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Sj^^ntAo/l^ i^ij I (a cue Q:^C€rHi / 
Odpowiadaj^c na pismo Nr ^O-742891-VII-720/13/AI z dnia 5 grudnia 2013 r. 

dotycz^ce niekiorycli zagadnieri z\\'i4zanych z Kaportein Tczecznika Fraw ObyAvaieiskich 
z dzialalnosci w Polsce Krajowego Mechanizmu Prewencji w roku 2012 i pisma Ministra 
Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 25 lipca 2013 r. (DPS-V-0712-1-5513-JL/13), przekazuj? 
ponizsze wyjasnienia: 

I . Podzielam racje, wyraione w Raporcie, zawarte w stwierdzeniu, dokonanym 
na podstawie wnioskow przedstawicieli KMP opartych na obserwacji oraz analizie rozwi^zari 
z zakresu opieki spolecznej, przyj^tych w Wielkiej Brytanii, ze „gdyby istnial lepiej 
zorganizowany system opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi cz^sc mieszkaricow 
moglaby funkcjonowac poza placowk^". Polski system pomocy spolecznej jest stale 
doskonalony, niemniej jednak wiele jeszcze pozostaje do zrobienia, aby dojsc do poziomu 
krajow bardziej zamoznych niz Polska, np. Wielkiej Brytanii. Naszym d^enieni jest rozwoj 
uslug opiekuhczych i mozliwosc ich zapewnienia calodobowo w miejscu zamieszkania 
w zakresie pozwalaj^cym na realizacj? potrzeb osoby, tak aby ona sama mogla decydowac, 
maj^c mozliwosc wyboru, o pozostaniu w swoim domu hib zamieszkaniu w domu pomocy 
spolecznej. 

Ministerstwo Pracy i Polityki Spolecznej przygotowalo zalozenia do ustawy o pomocy 
spolecznej. W zalozeniach uznano, ze obok funkcji ratowniczych, rownie wazne jest pelnienie 
przez pomoc spoleczn^ funkcji profilaktycznych i zwi^zanych z wyzwalaniem w osobach 
i rodzinach wymagaj^cych wsparcia woli akty.vnego przezwyci^zania ich trudnych sytuacji 
zyciowych (funkcja aktywizuj^ca). Dzialania te ŝ  rownie wazne w przypadku dzialari 
interwencyjnych jak i dzialari zwi^zanych z koniecznosciEj zapewnienia osobie i rodzinie 
dlugookresowego wsparcia. W zwi^zku z zaproponowaiiti powyzej preferowanq kolejnosciq 
zadari proponuje si? nast^puj^cy usystematyzowany (definicyjny) katalog podstawowych 
ushig socjalnych: 



a) ustugi profilaktyczne, adresowane do osob zagrozonych ubostwem 
i wykluczeniem spolecznym skupiaj^ce si? na edukacji, poradnictwie, pomocy 
dla samopomocy, terapii oraz innych uslugach profilaktycznych, 

b) ushigi aktywizujqce, adresowane do osob pozostaj^cych bez zatrudnienia, osob 
niepehiosprawnych, ktorych dysfunkcje w sferze spoiecznej mozna kompensowac ushigami 
aktywizuj^cymi lub specjalistycznymi, w ramach uslug asystenckich adresowanych do osob 
samotnych niepelnosprawnych, 

c) uslugi interwencyjne, shiz^ce zabezpieczeniu niezb^dnych podstawowych 
potrzeb osob niepetnosprawnych i starych, chorych w ramach using opiekunczych 
swiadczonych w miejscu zamieszkania, osrodkach wsparcia, w rodzinnych domach pomocy, 
w mieszkaniach chronionych i domach pomocy spoiecznej, a takze osob 
i rodzin znajduj^cych si? w sytuacjach kryzysowych (przemoc, handel ludzmi, kl?ski 
zywiolowe i zdarzenia losowe). 

