Szanowni Państwo,
z przyjemnością przekazujemy kolejny newsletter przygotowany w ramach projektu „Sektorowa Rada ds.
Kompetencji – Opieka Zdrowotna i Pomoc Społeczna”. Z wcześniejszymi materiałami można zapoznać się
na stronie:

www.rada.pracodawcyrp.pl
Na powyzej przytoczonej stronie mozna rowniez znalezc szersze informacje o systemie Rad Sektorowych,
w tym na temat „Sektorowej Rady ds. Kompetencji – Opieka Zdrowotna i Pomoc Społeczna”.

AKTUALNOŚCI
1) W dniu 29 listopada 2017 roku w siedzibie Ministerstwa Zdrowia odbyło się drugie posiedzenie
„Sektorowej Rady ds. Kompetencji – Opieka Zdrowotna i Pomoc Społeczna”. W imieniu
Ministerstwa Zdrowia, Członków Rady oraz Ekspertów i zaproszonych Gości przywitał Podsekretarz
Stanu dr Marek Tombarkiewicz.
Podczas posiedzenia Członkowie Rady, Eksperci oraz zaproszeni Goście prezentowali informacje oraz
dyskutowali na temat:



diagnozy funkcjonowania sektorów opieki zdrowotnej i pomocy społecznej oraz identyfikacji
potrzeb w tym zakresie;



doświadczeń międzynarodowych w zakresie kompetencji służb społecznych oraz w obszarze
zdrowia w odniesieniu do projektowanych zmian w obydwu sektorach;



zastosowania technologii w medycynie i pomocy społecznej w kontekście potrzeb
kompetencyjnych.

W odniesieniu do obszaru pomocy społecznej dr Anna Zasada-Chorab (Wiceprezydent Miasta
Siemianowice Śląskie) oraz dr Katarzyna Delikowska (Prezes Stowarzyszenia Edukacyjnego Służb
Społecznych we Wrocławiu), w ramach pierwszej części spotkania, przedstawiły prezentację na temat
deficytów kompetencyjnych w zawodach pomocy społecznej. Bazą dla ich wystąpienia było pilotażowe
badanie przeprowadzone wśród pracowników pomocy społecznej. Z badań tych wynika, iż oferta
szkoleniowa dostępna obecnie na rynku skierowana jest przede wszystkim do pracowników
socjalnych, brakuje natomiast szkoleń dla kadry zarządzającej.

