

Postępujący proces starzenia się populacji wiąże się z koniecznością zabezpieczenia 
opieki nad rosnącą liczbą osób starszych. W 2015 roku na terenie gminy Szczecin mieszkało 
ponad 46 tys. osób, które ukończyły 70 lat, z czego 9 tys. miało 85 i więcej lat (BDL 2016). 
Pomimo wielu programów z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia kierowanych do osób 
po 60 roku życia oraz podejmowaniu inicjatyw związanych z aktywnym i zdrowym starze-
niem się, według szacunków co trzeci 70-latek potrzebuje pomocy i wsparcia w codzien-
nym funkcjonowaniu, po ukończeniu 85. roku życia niesamodzielność może dotyczyć już co 
drugiego seniora (PolSenior 2012). Z każdą kolejną dekadą rosnąć będzie liczba seniorów 
i zwiększać się będzie wskaźnik obciążenia demograficznego. Aktualnie pomoc osobom star-
szym udzielana jest głównie przez członków rodzin. Świadczenia opiekuńcze w środowisku 
realizowane są również przez opiekunki środowiskowe oraz pielęgniarki opieki długotermi-
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nowej i pielęgniarki środowiskowe. W zakresie pomocy stacjonarnej seniorzy mogą uzyskać 
opiekę w domach pomocy społecznej lub placówkach ochrony zdrowia (ZOL). Mieszkania 
chronione i wspomagane stanowią uzupełnienie oferty na rynku usług opiekuńczych, w tym 
współfinansowanych z budżetu gmin. W artykule przedstawiono społeczne oraz ekonomicz-
ne aspekty organizacji i funkcjonowania mieszkań chronionych i wspomaganych dla osób 
starszych w gminie Szczecin. Analiza opiera się na danych statystycznych i finansowych 
opracowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPR) w Szczecinie oraz ma-
teriałach ogólnodostępnych GUS, MRPiPS oraz NFZ. Ponadto, w artykule wykorzystano 
informacje uzyskane od osób zarządzających i realizujących świadczenia na rzecz niesamo-
dzielnych seniorów w mieszkaniach chronionych i wspomaganych.

Koszty opieki długoterminowej

Opieka długoterminowa nad niesamodzielnymi osobami starszymi generuje określone 
koszty, które ponosi rodzina lub gmina, na której terenie mieszka osoba potrzebująca wspar-
cia. W przypadku, gdy senior ma własne mieszkanie i zachowuje częściową samodzielność 
wystarczy pomoc nieformalna ze strony członków rodziny lub publiczna realizowana przez 
opiekunki środowiskowe oraz pielęgniarki środowiskowe i opieki długoterminowej. Ta for-
ma opieki jest najtańsza, a senior lub jego rodzina, w zależności od przyjętych w danej 
gminie kryteriów, współfinansuje świadczenia. W przypadku domów pomocy społecznej 
główny koszt utrzymania seniora w placówce ponoszą gminy. W 2013 roku w wojewódz-
twie zachodniopomorskim w stacjonarnych placówkach opiekuńczych mieszkało 2019 
osób przyjętych po 2004 roku. Z tej grupy jedynie 83 osoby same uiszczały opłatę za pobyt 
w DPS lub wspólnie z członkami swojej rodziny. W pozostałych przypadkach konieczne 
było wsparcie ze strony gminy, a za 14 osób płacił wyłącznie samorząd (dane WSS ZUW 
2014). W przypadku gminy Szczecin w 2015 roku miesięczna średnia dopłata do pobytu 
seniora w domu pomocy społecznej wyniosła 1889 zł. Mieszkańcy DPS mogą wnieść opła-
tę w wysokości maksymalnie do 70% otrzymywanych świadczeń emerytalnych. Średnio 
seniorzy dopłacili w 2015 roku 970 zł miesięcznie za pobyt placówce. Rodziny wniosły 
dopłatę miesięczną za pobyt seniora w DPS średnio w wysokości 548 zł (dane MOPR 2016). 
Wysokość kosztów, które ma ponosić rodzina ustalana jest na podstawie przepisów o pro-
gach dochodowych zawartych w ustawie o pomocy społecznej z 2004 roku (Art. 61 punkt 
2 Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku). Samorządy borykają się z pro-
blemem ściągalności opłat od rodzin. Ze względu na migracje zarobkowe osób w wieku 
produkcyjnym, pracownicy socjalni zmuszeni są szukać krewnych poza granicami kraju. 
Każdego roku rosną obciążenia samorządów związane z dopłatami do domów pomocy spo-
łecznej i jest to stały długookresowy koszt, który stanowi istotną pozycje w budżetach ośrod-
ków pomocy społecznej. W przypadku mieszkań wspomaganych gminy nie partycypują 
w kosztach pobytu seniora poza przygotowaniem bazy lokalowej. Natomiast w przypadku 
mieszkań chronionych ponoszona przez gminy opłata jest porównywalna do opłat wnoszo-
nych za pobyt seniorów w domach pomocy społecznej. 
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W 2014 roku procentowy wskaźnik zaspokojenia potrzeb osób oczekujących na miejsce 
w domu pomocy społecznej wynosił dla całego kraju 62,2%. Natomiast w przypadku wo-
jewództwa zachodniopomorskiego kształtował się na poziomie 43% (dane MRPiPS za rok 
2014). Czas oczekiwania na miejsce w domu pomocy społecznej waha się od kilku tygodni 
do kilku lat i uzależniony jest od rodzaju placówki do której wydane zostało skierowanie. 
Warto jednak podkreślić, że część ośrodków pomocy społecznej ze względu na brak środ-
ków finansowych związanych z dopłatami za pobyt mieszkańca danej gminy w DPS stara 
się ograniczyć wydawanie skierowań. Roczny koszt związany z dopłatami gmin za pobyt 
jednej osoby w domu pomocy społecznej w roku 2013 wyniósł w województwie zachodnio-
pomorskim 19 824 zł (dane WSS ZUW 2014). 