Odnoszqc si? do tresci, w)'nikajqcych z obserwacji poczynionych 
przez Przedstawicieli Mechanizmu, swiadczacych o tym, ze „cz?sc mieszkaricow domow 
pomocy spoiecznej trafia tarn z powodu braku miejsca do zamieszkania lub wsparcia 
w zalatwianiu czynnosci zyciowych", pragn? podkreslic, iz wedhig przepisow o pomocy 
spoiecznej do domow pomocy spoiecznej kwalifikuj^ si? osoby, ktore nie mog^ samodzielnie 
fimkcjonowac w zyciu codziennym i ktorym nie mozna zapewnic niezb?dnej pomocy 
w formie uslug opiekunczych. Nie powinno zatem dcchodzic do sytuacji, aby do domow 
pomocy spoiecznej irafiaty osoby zdolne do samodziehiej egzystencji, ale pozbawione 
mozliwosci zamieszkania w lokalu mieszkalnym. 

Jednoczesnie uprzejmie informuj?, ze Rzf^d przyj^l zalozenia Dlugofalowej Polityki 
Senioralnej na lata 2014-2020. To pienvszy oyolnopoiski program dia osob starsz>ch. 
Zaklada on m.in. aktywne starzenie si? w dobrym zdrowiu, wi?kszy udzial w zyciu 
spotecznym i solidamosc mi?dzypokoleniowq. 

Program koncentruje si? na osmiu obszarach dotyczqcych roinych wymiarow ^c i a 
seniorow - zdrowie i samodzielnosc, aktywizacja zawodowa, aktywnosc edukacyjna, 
obywatelska, kultura, wolontariat, srebma gospodarka. 

Profilaktyka i promocja zdrowego stylu zycia oraz rozwoj ushig medycznych maj^ 
wspierac seniorow w jak najdluzszym utrzymaniu dobrego stanu zdrowia i samodzielnosci. 
Dzi?ki temu b?d^ mogli kontynuowac aktywnosc zawodow^, jak i uczestniczyc w wybranych 
formach zycia spolecznego. 

Nowy rzqdowy program na rzecz aktywnosci spoiecznej osob staiszych (ASOS) 
przewiduje 280 mln zl na dotacje do realizacji lokalnych programow w tym zakresie. 
Z przygotowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Spoiecznej programu w latach 2014-
2020 b?d^ mogly skorzystac m.in. organizacje pozarz^dowe, osoby pra^vne, spoldzielnie 
socjalne, stowarzyszenia jednostek samorz^du terytorialnego. 

W ramach programu b?dzie mozna ubiegac si? o dotacje na realizacj? dzialan 
w jednym z czterech priorytetowych obszarow: edukacji osob starszych, aktywnosci 
spoiecznej promuj^cej integracj? wewn^trz- i mi?dzypokoleniow% partycypacji spoiecznej 
osob starszych, uslug spolecznych dla osob starszych. 

Program zaklada zarowno dzialania w perspektywie dhigookresowej, jak 
i realizowanie biez^cych potrzeb seniorow poprzez inicjatywy zglaszane w ramach otwartych 
konkursow, np. poprzez organizacje pozarz^dowe. To m.in. inicjatywy wl^czaj^ce osoby 
starsze w srodowisko lokalne, wolontariat, aktywnosc kulturaln^, organizuj^ce zaj?cia 
edukacyjne. 



Pelniejsze wt^czenie osob starszych w zycie lokalnych spolecznosci, podtrzymanie 
ich aktywnosci rowniez po zakohczeniu kariery zawodowej, wykorzystanie ich potencjahi 
w relacjach z miodszymi pokoleniami to glowne cele promowane przez Program. Wazne jest 
rowniez uwzgl^dnienie zroznicowania populacji osob starszych, ich potrzeb i mozliwosci. 

Program b^dzie fmansowany ze srodkow budzetu paristwa w wysokosci 40 mln zt 
rocznie. Wartosc dotacji w ramach oglaszanych edycji otwartego konkursu wyniesie 
od 20 000 zl do 200 000 zl. Podmioty ubiegaj^ce si? o dofmansowanie w ramach Programu 
musz4 przedstawic wklad wlasny w wysokosci minimum 10% wartosci projektu. 

