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Wybrane standardy

BYTOWE

KADRA 

INNE

• metraż

• sanitariaty

• pomieszczenia

• bariery architektoniczne

• zatrudnienie

• kwalifikacje

• szkolenia 

• dowozy

• posiłki

• zamknięcie domu

• postępowanie wspierająco -
aktywizujące



Bytowe – metraż 

minimum 8m2

na uczestnika

Klatek schodowych

Szybów dźwigowych

Garaży podziemnych

Balkonów, tarasów, loggi.

NIE WLICZAMY:



Bytowe – sanitariaty 

ŁAZIENKA 

Z NATRYSKIEM

LUB WANNĄ

TOALETY, 

ODRĘBNIE DLA KOBIET, 

ODRĘBNIE DLA MĘŻCZYZN

MINIMUM 2, 

1 TOALETA NA MAKS. 10 OSÓB 

+ TOALETA DLA PERSONELU

BEZ BARIER

+



Bytowe – wybrane pomieszczenia 

Sala ogólna

Nie jest pracownią 
Spotkania 

uczestników i ich 
rodzin

Spotkania 
uczestników w 

ramach 
terapii/zajęć

Kuchnia

Wydzielone 
pomieszczenie

Niezbędne 
urządzenia i sprzęt 

gospodarstwa 
domowego

Pracownia 
kulinarna 

Pokój 
indywidualnego 

poradnictwa

Psychologiczne, 
socjalne, 

pedagogiczne, 
logopedyczne, 

Pokój wyciszeń



Bytowe – bariery architektoniczne  

Bez barier 

architektonicznych 

i funkcjonalnych

winda



Kadra – zatrudnienie 

KADRA DOMU

Zespół 
wspierająco 

aktywizujący

Umowa o 
pracę 

(wymiar 
etatu)

Półroczne 
doświadczenie 

w pracy 

z zaburzonymi 
psychicznie

Bezpośrednia 
praca 

z uczestnikiem 
Domu 

(wymiar 
etatu)  

Pozostali 
pracownicy

Administracja, 
księgowość, 

obsługa, 

Pracownicy 
wspierający 

zespół, którzy 
nie mają 

kwalifikacji



2015

2017

etaty faktycznie
etaty wymagane

146
155

174 171+3

- 8 19,55

12,32

2015 2017

potrzeba etatów

Kadra – zatrudnienie w zespole 
wspierająco – aktywizującym 



Kadra – zatrudnienie w zespole 
wspierająco – aktywizującym 

13; 41%

19; 59%

2017

17; 57%

13; 43%

2015

nie ma wskaźnika ma wskaźnik



Kadra – kierownik DOMU/ds.Domu

23; 
72%

9; 
28%

201722; 
73%

8; 
27%

2015

kierownik Domu inne stanowisko



Kadra – kwalifikacje  kierowników

25; 
83%

5; 
17%

2015

mają pełne kwalifikacje

nie spełniają warunków

23; 
72%

9; 
28%

2017



Kadra – kwalifikacje  kierowników

30%

40%

20%

10%

2015

27%

55%

9%
9%

2017

wykształcenie

specjalizacja

staż w ps

staż z
zaburzonymi



Kadra – szkolenia zespołu 
wspierająco - aktywizującego 

21; 
12%

88%

2015

 nieprzeszkoleni przeszkoleni

28;
13%

87%

2017

Wszystkich pracowników 

przeszkoliło 16 jednostek 

(53% jednostek)

Wszystkich pracowników 

przeszkoliło 18 jednostek 

(56% jednostek)



dowozy

18;
60%

12; 
40%

2015

ma dowozy nie ma dowozów

21; 
66%

11; 
34%

2017



posiłki 

Posiłek uczestnika 

Trening kulinarny

Liczba posiłków do 
wyboru w ciągu 
dnia/tygodnia 

Posiłek jako pomoc 
z zadań własnych 

gminy 

OPS (do ustalenia 
miejsce i sposób 

realizacji) 

Uczestnik może 
przynieść śniadanie 

z domu 



Zamknięcie domu 

Zamknięcie Domu

Ferie letnie lub 
zimowe (maks. 15 dni 

roboczych w roku )

Dwa tygodnie 
wcześniej

Informacja do WPS

i organu 
prowadzącego

/zlecającego 

Uzgodnienie

z uczestnikami

i opiekunami

Sytuacja losowa

Niezwłocznie 



Postepowanie  wspierająco -
aktywizujące

Postepowanie 
wspierająco -
aktywizujące

Rozpoznanie 
potrzeb

Indywidulany 
plan 

wspierająco 
aktywizujący

Decyzja 
kierująca

Realizacja 
planu –

obserwacje 

Ewentualna 
modyfikacja 

założeń planu

Weryfikacja i 
ocena 

postępów w 
realizacji celów



Udało się 

poprawić sytuację kadrową 
w większej części domów

Doprecyzować warunki 
części standardów 

bytowych

uregulować kwestię 
zamknięcia placówki w razie 

nagłej potrzeby

Do zbadania

stopień realizacji 
programów naprawczych 

koszty jakie domy  ponoszą 
na posiłki/dowozy

trudności w realizacji 
postępowania wspierająco 
– aktywizującego (diagnozy 

potrzeb)

Porażki  

rośnie liczba kierowników 
bez kwalifikacji

trudności ze stanowiskiem 
zarządzającego Domem –
sytuacja się nie zmienia. 

Nadal są domy, które 
działają w strukturach OPS. 

nie wzrasta liczba 
szkolonych pracowników w 

danym roku 

WNIOSKI 



Dziękuję za uwagę 

Joanna Jaźwińska
Kierownik Oddziału  

Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej

W Wydziale Polityki Społecznej  