Pani dr Elżbieta Bojanowska (Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej) podkreśliła natomiast, że w pomocy społecznej widoczne są znaczące braki kadrowe
(brakuje pracowników oraz osób podejmujących kształcenie na kierunku praca socjalna). Jako
przykład podała, iż w samym województwie mazowieckim do obsadzenia jest obecnie 370 etatów
pracownika socjalnego.
W kolejnej części posiedzenia prof. dr hab. Jerzy Krzyszkowski przedstawił prezentację na temat
międzynarodowych doświadczeń w zakresie kompetencji służb społecznych. Prezentacja była
podsumowaniem raportu opracowanego w ramach działania Ekspertów Grupy Roboczej – pomoc
społeczna. Prof. J. Krzyszkowski podkreślił konieczność profesjonalizacji zawodów opiekuńczych,
ponieważ popyt na te usługi stale rośnie, a podaż niestety maleje. Prowadzi to do zatrudniania osób
z niedostatecznymi kwalifikacjami oraz do obniżenia rangi zawodów opiekuńczych.
W ostatniej części posiedzenia swoją wiedzą i doświadczeniem zawodowym podzielili się z Członkami
Rady zaproszeni Goście: prof. dr hab. med. Marek Maruszyński , który przedstawił prezentację na
temat technologicznych innowacji w kontekście wyzwań kompetencyjnych pracowników w sektorze
służby zdrowia, Pani Edyta Kocyk z firmy SIDLY, która zaprezentowała najnowsze urządzenia
technologiczne mogące wspierać opiekę nad osobami niesamodzielnymi oraz pan Wojciech Górnik Zastępca Dyrektora ds. Informacji i Współpracy z Regionami w Centrum Systemów Informacyjnych
Ochrony Zdrowia, który przedstawił działania prowadzone przez CSIOZ wspierające działanie
placówek opieki zdrowotnej.
2) W dniach 4 i 5 grudnia 2017 roku w siedzibie Wyzszej Szkoły Pedagogicznej im. J. Korczaka
w Warszawie odbyły się dwa spotkania zespołów roboczych Sektorowej Rady ds. Kompetencji
w obszarze pomocy społecznej:
 w dniu 4 grudnia 2017 r. - Seminarium pt. „Kompetencje zawodowe i społeczne w pomocy
społecznej – obszary niedoborow, zrodła niedostosowania jakosciowego i ilosciowego”;
 w dniu 5 grudnia 2017 r. – Seminarium pt. „Kompetencje zarządcze w pomocy społecznej –
obszary niedoborow, zrodła niedostosowania jakosciowego i ilosciowego”.
Podczas obydwu seminariow wybrani w drodze konkursu Eksperci dyskutowali na temat kompetencji
zawodowych, społecznych oraz zarządczych w pomocy społecznej. Wymieniali się wiedzą,
doswiadczeniem przedstawiając przygotowane prezentacje i uczestnicząc w warsztatach: wyzwania
kompetencyjne w sferze pracy socjalnej i asysty rodzinnej; wyzwania kompetencyjne w obszarze
opieki i usług domowych; nowe zawody i kompetencje zarządcze w słuzbach społecznych potrzebne
na szczeblu lokalnym i regionalnym, kompetencje zarządcze kluczowych pracownikow słuzb
społecznych.
3) W ostatnim czasie wystartował Program „Opieka 75+”, ktory jest odpowiedzią na wyzwania
demograficzne. Na realizację programu zaplanowano ponad 57 mln złotych. Celem Programu jest
zwiększenie dostępnosci do usług opiekunczych oraz usług specjalistycznych dla osob samotnych i
starszych w wieku 75+, zamieszkałych na terenach małych gmin (do 20 tys. mieszkancow). Na
wsparcie mogą liczyc jednak tylko te gminy, ktore swiadczą usługi opiekuncze samodzielnie.
Srodki finansowe z programu „Opieka 75+” mogą byc przeznaczone z jednej strony na zwiększenie
liczby godzin usług opiekunczych lub specjalistycznych usług opiekunczych u osob, ktore juz
korzystają z takich usług lub korzystały z nich w ostatnim roku, a z drugiej – na dofinansowanie usług
opiekunczych lub specjalistycznych usług opiekunczych dla osob, ktore dotychczas ich nie
otrzymywały. Wsparcie finansowe dla gmin z Programu udzielane jest na podstawie art. 115 ust.
1 ustawy o pomocy społecznej. Na realizację działan przewidzianych Programem gmina moze
otrzymac dotację celową, jezeli udział srodkow własnych gminy wynosi nie mniej niz 50%
przewidywanych kosztow realizacji zadania. Program został przygotowany w MRPiPS.
Więcej o programie tu: https://www.mpips.gov.pl/seniorzyaktywne-starzenie/program-opieka-75/
4) W dniu 5 grudnia 2017 r. odbyło się ostatnie w tym roku posiedzenie Zespołu ds. Ochrony Zdrowia
i Polityki Społecznej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.
Zespoł uzgodnił:
 projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie
standardow dla medycznych laboratoriow diagnostycznych i mikrobiologicznych;






projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie okreslenia wzoru programu polityki
zdrowotnej oraz wzoru raportu koncowego z realizacji programu polityki zdrowotnej;
projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie swiadczen
gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (zmiana związana z dentobusami);
projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie okreslenia
szczegołowych kryteriow wyboru ofert (zmiana rowniez związana z dentobusami).

