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Deinstytucjonalizacja - świadomy wybór



Wniosek o dofinansowanie

Standard Opieki Skoordynowanej. 
Standard wskazuje na elementy 

obowiązkowe oraz 
rekomendowane, które mogą być 
wykorzystane dla podwyższania 
standardu świadczonych usług.

Zasady wynikające z 
„Wytycznych w zakresie 
realizacji przedsięwzięć 
w obszarze włączenia 

społecznego”,  w szczególności 
zapisy dotyczące usług 
opiekuńczych dla osób 

niesamodzielnych (Podrozdział 
6.1, 6.2 oraz 6.4)

Zapisy załącznika nr 1 do 
Wytycznych „Minimalne 

wymagania świadczenia usług 
społecznych w społeczności 

lokalnej”.

Czym jest deinstytucjonalizacja? 
Zapoznaj się z dokumentami



ZASADY 
SYSTEMU/
MODELU

PODMIOTOWOŚĆ 
ŚWIADCZENIOBIORCY

POSZANOWANIE 
GODNOŚCI I 
INTYMNOŚCI 

SENIORA

OCHRONA DÓBR 
OSOBISTYCH SENIORA

RZETELNE 
PARTNERSTWO

PERSONALIZACJA 
I KOMPLEKSOWOŚĆ 

OFERTY USŁUG

SZEROKA 
DOSTĘPNOŚĆ

CIĄGŁOŚĆ 
ŚWIADCZENIA

KOMPLEMENTARNOŚĆ 
ŚRODOWISKOWA 

PROFESJONALIZACJA 
KADRY 

INTERDYSCYPLINARNA 
KOOPERACJA 

PRZESTRZEŃ 
POLIFUNKCYJNA

SPOŁECZNA 
ODPOWIEDZIALNOŚĆ

BEZPIECZEŃSTWO

Poznaj zasady modelu



OPIEKA 
SKOORDYNOWANA 2. Jest oparta 

o ocenę 
indywidualnych 

potrzeb Seniorów

3. Zapewnia udział Seniora 
i opiekuna 

w ustalaniu planu opieki
4. Uwzględnia 

powołanie zespołów 
interdyscyplinarnych

1. Jest realizowana 
w sposób kompleksowy, 
uwzględniając potrzeby  

Seniorów i 
uwarunkowania lokalne

5. Uwzględnia 
niezbędne 
szkolenia 
i edukację

6. Jest oparta
o standardy 
świadczenia 

usług

7. Zapewnia 
wykwalifikowaną 

kadrę

8. Jest sformalizowana 
poprzez dokumentowanie 

świadczenia usług, ich 
monitoring oraz okresową 

ewaluację

SOS, czyli na czym polega opieka skoordynowana?



Projektodawca musi posiadać

dokument, będący podstawą do

zaplanowania usług społecznych

świadczonych w ramach projektu.

Jeżeli zapisy Strategii

rozwiązywania problemów

społecznych (lub innego

dokumentu programowego)

gminy, na terenie której będzie

realizowany projekt, nie

wyczerpują ww. założeń, należy

opracować odpowiednią

diagnozę. Dokument nie stanowi

załącznika do wniosku o

dofinansowanie, jednak musi być

dostępny w miejscu realizacji

projektu. Dokument może

podlegać kontroli.

Znajomość uwarunkowań lokalnych kluczem do sukcesu

Rozszerzenie oferty usług 
społecznych zgodnie z potrzebami 

mieszkańców -
diagnoza  

Pozwoli:
• wyczerpująco opisać badane terytorium, 

zarówno pod względem struktury 
społecznej w gminie, jak również oferty 
usług społecznych, w tym opiekuńczych, 
z jakich mogą korzystać Seniorzy;

• rozeznać i zdefiniować problemy, którym 
należy wyjść naprzeciw;

• wskazać potrzeby społeczne;
• zidentyfikować narzędzia i zasoby mogące 

służyć rozwiązywaniu problemów i 
łagodzeniu ich skutków.

Odpowie na pytania:
• Jaka jest struktura wieku w gminie?
• Jakie są główne przyczyny korzystania 

z pomocy społecznej?
• Ile osób korzysta z usług opiekuńczych 

w miejscu zamieszkania?
• Ile osób przebywa/ czeka na przyjęcie do 

DPSu? (o ile taki w Gminie funkcjonuje)?
• Jaka jest oferta usług środowiskowych dla 

Seniorów?
• Jaki jest potencjał do świadczenia usług 

środowiskowych w gminie?