Mieszkania chronione a mieszkania wspomagane

Mieszkania chronione definiowane są w ustawie o pomocy społecznej (Ustawa o po-
mocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.) i mogą być przyznane osobom, które ze wzglę-
du na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę wymagają wsparcia 
w funkcjonowaniu w codziennym życiu. Mieszkania wspomagane stanowią natomiast re-
alizację Programu Dom dla Seniora autorstwa Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa 
Społecznego (TBS). Program zafunkcjonował w ścisłej współpracy z Gminą Miasto Szczecin. 
Czynsz w mieszkaniach wspomaganych jest na wysokości komunalnego. Szczegółowe po-
dobieństwa i różnice między mieszkaniami chronionymi i wspomaganymi przedstawiono 
w tabeli 1.

Podstawowa różnica między mieszkaniami chronionymi a wspomaganymi związana jest 
ze stopniem samodzielności seniora. Mieszkania wspomagane przeznaczone są dla osób, 
które nie wymagają całodobowej opieki i wsparcia, a jedynie pomocy, którą można świad-
czyć zależnie od indywidualnych potrzeb w niewielkim wymiarze godzin. Ponadto, kon-
dycja finansowa gospodarstwa domowego seniora, zarówno jedno-, jak i dwuosobowego 
musi pozwalać na pokrycie kosztów eksploatacji mieszkania i samodzielnego utrzymania. 
W przypadku mieszkań chronionych ustanowione zostało niższe kryterium dochodowe 
i kształtuje się one na poziomie 900 zł. Mieszkania chronione przeznaczone są dla osób 
wymagających wsparcia i pomocy w codziennym funkcjonowaniu w wymiarze całodobo-
wym. Przyznanie seniorowi miejsca w lokalu chronionym następuje na drodze decyzji ad-
ministracyjnej, która wydawana jest na podstawie m.in. przeprowadzonego wcześniej przez 
pracownika socjalnego wywiadu środowiskowego. W przypadku mieszkań wspomaganych 
senior, który spełnia kryteria (wiek, dochód, dotychczasowe zamieszkanie na terenie gminy 
itd.) zawiera umowę z zarządcą nieruchomości. 

Obie formy prezentowanego systemu stanowią uzupełnienie pomocy i wsparcia dla nie-
samodzielnych osób starszych, w takiej konfiguracji mają charakter innowacyjny i nie wy-
stępujący powszechnie w polskim systemie opieki nad seniorami. Rozwój mieszkalnictwa 
chronionego i wspomaganego jest spowodowany rosnącym zapotrzebowaniem na długoter-
minowe usługi opiekuńcze. Choć 80% seniorów uzyskuje pomoc ze strony rodziny, to rośnie 
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zapotrzebowanie na usługi opiekuńcze realizowane przez instytucje publiczne i współfinan-
sowane i ze środków publicznych (Chabior, Fabiś, Wawrzyniak 2014).