Podczas posiedzenia dyskutowano rowniez na temat finansowania opieki pielęgniarskiej w domach
pomocy społecznej.
Zrodło: http://wartowiedziec.pl/polityka-spoleczna/44672-polityka-spoleczna-i-zdrowie-w-kwristw-grudniu
5) W dniach od 5 do 8 pazdziernika, w Sarbinowie w Powiecie Koszalinskim odbyło się
XII Ogólnopolskie Forum Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie i Miejskich Ośrodków
Pomocy Rodzinie "ZAWSZE Z RODZINĄ”. Forum rozpoczęło się wykładem inauguracyjnym, prof.
Mirosława Grewinskiego pt. „Funkcje i narzędzia realizacji usług społecznych w samorządzie lokalnym,
czyli jak problemy społeczne przekuć na wyzwania”. Pierwszego dnia forum wystąpili takze
przedstawiciele Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz dr hab. Hubert Kaszynski
z Uniwersytetu Jagiellonskiego w Krakowie, ktory wygłosił wykład nt.. „Profesjonalizacja pracy
socjalnej”. Drugi dzien rozpoczął się wykładem Pani Doroty Rybarskiej–Jarosz, przewodniczącej
ogolnopolskiego konwentu dyrektorow ROPS; dyrektor Regionalnego Osrodka Polityki Społecznej
UMWZ w Szczecinie, pn. „Problemy i potrzeby społeczne w województwie zachodniopomorskim. Różne
podejścia do polityki społecznej a koszty zaniechania działań”. Waznym punktem XII Forum było
wystąpienie Ewy Wazny, Sędzi Rodzinnej, wiceprezesa Ogolnopolskiego Stowarzyszenia Sędziow
Rodzinnych, ktora wygłosiła wykład nt. „Piecza zastępcza – prawo i praktyka”.
Następnie, uczestnicy forum wzięli udział w panelach dyskusyjnych: „Piecza zastępcza – problemy
i dobre praktyki” oraz „Przeciwdziałanie przemocy a zadania powiatu”.
Zrodło: https://prezentacja.zeto.lublin.pl/pcpr_limanowa/blog/2017/10/09/zawsze-z-rodzina-xiiogolnopolskie-forum-powiatowych-centrow-pomocy-rodzinie-i-miejskich-osrodkow-pomocyrodzinie/
6) W dniu 17 pazdziernika, w 25-lecie Międzynarodowego Dnia Walki z Ubostwem, na potrzeby podjęcia
kompleksowych działan zmierzających do zwalczania ubostwa, a takze wzmacniania solidarnosci
z ofiarami nędzy na całym swiecie, Stowarzyszenie Monar zorganizowało konferencję pt.:
„Polityka społeczna XXI wieku”. Spotkanie miało na celu dyskusję i refleksję na tematy dotyczące
osob ubogich borykających się z ubostwem, ale i ukazanie, do jakich zmian dązy polityka społeczna XXI
wieku. Spotkanie zaowocowało w wymianę doswiadczen i poglądow oraz pogłębienie
wspołpracy. Wsrod prelegentow znalezli się pan prof. Mirosław Grewinski oraz pani Jolanta
Koczurowska - przewodnicząca Zarządu Głownego Stowarzyszenia MONAR, certyfikowana
specjalistka terapii uzaleznien, autorka wielu autorskich programow terapeutycznych,
profilaktycznych i szkoleniowych.
Konferencja została zrealizowana dzięki „Programowi wspierającemu rozwiązywanie problemu
bezdomnosci”, Edycja 2017. CEL. Nr 2: Wzmocnienie i usprawnienie systemu interwencji, ochrony
zdrowia i zycia osob bezdomnych. BEZDOMNOSC TO NIE HOSPICJUM – TU NIE KONCZY SIĘ ZYCIE.
EDYCJA 2017, wspołfinansowanego z budzetu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
oraz budzetu Gminy Miasta Ełk. Wydarzenie objęte zostało patronatem honorowym przez Minister
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Panią Elzbietę Rafalską.
Zrodło: http://www.monar.org/elk-konferencja-temat-polityki-spolecznej-xxi-wieku-konteksciezwalczania-ubostwa/
7) W dniach 19-20 pazdziernika 2017 roku w auli Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy,
odbyła się konferencja naukowa nt. Środowisko i społeczność lokalna jako przestrzenie pracy
socjalnej. Konferencja miała charakter interdyscyplinarny. Celem głownym konferencji była dyskusja
nad srodowiskiem społecznym, społecznoscią lokalną oraz nad doswiadczeniami w prowadzeniu
pracy socjalnej metodą organizowania społecznosci lokalnych, mozliwosciami i barierami
angazowania się społecznosci lokalnej w procesy edukacji, animacji, wsparcia oraz rewitalizacji
i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