Analiza oparta o ww. elementy powinna być obligatoryjnie

przeprowadzona dla każdego z Seniorów uczestniczących w

projekcie przed objęciem go pierwszą usługą. Rekomenduje się, aby

przeprowadzał ją zespół interdyscyplinarny.

Analiza nie stanowi załącznika do wniosku o dofinansowanie,

jednak musi być dostępna w miejscu realizacji projektu. Dokument

może podlegać kontroli (na etapie weryfikacji wniosku o płatność

lub kontroli na miejscu realizacji projektu).

Kompleksowa 
analiza

kondycja fizyczna/ 
psychiczna/ zdrowotna

sytuacja 
rodzinna

sytuacja 
materialna

warunki 
mieszkaniowe

najbliższe 
otoczenie

stopnień 
uczestnictwa 

w życiu społecznym

dostęp do swiadczeń
pomocy społecznej

Każdy Senior jest inny
Usługi świadczone w lokalnej społeczności powinny być przyjazne dla seniorów, uwzględniające indywidualne potrzeby,
dające poczucie bezpieczeństwa, wydłużające aktywność i sprawność bez potrzeby zmiany otoczenia tak, aby senior mógł jak

najdłużej pozostać we własnym mieszkaniu, w znanej społeczności., dlategopotrzebna jest

Zakres usług powinien być dopasowany do indywidualnych potrzeb 
Seniora i wynikać z przeprowadzonej diagnozy potrzeb i możliwości 
psychofizycznych każdego Seniora. Ponadto musi być ujęty w 
Indywidualnym zakresie usług opiekuńczych.



Narzędzia i efekty diagnozy

jego indywidualne uzasadnione potrzeby w zakresie opieki i pomocy, zarówno aktualnej jak
i długoterminowej, odpowiadające celom i mieszczące się w możliwościach pomocy społecznej

warunki, w jakich usługi będą świadczone (w tym warunki mieszkaniowe)

możliwości wsparcia i udzielenia pomocy ze strony rodziny i środowiska, w tym możliwości wykorzystania
uprawnień i zasobów osoby starszej i jej otoczenia (np. pomoc sąsiedzka, wolontariat)

Zebrane w ten sposób informacje pozwolą ustalić:

poziom samodzielności, weryfikowany na podstawie obiektywnej skali np. ADL, IADL, Barthel lub własnej skali. Należy
zastosować narzędzie umożliwiające kompleksową ocenę, obejmującą stan psychofizyczny Seniora, warunki socjalno-
środowiskowe.

Podstawą dla wyznaczenia zakresu i wymiaru usług będzie w szczególności:



Co chcemy osiągnąć?

Podstawowe 
i niezbędne potrzeby 

życiowe są zaspokojone

Jakość codziennego funkcjonowania uległa 
polepszeniu lub została zachowana na 

dotychczasowym poziomie, mimo 
postępujących procesów obniżających 

samodzielność

Osoba osiągnęła i utrzymuje 
funkcjonowanie na optymalnym 

(tj. najlepszym z możliwych 
w danych warunkach) poziomie 

samodzielności i aktywności

Usługi powinny być udzielane wg. opisanego standardu, dzięki któremu możliwe będzie świadczenie pomocy wysokiej jakości. Każda usługa

powinna być opisana poprzez wskazanie katalogu świadczeń, jakie wchodzą w jej zakres. Określenie standardu i katalogu świadczeń pozwoli na

zachowanie zasady przejrzystości i dostępu do informacji na temat możliwego do uzyskania wsparcia, jak również na przeprowadzanie kontroli

prawidłowości świadczenia pomocy i jakości udzielanego wsparcia.

Projektodawca musi posiadać opisany standard każdej świadczonej usługi, zgodny z zalecaniami wynikającymi z dokumentacji konkursowej.

Dokument nie stanowi załącznika do wniosku o dofinansowanie, jednak musi być dostępny w miejscu realizacji projektu. Dokument może podlegać

kontroli (na etapie weryfikacji wniosku o płatność lub kontroli na miejscu realizacji projektu).



