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1.

Część dokumentu,
do którego odnosi
się uwaga (np. art.,
nr str., rozdział)
Priorytet III s. 59 i 67

Treść uwagi (propozycja zmian)

Uzasadnienie uwagi

W programie wskazano, że będą
prowadzone systematyczne
działania w obszarze zmniejszenia
miejsc stacjonarnych w domach
pomocy społecznej.
Tymczasem tworzenie miejsc
czasowego czy dziennego pobytu nie
powinno być stawiane w opozycji do
całodobowych instytucji. Dzisiaj
jednych i drugich jest za mało w
stosunku do rzeczywistych potrzeb.

Nie każdej osobie – np. z uwagi na
brak bliskiej rodzony – może
wystarczyć zapewnienie usług w
placówce wsparcia dziennego. Nie
zawsze – z uwagi na stan zdrowia –
rodzina jest w stanie zapewnić
właściwą opiekę w środowisku
domowym.
Propozycja ograniczenia miejsc w
domach pomocy społecznej zdaje się
być odpowiedzią na modny ostatnio
trend pod hasłem
„deinstytucjonalizacja”, tymczasem
o kierunkach rozwoju danej usługi
albo jej ograniczania powinny
decydować potrzeby odbiorców. W
części diagnostycznej brak danych,
które potwierdzałyby, że dzisiaj
miejsc w domach pomocy
społecznej mamy za dużo.

Stanowisko resortu

Odniesienie do
stanowiska resortu

Priorytet III s. 60

2.

Finansowanie
programu

3.

Sama idea CUS jest jak najbardziej
warta upowszechnienia, niestety
przyjęty model prawny może
utrudniać realizację przez tego typu
instytucję zadań – na co ZPP
zwracało uwagę w trakcie prac nad
projektem ustawy. Uwagi
samorządów zostały jednak
zignorowane w trakcie prac
legislacyjnych.
Większość zadań określonych w
programie realizują/będą realizować
samorządy, które mają określone
możliwości finansowe. Bez
wzmocnienia źródeł dochodów
własnych i zwiększenia udziału
samorządów w dochodach
publicznych nie będzie możliwe
zrealizowanie większości zadań.

Jeżeli CUS ma być instrumentem
wspierającym rozwój usług
środowiskowych, rewizji wymagają
przepisy ustaw.
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