Zrodło: http://pssps.blog.pl/2017/05/23/xxvii-zjazd-pssps-w-bydgoszczy/
8) W dniu 13 listopada 2017 roku w Pałacu Prezydenckim odbyło się seminarium organizowane przez
Sekcję „Polityka społeczna, Rodzina” Narodowej Rady Rozwoju, pt. „Monitoring funkcjonowania
Programu Rodzina 500 plus”, podczas ktorego eksperci dyskutowali o efektach Programu Rodzina
500+ połtora roku od wprowadzenia. Seminarium prowadzone było przez doradcę Prezydenta RP – dr
hab. Marka Rymszę. Jedno z wystąpien merytorycznych miał dr hab. Ryszard Szarfenberg, prof. UW.
Zrodło: http://www.prezydent.pl/kancelaria/nrr/aktualnosci/art,57,program-rodzina-500--rezultaty-po-poltora-roku.html
9) W dniach 15 i 16 listopada 2017 roku Wojewodztwo Mazowieckie zainaugurowało obchody Dnia
Pracownika Socjalnego konferencją pt.: „Planowanie i rozwój usług w jednostkach
organizacyjnych pomocy społecznej”, ktora pod patronatem Marszałka Wojewodztwa
Mazowieckiego odbyła się w Bibliotece Narodowej w Warszawie. Uroczystego otwarcia tego
wydarzenia dokonał Artur Pozorek p.o. Dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.
Uczestnikami konferencji, byli goscie reprezentujący administrację rządową, sektor pozarządowy
oraz przedstawiciele władz samorządowych, a w szczegolnosci pracownicy socjalni oraz osoby
zawodowo związane z mazowieckimi instytucjami i placowkami pomocy, polityki i integracji
społecznej. Wprowadzenie w tematykę konferencji stanowił wykład prof. Mirosława Grewinskiego
pt.: „Wyzwania i perspektywy rozwoju usług społecznych w kontekście realizacji lokalnej i regionalnej
polityki społecznej". Temat ten był kontynuowany podczas panelu dyskusyjnego, w gronie
poszerzonym o przedstawicieli nauki i praktykow z wybranych mazowieckich jednostek pomocy
społecznej.
Zrodło: http://www.mcps.com.pl/425-dzien-pracownika-socjalnego-2017-pod-haslem-rozwojuuslug-dla-mieszkancow-mazowsza
10) W dniu 6 grudnia 2017 roku w Muzeum Zydowskim GALICJA w Krakowie odbyła się konferencja pt.
„Na drodze do skutecznych i efektywnych działań/rozwiązań. Podejście strategiczne w pomocy
społecznej” organizowana przez Regionalny Osrodek Polityki Społecznej w Krakowie.
Celem konferencji było zwrocenie uwagi na mozliwosci wykorzystania lokalnej strategii
rozwiązywania problemow społecznych jako efektywnego narzędzia dokonywania zmiany społecznej.
Program wydarzenia obejmował kwestie związane z planowaniem działan strategicznych konstruowaniem lokalnych strategii rozwiązywania problemow społecznych oraz analizę narzędzi
słuzących operacjonalizacji zawartych w niej celow.
Ponadto podczas konferencji został rowniez rozstrzygnięty Konkurs „Małopolski Pracownik Socjalny
Roku 2017 – Mamy moc pomagania”. Celem inicjatywy było nie tylko wyroznienie aktywnych
pracownikow socjalnych z Małopolski, ale takze promowanie ich osiągnięc w regionie oraz
wzmacnianie prestizu zawodu.
Konkursowe wyróżnienie w kategorii DOŚWIADCZENIE otrzymała Pani Marzena Szewczyk
z Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie. Jest to nagroda za całokształt ponad 20-letniej pracy
na rzecz osob potrzebujących pomocy, wykluczonych społecznie, zepchniętych na margines zycia, a
takze dzieci i młodziezy.
W kategorii ANIMACJA nagrodę główną – tytuł Małopolskiego Pracownika Socjalnego Roku
2017 – otrzymała Dorota Głowacka-Prus z filii nr 8 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Krakowie za niezwykłe zaangazowanie w wykonywaną pracę, liczne projekty realizowane na rzecz
społecznosci lokalnej oraz roznorodną aktywnosc wykraczająca poza obowiązki słuzbowe.
W kategorii INTEGRACJA wyróżniona została Danuta Jolanta Fudała z Domu Pomocy Społecznej
w Krakowie (ul. Łanowa 39) za codzienny trud związany z wykonywaną pracą na rzecz osob
wymagających szczegolnej troski, oddania, empatii i zrozumienia.
Źródło: http://www.rops.krakow.pl/aktualnosc/konferencja-dla-pracownikow-instytucji-pomocy-iintegracji-spolecznej-1636.html
http://nowiny.andrychow.eu/artykul/3325-marzena_szewczyk_pracownikiem_socjalnym_roku