• zapewnienie poczucia bezpieczeństwa i ochrony dóbr osobistychPodmiotowość

• rozpoznawanie oraz zaspokajanie potrzeb SenioraIndywidualność

• poszanowanie intymności, osobistych potrzeb i prywatnej 
przestrzeni SenioraGodność

• zapewnienie  Seniorom, w zakresie w jakim jest to możliwe ze 
względu na stopień samodzielności, autonomii przy 
dokonywaniu wyborów dotyczących ich życia, w tym usług, z 
jakich chcą skorzystać

Niezależność

• zapewnienie Seniorom warunków do rozwoju ich pasji i 
umiejętnościSamorealizacja

• świadczenie usług w społeczności lokalnej, zgodnie z ideą 
deinstytucjonalizacjiIntegracja ze społecznością lokalną

Zasady świadczenia usług:



Zaangażowane podmioty

Rola zespołów interdyscyplinarnych
⫸ opracują (lub co najmniej zaopiniują) diagnozę potrzeb i możliwości psychofizycznych każdego Seniora, z uwzględnieniem dostępnych informacji na temat jego 

sytuacji, 

⫸ ustalą formy i metody pracy, 

⫸ opracują indywidualne plany działania (programy usamodzielnienia, w przypadku mieszkań treningowych),

⫸ będą monitorować  sytuację Seniora poprzez okresową ocenę udokumentowanych działań podejmowanych wobec Seniora, 

⫸ w razie potrzeby będą udzielać doraźnego wsparcia w celu rozwiązywania sytuacji kryzysowych u Seniora

⫸ działania zespołu obejmą spotkania interdyscyplinarne (wraz z opiekunami), ukierunkowane na wzajemną wymianę informacji oraz ustalenie planu działań 

interwencyjnych.

W uzasadnionych przypadkach, w szczególności, jeżeli SOS uwzględnia usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania lub przewiduje szeroki katalog usług, do

koordynowania pracami zespołu interdyscyplinarnego można zaangażować lidera.

Rola Lidera

 Udział w pracach zespołu interdyscyplinarnego.

 Kontakt z Seniorem (i otoczeniem Seniora), udzielanie informacji, przyjmowanie zamówień na usługi, nawiązywanie współpracy z instytucjami zewnętrznymi

w celu poprawy sytuacji klienta (np. kontakt z pracownikami socjalnymi z OPS).

 Współudział w rekrutacji opiekunów.

 Układanie grafika pracy opiekunów, przyjmowanie informacji o niepokojących sytuacjach zidentyfikowanych u Seniora, przekazywanie zleceń, kontakt

z opiekunami i udzielanie doraźnego wsparcia w sytuacjach trudnych, kontrola, jakości świadczonych usług, organizowanie spotkań z psychologiem (superwizji)

i szkoleń podnoszących umiejętności pracowników, rozwiązywanie konfliktów.

Ocena socjalno-środowiskowa i psychofizyczna sytuacji Seniora winna być prowadzona z udziałem osób, które są niezbędne dla 
prawidłowego zdiagnozowania i zaplanowania wsparcia (mogą to być m.in. pracownik socjalny, pielęgniarka, lekarz geriatra lub 
lekarz innej specjalności, rehabilitant, opiekun, rodzina, sąsiedzi). Podstawą dla udzielenia wsparcia jest zapewnienie udziału 
Seniora w procesie podejmowania decyzji na temat zakresu, wymiaru oraz formy świadczenia usług.  



Organizowanie i świadczenie usług podlega indywidualnemu dokumentowaniu i obejmuje w szczególności:

a) indywidualny zakres usług społecznych – wykaz czynności podejmowanych wobec Seniora, sporządzany przez podmiot

realizujący usługi społeczne, przy udziale zespołu interdyscyplinarnego;

a) indywidualny plan działania (IPD) z osobą niesamodzielną (w przypadku, gdy okres świadczenia usług przekracza