Tabela 1
Różnice między mieszkaniami chronionymi a wspomaganymi 

MIESZKANIA WSPOMAGANE MIESZKANIA CHRONIONE

Przyznanie prawa pobytu w mieszkaniu wspoma-
ganym następuje w drodze umowy najmu pomię-

dzy seniorem a zarządcą.

Przyznanie prawa pobytu w mieszkaniu chro-
nionym jak i pozbawienie tego prawa następuje 
w drodze decyzji administracyjnej. Przed wy-
daniem decyzji pracownik socjalny wykonuje 

wywiad środowiskowy oraz dokonuje uzgodnień 
w zakresie odpłatności i zakresu wsparcia.

Mieszkańcy Gminy Miasto Szczecin
Ukończony 65. rok życia Ukończony 67. rok życia

Osoby samotne o ograniczonej samodzielności jed-
nak nie wymagają całodobowej opieki z powodu 

wieku, choroby lub niepełnosprawności.

Nie mogą samodzielnie funkcjonować, wymagają 
całodobowej opieki i nie posiadają wsparcia ze 

strony rodziny.
Prowadzą samodzielne jednoosobowe lub dwu-
osobowe gospodarstwo domowe. W przypadku 

gospodarstw dwuosobowych osoba młodsza musi 
mieć ukończony 60 rok życia. Dopuszcza się 

gospodarstwo wieloosobowe w przypadku pozo-
stawania pod opieką osoby ubiegającej się o lokal 
wspomagany niepełnosprawnego dorosłego człon-

ka rodziny.

Prowadzą samodzielne jednoosobowe lub dwuoso-
bowe gospodarstwo domowe. W przypadku go-

spodarstw dwuosobowych obie osoby muszą mieć 
ukończony 67 rok życia.

W dniu podpisania umowy najmu osobie ubiega-
jącej się nie przysługuje tytuł prawny do lokalu 

mieszkalnego, domu jednorodzinnego lub działki 
budowlanej.

Nie posiadają tytułu prawnego do żadnego lokalu 
albo posiadają tytuł prawny do lokalu komunalne-
go z zasobów gminy, który uwolnią w całości po 

30 dniach od daty otrzymania decyzji przyznającej 
prawo pobytu w mieszkaniu chronionym, a dotych-

czasowy lokal przekażą do dyspozycji gminy.
Osoba nie posiada zaległości z tytułu opłat czynszowych i za media

Posiadają dochód :
dla gospodarstwa jednoosobowego min. 1400 zł 

max. 3014,44 zł
dla gospodarstwa dwuosobowego min. 2100 zł 
max. 4521,66 zł ( dochód wyliczony jest w taki 
sposób aby spełnić kryterium w celu uzyskania 

prawa do dodatku mieszkaniowego).

Posiadają własne świadczenie w postaci renty lub 
emerytury min. 900 zł.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie.

Mieszkania chronione 

Niektóre gminy dysponują zasobami mieszkaniowymi w postaci dużych, ponad 100-me-
trowych lokali usytuowanych przeważnie w kamienicach wybudowanych przed 1945 ro-
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kiem, które położone są w atrakcyjnych lokalizacjach. Wspomniane zasoby najczęściej 
wymagają kompleksowego remontu. W przypadku tworzenia mieszkania wspomaganego 
lub chronionego zły stan mieszkania nie jest znaczącą przeszkodą, ponieważ i tak zachodzi 
konieczność przystosowania lokalu do potrzeb osób niepełnosprawnych i starszych. MOPR 
w Szczecinie pozyskuje zasoby mieszkaniowe z Zakładu Budynków i Lokali Komunalnych 
oraz Szczecińskiego TBS. Mieszkania przekazywane są na podstawie umowy użyczenia. 
Koszty remontu i przystosowania pomieszczeń na mieszkania chronione pokryte zostały 
z środków MOPR. 

Tabela 2 
Koszty remontu i wyposażenia mieszkań chronionych utworzonych przez MOPR 
w Szczecinie 

Lp. Metraż
(w m2)

Liczba  
pokoi

Liczba 
mieszkańców

Koszt remontu
(w PLN)

Koszt 
wyposażenia

(w PLN)

Suma kosztów
(w PLN)

1 99,03 3 5 19 500 35 000 54 500
2 110,72 4 6 35 571 26 800 62 371
3 95,01 3 5 18 000 25 600 43 600
4 96,04 3 6 135 731 35 000 170 731

Źródło: jak w tabeli 1.