I I . Odnosz^c si? do kwestii kontaktow mieszkaricow domow pomocy spolecznej 
z psychologiem lub psychiatry, uprzejmie wyjasniam, ze przepisy o pomocy spolecznej nie 
naktadajy na domy pomocy spolecznej obowiyzku zatrudniania psychologa i/lub psychiatry, 
nawet w domach pomocy spolecznej dla osob z zaburzeniami psychicznymi. Dom pomocy 
spolecznej, zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy o pomocy spolecznej, umozliwia i organizuje 
mieszkaricom pomoc w korzystaniu ze swiadczeri zdrowotnych przyshigujycych im 
na podstawie odr^bnych przepisow. Domy pomocy spolecznej nie sy placowkami 
medycznymi i nie mogy wykonywac swiadczen opieki zdrowotnej, poniewaz nie jest to ich 
zadaniem. Mieszkaricy domow pomocy spolecznej majy taki sam dost?p do swiadczen 
zdrowotnych, jak inne osoby. 

I I I . W pismie Ministerstwa Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 25 lipca 2013 r. 
Nr DPS-V-0712-1-5513-JL/13 skierowanym do Rzecznika Praw Obywatelskich znalazlo si? 
niezbyt trafhe sformulowanie, odnoszyce si? do mieszkaricow domow pomocy spolecznej, 
w stosunku do ktorych istnieje potrzeba cz?stego stosowania srodkow przymusu 
bezposredniego, czy tez stosowania go w sposob dlugotrwaly. Intencjq MPiPS bylo zwrocenie 
uwagi na problem zwiyzany z mieszkaricami dps-6w, ktorych zachowanie zagraza 
bezpieczeristwu ich samych, a takze bezpieczeristwu innych mieszkaricow, jak rowniez ich 
zdrowiu i zyciu, zwazywszy na fakt, ze mieszkaricami domow pomocy spolecznej sy osoby 
niepelnosprawne, nie zawsze w pelni swiadome konsekwencji wynikajycych z agresywnych 
i niebezpiecznych zachowari niektorych mieszkaricow z zaburzeniami psychicznymi. 
Chodzilo oczywiscie o stosowanie post?powania wobec takich osob, zgodnie z przepisami 
okreslonymi w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego, odpowiednio do zaistnialej 
sytuacji. 

IV . Odnoszyc si? do sprawy wyjsc mieszkaricow domow pomocy spolecznej poza 
teren domu, uprzejmie wyjasniam, ze przepisy o pomocy spolecznej nakladajy na domy 
pomocy spolecznej zapewnienie bezpieczeristwa mieszkaricom tych jednostek. Zasada 
odpowiedzialnosci domu obowiyzuje takze w przypadku zaistnienia niekorzystnych zdarzen 
losowych. Dlatego to, co zdaniem Pana Rzecznika jest „ograniczaniem wyjsc mieszkaricow 
z budynkow domow pomocy spolecznej" w istocie rzeczy jest podyktowane trosky 
o mieszkarica i nie powinno bye traktowane jako „pozaustawowe ograniczanie wolnosci 
osobistej", bowiem mieszkaniec ma prawo opuscic budynek domu pomocy spolecznej, 
zarowno samodzielnie, jak i pod opiekq personelu, i udac si? w wybrane przez siebie miejsce, 
o ile jego stan fizyczny i psychiczny na to zezwala. Decydujyce znaczenie w tym przypadku 
ma zdolnosc mieszkarica do samodzielnego wyjscia. Wowczas jest on uniezalezniony 
od personelu i moze w dowolnej chwili opuscic budynek. Natomiast wyjscie osoby 
wymagajqcej opiekuna lub transportu w asyscie opiekuna jest dostosowane do mozliwosci 
domu w danej chwili. Pragn? przypomniec, ze wskaznik zatrudnienia personelu 
terapeutyczno-opiekuriczego w domach pomocy spolecznej roznych typow ksztahuje si? 
od 0,4 w domach pomocy spolecznej dla osob w podeszlym wieku, do 0,6 w domach pomocy 



spolecznej dla dzieci i mlodziezy niepetnosprawnych inlelektualnie, i 0,5 w pozostatych 
domach. 

W chwili obecnej trudno jest przesqdzac, czy sprawy wyjsc mieszkaricow poza teren 
domu pomocy spolecznej zostanq uregulowane oddzielnymi przepisami prawnymi, czy tez 
lepszym wyjsciem jest stosowanie rozwi^zari w praktyce nie naruszaj^cych obowi^zuj^cego 
prawa bez wprowadzania dodatkowych przepisow. Sposob zalatwienia sprawy wyjsc 
mieszkaricow nie zostat jeszcze ostatecznie zdecydowany. 
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