3 miesiące) – opracowywany przez osobę świadczącą usługę we współpracy: z podmiotem realizującym usługi, z zespołem

interdyscyplinarnym i osobą niesamodzielną, jeżeli udział ten jest możliwy ze względu na stan zdrowia i gotowość do uczestnictwa w nim,

lub z jej opiekunem faktycznym lub prawnym, gdy stan psychofizyczny Seniora uniemożliwia udział w ustalaniu IPD. IPD określa w

szczególności: cele pracy oraz zadania wspierająco-aktywizujące (podtrzymanie umiejętności samoobsługowych, sprawności i aktywności

osoby uprawnionej oraz zapobieganie negatywnym skutkom jej niesamodzielności), działania krótkoterminowe i długoterminowe do

realizacji, podlegające modyfikacji w zależności od zmieniającej się sytuacji Seniora;

a) dziennik czynności opiekuńczych (w przypadku usług w miejscu zamieszkania) – zawierający ewidencję wykonania zleconych

czynności opiekuńczych prowadzoną na bieżąco przez osobę świadczącą usługi opiekuńcze, obejmującą datę, rodzaj wykonanej czynności,

ewentualne spostrzeżenia i uwagi oraz podpis osoby dokonującej wpisu.

Dokumentowanie usług



Świadczenie usług podlega monitoringowi i okresowej ewaluacji podmiotu realizującego usługę opiekuńczą.

Ewidencja wykonania zleconych czynności opiekuńczych winna być prowadzona na bieżąco przez osobę świadczącą

usługi opiekuńcze. Ewidencja powinna zawierać co najmniej:

- imię i nazwisko osoby na rzecz której świadczona jest usługa;

- datę wykonania usługi;

- rodzaj wykonanej usługi (ewentualne spostrzeżenia i uwagi);

- podpis osoby dokonującej wpisu;

- datę, podpis i pieczątkę kierownika projektu/przełożonego, zatwierdzającego - na zakończenie danego cyklu -

wykonanej usługi.

Podstawowym celem monitoringu i ewaluacji jest ich użyteczność, należy więc zadbać o to, by jej efekty były

wykorzystane dla polepszenia jakości działań, czyli do ciągłego podnoszenia jakości świadczonych usług.

Ocena wykonania indywidualnego zakresu usług społecznych powinna być dokonywana nie

rzadziej niż raz na 6 miesięcy i powinna dać odpowiedź na pytanie o efektywność wspierania

Seniora w zakresie i w formie, jaka została przewidziana. W razie potrzeby należy wprowadzić

zmiany co do formy usług, ich zakresu oraz sposobu realizacji. Ocena powinna zostać

przeprowadzona przez zespół interdyscyplinarny, który udokumentuje sporządzenie oceny.

Monitoring i ewaluacja usług



Kto jest potrzebny

zdolność do pracy i gotowość do
pracy w systemie zmianowym

doświadczenie w pracy 
z Seniorami

dobra organizacja pracy

umiejętność pracy zespołowej oraz
samodzielnej

stan zdrowia pozwalający na 
wykonywanie usług 
opiekuńczych

umiejętność wykonywania 
czynności pielęgnacyjnych 

niezbędne cechy Opiekuna

wysoka kultura osobista

odpowiedzialność

bezstronność, bezinteresowność 
i obiektywizm

zaradność, zaangażowanie i chęć niesienia 
pomocy/zdolność do udzielania wsparcia

rozwinięta empatia, cierpliwość 
i wyrozumiałość dla Osób Starszych oraz ich 
schorzeń i ograniczeń

odporność na stres

komunikatywność oraz umiejętność słuchania

asertywność/ świadomość własnych ograniczeń 

życzliwe podejście do Seniora, pogodne/ 
otwarte usposobienie,

Rekomendacje dotyczące Opiekunów



opiekuńcza

wspierająco -
aktywizująca

integracyjna

edukacyjna/
doradcza

/informacyjna

Rola Opiekunów/ usług opiekuńczych

PODTRZYMYWANIE I WZMACNIANIE SAMODZIELNOŚCI SENIORÓW

Zakres zadań może 
obejmować następujące 

role: 

Po zidentyfikowaniu obszarów, w których będzie realizowane wsparcie, kolejnym krokiem będzie precyzyjne
wyznaczenie zadań dla Opiekuna. Opiekę należy dopasować do stanu zdrowia i stopnia samodzielności
Seniorów. Wyznaczenie zadań musi być podyktowane wynikami szczegółowej diagnozy sytuacji
podopiecznego. Zadania powinny być realizowane w przyjaznej atmosferze, a Opiekun powinien pozostawać
w kontakcie z Podopiecznym – w zależności od potrzeb, w sytuacjach wyjątkowych również w nocy.