Na mieszkania chronione wybrane zostały lokale o powierzchni około 100 m2, z przezna-
czeniem dla 5 lub 6 seniorów. W trzech mieszkaniach zapewniono po dwie łazienki, przystoso-
wane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Jest to szczególnie istotne, gdy w lokalu mieszkają 
osoby o niskim stopniu samodzielności i zachodzi konieczność częstych zabiegów higienicz-
nych. We wszystkich mieszkaniach zapewniono wspólną przestrzeń dla seniorów w postaci 
tzw. pokoju dziennego, pełniącego funkcję integracyjną. W każdym mieszkaniu znajduje się 
w pełni wyposażona we wszystkie niezbędne urządzenia i meble kuchnia, w której opieku-
nowie przygotowują posiłki dla seniorów. W przypadku trzech mieszkań koszt remontu jed-
nego metra kwadratowego wyniósł około 240 zł. Czwarty lokal wielkości 96,04m2 wymagał 
zdecydowanie większych nakładów i całkowity koszt remontu wyniósł 135 731 zł, co daje 
1413 zł na 1m2. Wyposażenie lokali wymagało, prócz zakupu podstawowych mebli i urządzeń, 
również nabycia specjalistycznych łóżek przeznaczonych dla osób leżących oraz odpowied-
niego przygotowania sanitariów na potrzeby osób niepełnosprawnych. Całkowity koszt wypo-
sażenia kształtował się w przedziale od 25 600 zł do 35 000 zł. Łączny koszt przygotowania 
czterech mieszkań chronionych dla 22 seniorów wyniósł 429 302 zł. 

Koszty związane z utrzymaniem mieszkania chronionego i wspomaganego są zbliżone 
do wydatków w typowym gospodarstwie domowym zajmującym podobnej wielkości lokal. 
Wydatki niezbędne do utrzymania danego mieszkania chronionego dzielone są na liczbę 
jego mieszkańców. Dodatkowo mieszkańcy ponoszą koszty wyżywienia i środków czysto-
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ści uzgodnione w decyzji administracyjnej. Największy składnik miesięcznych wydatków 
związanych z utrzymaniem stanowi ogrzewanie. Opłaty stałe kształtują się na poziomie 
od niecałych 800 zł do przeszło 1700 zł miesięcznie. Zdecydowanie większe wydatki po-
noszone są w związku z koniecznością zapewnienia odpowiedniej opieki i wsparcia przez 
wykwalifikowany personel. Organ prowadzący zdecydował się zlecić zadanie podmiotom 
zewnętrznym, które zostały wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego. 

Tabela 3 
Średnie miesięczne koszty utrzymania mieszkań chronionych i świadczenia usług 
opiekuńczych 

Lp. Metraż
(w m2)

Liczba  
pokoi

Liczba 
mieszkańców

Opłaty 
(czynsz, 

media, koszt 
zarządu, 
fundusz 

remontowy)
(w PLN)

Koszt 
świadczenia 
usług opieki 
i wsparcia
(w PLN)

Razem
(w PLN)

1 99,03 3 5 798,46 11 818,75 12 617,21 
2 110,72 4 6 1 798,76 13 237,00 15 035,76 
3 95,01 3 5 967,51 12 291,50 13 259,01 
4 96,04 3 6 1 700,66 13 237,00 14 937,66 

Źródło: jak w tabeli 1.

W ciągu dnia w mieszkaniu przebywa dwoje opiekunów, w nocy pieczę nad seniorami 
sprawuje jedna osoba. W porównaniu z domami pomocy społecznej w województwie za-
chodniopomorskim, w których na zmianie dziennej na jednego opiekuna przypada średnio 
16 seniorów, a w nocy w wybranych placówkach nawet 60 podopiecznych, w mieszkaniach 
chronionych odnotowujemy komfortową sytuację (Iwański 2016). Nadmiernie obciążany 
pracą i odpowiedzialnością opiekun, pracujący często pod presją czasu, co występuje niekie-
dy w domach pomocy społecznej, nie jest w stanie zadbać o potrzeby wyższego rzędu osoby 
starszej. W mieszkaniach chronionych, ze względu na ich wielkość i stosunek liczby miesz-
kańców do opiekunów, możliwe jest zadbanie o właściwy rodzaj relacji międzyludzkich, co 
ma ogromne znaczenie w zakresie choćby profilaktyki antydepresyjnej. 