Z ZAGRANICY
W dniach 11 – 14 grudnia 2017 roku w Swinburne University of Technology w Melbourne w Australii
odbyła się 9. Międzynarodowa konferencja naukowa na temat innowacji społecznych: „Beyond
boundaries? Organisations, System and Social innovation”. Konferencja zgromadziła naukowców
z całego świata w celu omówienia zagadnienia innowacji społecznych z różnych perspektyw. W
konferencji ISIRC 2017 aktywnie uczestniczyli również polscy naukowcy prof. Mirosław Grewiński,
prof. Arkadiusz Karwacki oraz prof. Tomasz Szlendak, którzy zaprezentowali temat „Innovative
redistribution? The Family 500+ Programme in Poland as an investment in public policy with
controlled and uncontrolled consequences”.
Źródło: http://www.isirconference.com/

PLANOWANE KONFERENCJE/WYDARZENIA
1) W dniu 27 stycznia 2018 roku w Poznaniu w salach udostępnionych przez Fundację „Barka” odbędzie

się konferencja naukowa „Bliżej ludzi... społeczne, kulturowe i ekonomiczne aspekty
wykluczenia”. Konferencja poświęcona jest pamięci zmarłego w ubiegłym roku prof. dr. hab.
Zbigniewa Galora, którego głównym nurtem zainteresowań badawczych była problematyka
wykluczenia a cechą wyróżniającą - ścisłe powiązanie poznania naukowego z praktyką społeczną.
Źródło: http://www.skalin.pl/warto-przeczytac/4028/

2) W październiku br. Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej wraz z Ministerstwem Rodziny Pracy

i Polityki Społecznej podpisało porozumienie w sprawie współpracy przy realizacji Obchodów „100lecia polskiej polityki społecznej” w 2018 roku. Porozumienie podpisali: ze strony Ministerstwa
Rodziny Pracy i Polityki Społecznej: Minister Elżbieta Rafalska, ze strony Polskiego Towarzystwa
Polityki Społecznej: Prezes Zarządu Głównego PTPS prof. Mirosław Grewiński oraz Wiceprezes Zarządu
Głównego prof. Arkadiusz Karwacki.
W ramach przyszłorocznych obchodów planowana jest organizacja dwóch ogólnopolskich konferencji
naukowych (marzec i listopad) oraz szesnastu konferencji regionalnych w każdym województwie.
Przygotowywana jest również okolicznościowa publikacja oraz mobilna wystawa o polityce
społecznej okresu dwudziestolecia międzywojennego.
Źródło: http://ptps.org.pl/porozumienie-sprawie-wspolpracy-przy-realizacji-obchodow-jubileuszu100-lecia-polskiej-polityki-spolecznej/

3) Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło otwarte konkursy na składanie ofert

w ramach Programu pn.: „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – nowy wymiar
2020”, tj.:



„Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym – animacja, edukacja, aktywizacja
na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego”- edycja 2018.”;



„Partnerstwa przeciw wykluczeniu społecznemu – profesjonalne formy pomocy, ze szczególną
rolą zatrudnienia socjalnego – edycja 2018”;



„Aktywne postawy młodzieży – podnoszenie kompetencji, przedsiębiorczości i odpowiedzialności
w wymiarze środowiska – edycja 2018”.

Zainteresowani mogą ubiegać się o wsparcie finansowe przedsięwzięć z zakresu pomocy
środowiskowej dla młodzieży, aktywizacji społeczno-zawodowej osób bezrobotnych, korzystających
ze świadczeń pomocy społecznej oraz wykluczonych społecznie i zawodowo.