pomoc 
w zaspokajaniu 

codziennych 
potrzeb życiowych 

czynności związane z dostarczaniem 
produktów żywnościowych, 

przygotowaniem lub dostarczaniem 
posiłków, pomoc w spożywaniu 

posiłków lub karmienie, z 
uwzględnieniem zalecanej diety i 
zachowaniem dbałości o higienę 

żywności

czynności związane 
z prowadzeniem gospodarstwa 

domowego, w tym utrzymywanie 
porządku 

i czystości w najbliższym 
otoczeniu, czystości odzieży, 

bielizny osobistej, pościelowej, 
stołowej i ręczników, 

dokonywanie niezbędnych 
zakupów oraz regulowanie opłat 

domowych

czynności dotyczące 
prowadzenia spraw 

osobistych, w tym pomoc w 
załatwianiu spraw 

urzędowych i pomoc w 
dostępie do świadczeń 

zdrowotnych

pomoc przy 
przemieszczaniu się

inne czynności 
wynikające z 

uzasadnionych 
indywidualnych 

potrzeb osoby starszej

opieka 
higieniczna

czynności 
związane z 

utrzymaniem 
higieny 

osobistej

pomoc przy 
załatwianiu 

potrzeb 
fizjologicznych

zmianę pieluchomajtek
z uwzględnieniem 

czynności higieniczno-
pielęgnacyjnych

pomoc przy ubieraniu 
się, zmianie bielizny 

osobistej, zmianę 
bielizny pościelowej,  

układanie osoby leżącej 
w łóżku i pomoc przy 

zmianie pozycji)

inne czynności 
wynikające z 

uzasadnionych 
indywidualnych 
potrzeb osoby 

starszej

Co można finansować w ramach usług w miejscu 
zamieszkania?



czynności dotyczące 
zagospodarowania w 
aktywny sposób czasu 

wolnego

towarzyszenie 
Seniorowi, rozmowa, 

czytanie/ asystowanie 
w spędzaniu czasu

pomoc 
w zaspokajaniu 

potrzeb 
duchowych, 

w tym 
religijnych,

pomoc w 
zaspokojeniu 

potrzeb kulturalno-
sportowo-

rekreacyjnych

spacery

inne czynności 
wynikające z 

uzasadnionych 
indywidualnych 
potrzeb osoby 

starszej

zapewnienie 
kontaktów 

z otoczeniem 

czynności wspomagające nawiązanie, 
utrzymywanie i rozwijanie 

kontaktów z rodziną, osobami z 
bliskiego otoczenia osoby 
korzystającej z usług oraz 

społecznością lokalną, 
ukierunkowane na budowanie sieci 
wsparcia dla osoby korzystającej z 

usług 

czynności 
wspomagające 
uczestnictwo w 

życiu społeczności 
lokalnej

inne czynności 
wynikające z 

uzasadnionych 
indywidualnych 
potrzeb osoby 

starszej

pielęgnacja zalecona przez 
lekarza

czynności pielęgnacyjne wynikające 
z przedłożonego zaświadczenia 
lekarskiego lub dokumentacji 
medycznej, uzupełniające w 

stosunku do pielęgniarskiej opieki 
środowiskowej



Dodatkowy zakres 
w usługach 

specjalistycznych 
w miejscu zamieszkania

pielęgnacja jako wspieranie procesu leczenia, w tym:                                                                         
- pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych, uzgadnianie i 

pilnowanie terminów wizyt lekarskich, badań diagnostycznych, 
pomoc w wykupywaniu lub zamawianiu leków w aptece, 

pilnowanie przyjmowania leków oraz obserwowanie ewentualnych 
skutków ubocznych ich stosowania, 