Dzięki dobrej organizacji świadczeń opiekuńczych, w mieszkaniach chronionych, uda-
je się zachować bardzo wysokie standardy realizowanych usług, przy stosunkowo niskich 
kosztach stałych długoterminowych. Miesięczny koszt związany z opłaceniem usług opie-
kuńczych wynosi od 11 818 zł do 13 237 zł. Całkowity koszt utrzymania jednej osoby 
w mieszkaniu chronionym, bez uwzględnienia kosztów posiłków i opłaty za środki czystości 
wynosi 2538,62 zł. Koszt utrzymania jednej osoby starszej wymagającej wsparcia i pomocy 
w codziennym funkcjonowaniu w domu pomocy społecznej w województwie zachodniopo-
morskim w roku 2014 wyniósł 2958,26 (dane WSS ZUW 2014). 
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Mieszkania chronione odgrywają również znaczącą rolę w przypadkach ujawnionej prze-
mocy wobec osób starszych, stosowanej przez członków rodziny. Przemoc ta ma różne ob-
licza, nie zawsze jest to agresja fizyczna czy znęcanie się psychiczne, niekiedy członkowie 
rodzin nie dopełniają swoich obowiązków w zakresie opieki i pielęgnacji niesamodzielnego 
seniora. Zaniedbanie opiekuńcze w przypadku osób starszych jest formą przemocy, którą 
można przyrównać do zaniedbania opiekuńczego względem dzieci. Zapewnienie bezpiecz-
nego schronienia w mieszkaniu chronionym daje możliwość szybkiej interwencji w celu 
rozdzielenia ofiary od sprawcy, rozpoczęcia procedury „Niebieskiej Karty” (Rozporządzenie 
Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r.), a w dalszej kolejności organizowanie pomocy 
adekwatnej do potrzeb seniora np. ZOL, oddział opieki długoterminowej czy też DPS lub 
pozostawienie w mieszkaniu chronionym lub wspomaganym.

Mieszkania wspomagane 

W szczecińskiej koncepcji są to kawalerki i mieszkania 2-pokojowe do samodzielnego 
zamieszkania przez osobę samotną lub parę seniorów. W tym rozwiązaniu nie występują 
koszty związane z całodobowym świadczeniem usług opiekuńczych.

Tabela 4
Średnie miesięczne koszty utrzymania mieszkań wspomaganych 

Lp. Metraż
(w m2) Liczba mieszkańców 

Opłaty (czynsz, media, koszt 
zarządu, fundusz remontowy) 

(w PLN)

1 40 1 619,70 
2 40 2 698,20 
3 50 1 747,50 
4 50 2 856 

Źródło: jak w tabeli 1.

Mieszkania wspomagane przeznaczone są dla osób starszych, które są samodzielne lub 
w przypadku problemów wystarczy pomoc w formie środowiskowej. Miasto Szczecin wraz 
ze Szczecińskim TBS przeprowadziło rewitalizację kwartału obejmującego kilka kamienic 
w centrum miasta. Utworzono 23 lokale z przeznaczeniem na mieszkania wspomagane. 
Całe otoczenie zostało zaprojektowane i wykonane z myślą o osobach niepełnosprawnych, 
wyeliminowane zostały bariery architektoniczne i zastosowano wiele ułatwień dla seniorów, 
tj. windy, podjazdy, monitoring i czytelne oznakowania. Stworzona została również publicz-
na przestrzeń wspólna dla mieszkańców, która ma sprzyjać integracji. Z ogólnej puli lokali, 
6 stanowią mieszkania jednopokojowe, 16 mieszkań ma dwa pokoje i jest jedno mieszkanie 
trzypokojowe. W sąsiedztwie mieszkań wspomaganych, znajdują się również mieszkania 
chronione dla usamodzielniających się wychowanków z pieczy zastępczej. Integracja mię-
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dzypokoleniowa przynosi korzyści każdej grupie wiekowej (Błędowski 2003). Seniorzy 
nie przebywają w jednorodnym wiekowo środowisku (co jest problemem dużych domów 
pomocy społecznej) a młodzież może skorzystać z doświadczenia i rad seniorów. Ponadto 
ważny jest aspekt wychowawczy, ponieważ młodzież uczy się, że seniorzy stanowią inte-
gralną i ważną część społeczeństwa. 