Źródło: https://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/konkursy/rok-2018/ogloszenie-o-otwartychkonkursach-ofert-w-ramach-programu-aktywne-formy-przeciwdzialania-wykluczeniuspolecznemu--nowy-wymiar-2020

PRACE LEGISLACYJNE w OBSZARZE POMOCY SPOŁECZNEJ
1) Trwają prace legislacyjne nad projektem ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz
ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.

W odniesieniu do placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym,
przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, projektowana ustawa, ma na celu
ograniczenie skali nieprawidłowosci, a tym samym zwiększenie poczucia bezpieczenstwa osob
starszych i niepełnosprawnych przebywających w takich placowkach, poprawę skutecznosci
stosowania sankcji nakładanych na podmioty prowadzące placowki bez zezwolenia oraz poprawę
warunkow pobytu osob przebywających w legalnie działających placowkach całodobowej opieki.
Zmiana przepisow miałaby rowniez na celu ułatwienie placowkom, zwłaszcza tym prowadzonym
w niewielkim zakresie, uzyskania zezwolenia, poprzez złagodzenie niektorych standardow, oraz
doprecyzowanie przepisow dotyczących dokumentow wymaganych przy wniosku o uzyskanie
zezwolenia. Ustawa zmierza takze do uregulowania zasad przyjmowania, pobytu i opuszczania ww.
placowek przez osoby, do ktorych ma zastosowanie ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie
zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 882).
W odniesieniu do domów pomocy społecznej, ustawa ma na celu uregulowanie zasad opuszczania
terenu placowki przez mieszkancow domow pomocy społecznej. Na koniecznosc uregulowania tej
kwestii w przepisach rangi ustawy zwraca uwagę raport Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur
„Prawa mieszkancow domow pomocy społecznej” - lipiec 2017, dostępny na stronie internetowej
Rzecznika Praw Obywatelskich. Ponadto w związku z postulatami osob, ktorych rodzice zostali
skierowani do domu pomocy społecznej, ustawa poszerzy katalog sytuacji, w ktorych mozna zwolnic
z obowiązku wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej.
Projektowana ustawa, w odniesieniu do innych przepisów ustawy o pomocy społecznej ma na celu
doprecyzowanie przepisow postępowania w zakresie przyznawania, udzielania i wypłaty swiadczen.
Źródło: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12305401

2) W listopadzie br. Rada Ministrow przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej,

przedłozony przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Doprecyzowano przepisy ustawy
o pomocy społecznej dotyczące placowek udzielających tymczasowego schronienia osobom
bezdomnym oraz wprowadzono nowy typ placowki: schronisko dla osob bezdomnych z usługami
opiekunczymi. Nowa forma placowki umozliwi swiadczenie usług opiekunczych osobom
wymagającym częsciowej (nie całodobowej) pomocy w zaspokajaniu codziennych potrzeb zyciowych
i opieki higienicznej. Schroniska dla osob bezdomnych z usługami opiekunczymi będą zapewniały im
tymczasowe schronienie wraz z usługami opiekunczymi oraz usługami ukierunkowanymi na
wzmacnianie aktywnosci społecznej – w miarę mozliwosci pomagając w wyjsciu z bezdomnosci i
uzyskaniu samodzielnosci zyciowej. W szczegolnie uzasadnionych przypadkach dopuszczono
przyznanie tymczasowego schronienia w schronisku dla osob bezdomnych z usługami opiekunczymi,
osobom bezdomnym, ktore mają decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej – na okres
oczekiwania na umieszczenie w domu pomocy społecznej, nie dłuzej jednak niz 4 miesiące.
Projekt przewiduje rowniez usprawnienie procesu udzielania pomocy osobie bezdomnej w miejscu jej
pobytu. W przypadkach szczegolnie uzasadnionych sytuacją osobistą osoby ubiegającej się
o schronienie – w sprawach niecierpiących zwłoki, np. w trakcie mrozow zagrazających zyciu osob
bezdomnych – nie będzie juz konieczne wczesniejsze podpisanie przez osobę bezdomną kontraktu
socjalnego.

Źródło: https://www.premier.gov.pl/mobile/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawyo-pomocy-spolecznej-0.html
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