- w szczególnie uzasadnionych przypadkach zmiana  opatrunków, 
pomoc w użyciu środków pomocniczych i materiałów medycznych, 

przedmiotów ortopedycznych, a także w utrzymaniu higieny

pomoc w 
dotarciu do 
placówek 

służby 
zdrowia

pomoc w dotarciu 
do placówek 

rehabilitacyjnych

rehabilitacja fizyczna i usprawnianie 
zaburzonych funkcji organizmu w 
zakresie nieobjętym przepisami 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o 
świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków 
publicznych: zgodnie z zaleceniami 
lekarskimi lub specjalisty z zakresu 

rehabilitacji ruchowej lub fizjoterapii

współpracę ze specjalistami w 
zakresie wspierania 

psychologiczno-pedagogicznego i 
edukacyjno-terapeutycznego 

zmierzającego do wielostronnej 
aktywizacji osoby korzystającej ze 

specjalistycznych usług 
opiekuńczych

Zakres dodatkowy, o charakterze 
uzupełniającym (zaspokajanie 
innych uzasadnionych potrzeb, 
mieszczące się w możliwościach 

organizatora usług i osoby 
niesamodzielnej)

usługi związane z nowoczesnymi 
technologiami (teleopieka, przyciski życia, 

opaski, systemy alarmowe),zwiększanie 
kompetencji cyfrowych Seniorów, 

umożliwiających korzystanie z dostępnych w 
miejscu pobytu Seniora nowoczesnych 

technologii

usługi fryzjerskie/ 
kosmetyczne o 

charakterze 
podstawowym związane 
z utrzymaniem higieny 

osobistej starszej osoby 
niesamodzielnej, 

wykonywane w miejscu 
pobytu Seniora (usługi 

mobilne) lub 
stacjonarnie 

Usługi opiekuńcze świadczone  w uzasadnionych 
przypadkach na terenie placówki ochrony zdrowia 

w zakresie, w jakim nie są dostępne w ramach 
obowiązków personelu zatrudnionego w szpitalu. 

W szczególności Opiekun ,w czasie kiedy Podopieczny 
przebywa w szpitalu, może wykonywać usługi związane 

z załatwianiem spraw urzędowych, opłacaniem 
rachunków, doglądaniem mieszkania, wymianą odzieży i 

dotrzymywaniem towarzystwa.

Drobne prace 
dostosowawcze w 

mieszkaniu Seniora



Sumiennego wykonywania powierzonych mu obowiązków, wynikających z zakresu usług opisanego 
w kontrakcie trójstronnym

Realizowania zaleceń lidera/zespołu interdyscyplinarnego/personelu medycznego

Zachowania tajemnicy służbowej w zakresie uzyskanych informacji podczas wykonywania 
czynności służbowych, zwłaszcza w zakresie  danych osób, u których realizowane są usługi, 
informacji o sytuacji życiowej, rodzinnej, zdrowotnej czy osobistej podopiecznego 

Stosowania zasad etyki

Poszanowania wolności, uczuć, godności i przekonań Podopiecznego

Prawidłowego użytkowania i poszanowania mienia, z którego korzysta podczas wykonywania 
świadczeń

Niewprowadzania do mieszkania świadczeniobiorcy osób nieupoważnionych

Opiekun zobowiązany 
jest m.in. do: 

Zadania/oczekiwania stawiane Opiekunowi powinny być jasno sprecyzowane w kontrakcie trójstronnym.

Obowiązki Opiekunów



Obowiązki opiekuna związane z organizacją pracy:

 podpisanie kontraktu (trójstronnego), określającego szczegóły działań na rzecz Podopiecznego;

 prowadzenie dokumentacji – świadczone wsparcie powinno być dokumentowane tj. odnotowywane w dzienniku
usług prowadzonym odrębnie dla każdego Seniora;

 niezwłoczne informowanie swojego przełożonego o: wszelkich niepokojących zmianach

w zachowaniu i stanie zdrowia Seniora, braku możliwości świadczenia usług, np. z powodu choroby, nagłego

zdarzenia losowego, braku możliwości wejścia do mieszkania osoby starszej, czasowej rezygnacji Seniora z usług;

 legitymowanie się dokumentem ze zdjęciem oraz nazwą i telefonem do podmiotu, która realizuje to zadanie;

 współpraca z całym zespołem interdyscyplinarnym przy opracowaniu i realizacji indywidualnego planu pracy

z Seniorem;

 doskonalenie umiejętności, w tym uczestnictwo w organizowanych szkoleniach;

 uczestnictwo w spotkaniach z liderem / zespołem interdyscyplinarnym;

 udział w superewizji pracy indywidualnej/zespołowej, o ile będzie przeprowadzana

Organizacja pracy – obowiązki Opiekunów



Podmiot realizujący usługi opiekuńcze zobowiązany jest do zapewnienia nieprzerwanego i właściwego pod

względem jakości procesu świadczenia usług przez 7 dni w tygodniu, poprzez właściwe ustalenie z osobami

świadczącymi usługi opiekuńcze godzin oraz zleconego wymiaru i zakresu usług.