Podsumowanie

Mieszkania chronione i wspomagane nie zastępują domów pomocy społecznej, lecz sta-
nowią uzupełnienie oferty na rynku stacjonarnych usług opiekuńczych. Niewątpliwą zaletą 
jest ich lokalizacja oraz wielkość. W lokalach chronionych przebywa do 6 osób, co ma zna-
czący wpływ na komfort życia. Adaptacja do nowych warunków może następować szybciej, 
łatwiej również zachować przestrzeń intymną niż w dużej placówce opiekuńczej. Cześć 
domów pomocy społecznej położona jest na terenach o niskim stopniu zurbanizowania, czę-
sto oddalonych od głównych szlaków komunikacyjnych. Mieszkania chronione znajdują się 
w czterech dzielnicach Szczecina, a wspomagane w ścisłym centrum miasta, seniorzy mogą 
zatem uzyskać świadczenia w formie stacjonarnej bez konieczności zrywania kontaktów ze 
środowiskiem dotychczasowego zamieszkania. Podtrzymanie więzi rodzinnych i towarzy-
skich ma bardzo duże znaczenie dla osób starszych. 

Przeprowadzona analiza społeczno-ekonomiczna wskazuje, że mieszkania chronione 
i wspomagane mogą stanowić wartościowe rozszerzenie wachlarza usług opiekuńczych 
świadczonych na rzecz niesamodzielnych seniorów organizowanych przez władze samo-
rządowe. Proces starzenia się populacji stawia przed osobami odpowiedzialnymi za kre-
owanie polityki społecznej względem seniorów wyzwania związane z zaspokojeniem po-
trzeb opiekuńczych (Uchwała nr 238 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r.). Tworzenie 
w środowisku miejsc dla osób o niskim stopniu samodzielności (mieszkania chronione) 
i samodzielnych, lecz wymagających wsparcia (mieszkania wspomagane) może przyczynić 
się do zwiększenia dostępności świadczeń oraz podniesienia ich jakości. Organizacja miesz-
kań wspomaganych i chronionych nie wiąże się z dużymi nakładami finansowymi, jakie 
ponoszą gminy np. w przypadku budowy domów pomocy społecznej. Mieszkania można 
oddawać do użytku mając na względzie możliwości finansowe danej gminy. Uruchomienie 
jednego mieszkania w danym roku budżetowym, w perspektywie długoterminowej pozwala 
na budowanie zasobów lokalowych o specjalnym przeznaczeniu. 
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Sheltered Housing and Assisted Living Facilities for the Elderly. 
A Socio-Economic Analysis

Summary

The aim of this article is to present the concept of local governments organis-
ing sheltered housing or assisted living facilities for elderly people requiring sup-
port and assistance in their daily functioning. The population ageing and migration 
trends bring to local governments new challenges connected with securing the care 
needs of the constantly increasing number of dependent seniors. The idea of shel-
tered housing and assisted living facilities for the elderly is complementation of the 
services offered in nursing homes or care services provided locally in the senior’s 
place of residence. Statistical and financial data concerning the organisation and 
functioning of sheltered and assisted living housing, nursing homes and local resi-
dential care services are used in this article. The analysis of the concept is also based 
on the information received from the people who manage or provide services to the 
dependent seniors in sheltered housing.

Key words: long-term care, social politics, sheltered housing, assisted living facili-
ties.
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Защищаемые и получающие поддержку квартиры для пожилых 
людей с общественно-экономической точки зрения

Резюме

Цель статьи – представить концепцию организации самоуправлениями 
защищаемых и получающих поддержку квартир для пожилых людей, нужда-
ющихся в поддержке и помощи в повседневном быту. Старение населения  
и миграционные тенденции ставят перед самоуправлениями новые вызовы, 
связанные с обеспечением потребностей в попечении все возрастающему 
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числу несамостоятельных людей преклонного возраста. Концепция защища-
емых и получающих поддержку квартир для пожилых людей представляет 
собой дополнение предложения услуг, оказываемых в домах общественной 
помощи, а также в рамках услуг попечения, осуществляемых по месту жи-
тельства пожилого человека. В статье использовали статистические и финан-
совые данные, касающиеся функционирования и организации защищаемых 
и получающих поддержку квартир, домов социальной помощи и услуг, ока-
зываемых в форме помощи в данной среде. Анализ вопросов основывается 
тоже на информации, полученной от лиц, управляющих и предоставляющих 
услуги для несамостоятельных людей преклонного возраста в защищаемых 
квартирах. 
Ключевые слова: долгосрочная опека, социальная политика, защищаемые  
и получающие поддержку квартиры. 
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