Organizacja świadczenia usług opiekuńczych, w tym organizacja przestrzeni, uwzględnia jak najwyższy stopień

bezpieczeństwa zarówno osoby niesamodzielnej, jak i osoby świadczącej usługi. Jeśli konieczne jest np. dźwiganie

osoby unieruchomionej, osobie świadczącej usługi opiekuńcze powinien być zapewniony sprzęt wspomagający lub

pomoc drugiej osoby.

Organizacja zatrudniająca ma m.in. obowiązek:

 poinformować Opiekuna o ewentualnym ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa związanym z wykonywanymi

usługami oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami;

 podpisać z Opiekunem umowę, która powinna zawierać istotne elementy, takie jak zakres obowiązków oraz

czas wykonywanej pracy, wysokość wynagrodzenia;

 zapewnić Opiekunowi bezpieczne i higieniczne warunki wykonywania przez niego usług, a w razie potrzeby

także odpowiednie środki ochrony indywidualnej;

 pokrywać koszty podróży służbowych i diet oraz inne niezbędne koszty ponoszone przez Opiekuna związane

z wykonywaniem usług na rzecz Seniora;

 zapewnić ubezpieczenie.

Obowiązki organizacji



Indywidualny proces szkolenia i „dopasowania” Opiekuna do potrzeb konkretnego Seniora zwiększa
szanse na świadczenie usług na wysokim poziomie.

Szkolenia/spotkania: rekomenduje się przeprowadzenie szkolenia przygotowującego Opiekunów do
wykonywania zadań w ramach projektu (mogą to być np. spotkania informacyjne dotyczące
podstawowych zasad współpracy i regulaminów).

Pożądane byłoby również zorganizowanie spotkania Opiekuna z Seniorem lub z jego rodziną, co
pozwoli uniknąć wielu nieporozumień. Jest to także bardzo dobra „przestrzeń” aby zadbać
o przejrzystość w świadczeniu usług, która jest podstawą do tworzenia zaufania pomiędzy
Seniorem, personelem oraz rodziną Seniora

W razie potrzeby można również organizować cykliczne spotkania grupowe dla Opiekunów, w
ramach, których np. przy wsparciu mentoringowym bardziej doświadczonych Opiekunów będą
mogli wymieniać się swoimi doświadczeniami i weryfikować osiągane efekty.

Konieczne mogą się okazać specjalne treningi przygotowujące Opiekuna do pracy,
np. w potencjalnie niebezpiecznych warunkach, takich jak kontakt z osobami chorymi itp.

Jak wspierać Opiekunów formalnych?



kształcenie,  w  tym  szkolenie  i  
zajęcia  praktyczne  oraz  wymianę  

doświadczeń  dla opiekunów  
faktycznych,  w  tym  m.in.  

zwiększających  ich  umiejętności  
w zakresie opieki nad osobami 

niesamodzielnymi; 

poradnictwo, w tym psychologiczne 
oraz pomoc w uzyskaniu informacji 
umożliwiających poruszanie się   po   

rożnych   systemach   wsparcia,  
z których korzystanie  jest  niezbędne  
dla  sprawowania  wysokiej  jakości  

opieki  i  odciążenia opiekunów 
faktycznych; 

tworzenie miejsc krótkookresowego 
pobytu w zastępstwie za opiekunów 

faktycznych w formie pobytu 
całodobowego lub dziennego; 

sfinansowanie usługi   asystenckiej lub   
usługi opiekuńczej w celu 

umożliwienia opiekunom faktycznym 
funkcjonowania społecznego, 

zawodowego lub edukacyjnego.

Wsparcie opiekunów 
faktycznych może 

obejmować:

Opiekunowie faktyczni – jak ich wspierać?



więcej na: rpo.slaskie.pl

DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ

Urząd Marszałkowski 

Województwa Śląskiego

Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego 



Zapraszamy na

Ale najpierw na 


