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o aapewnźenie osobom xłymagajqcym całodobowej opłe*!
bezpżecznych warun ków pa bytu lł p lacówkach stacj onarnyc h

szanowni państwo,

ZwTacam się do Państwa w sprawie dotyczącej osób, które z powodu wieku, choroby
lub niePełnosPrawnoŚci wymagają pomocy w formie usług świadczonych przez całą dobę.
Działalnośc ią laką zajrnuj ą się :

r domy pomocy społecznej (DPS),

' Placówki, w których sprawowana jest opieka nad osobami niepełnosprawnymi,
przewlekle chorymi lub w podeszłym wieku.
DecYzla o zamieszkaniu w DPS-ie lub placówce nie jest łatwa, zarówno dla osoby

zainteresowanej, jak i jej rodziny. Zawsze wiąże się z wieloma wątpliwościami, rozterkami,
PYtaniami i często towaruyszy jej lęk o przyszłość. Właśnie dlatego wazne jest, aby została
ona Podjęta w Pełni odPowiedzialnie, w trosce o zapewnienie osobie bliskiej godnych,
bezpiecntych warunkó w ży cia,

Domy pomocy społecznej oIaz placówki całodobor,ł,ej opieki mogą działać
Po uzYskaniu zezwolenia wojewody. Jest ono potlvierdzeniem. ze spełniają standard określony
w PrzePisach Prawa i podlegają kontroli ze strony sfuzb wojewody, DpS_y oraz placówki
zaPewniĄące całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekie chorym lub osobom
w PodeszłYm wieku. funkcjonujące na podstańe zezvłolenia. wpisane są do odpowiednich
rejestrów.

NiestetY na rynku usług opiekuńczych istnieją takżę placówki. które działają
bez wymaganego prawem zezwolenia. Na tę kwestię chciałbym zwrócić państwa szczegóiną
uwagę, PlacÓwki te częSto ze względu na niższy koszt pobytu oferują usługi na tninimainym
poziomie, nie gwaranĘą odpowiedniej kadry, a tym samym nie zapewniają pełnego
bezPieczeń§twa Przebywającym w nich osobom. Bardzo często mieszczą się w budynkach,
które nie są przysto§owane do świadczenia usług opiekuńczych przez całądobę, np. występują
w nich bariery architektoniczne.

w związku z tym, w trosce o zdrowie i życie osób wynragających wsparcia, apeluję
do Państwa o odpowiedzialny wybór. Nie umies zcząmy swoich bliskich w piacówce
działaj ącej bez zezw o\enia|.



AkS prawne regulujące ww. zagadnienia:

* ustawa z dnia 12 marca 200Ą t. o pomocy społecznej (Dz.U. z2020 r. poz. 1876 zpoźn.
zrr,),

Rozdział ż, Donly pomocy społecznej, art. 5446,
Rozdział 3. DziąłalnoŚĆ gospodarcza w zakresie prowadzenia placówki zapevlniajqcej
całodobou'q oPiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w
podeszłyln wieku, art. 6]49,

' Taz9orządzenieMinistraPracyiPolitykiSpołecznej zdniaŁ3sierpnia2012r.wsprawie
domów pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 t, poz. 734 z poźn. zm.).

Rejestr domów pomocy społecznej dostępny jest na stronie :§:ł§iL-ro:l,i]]::,!].] ,.i|:i;,ii'..,

i,.::.,,,,,:1::,!::,,lj_.]::_ia]||.;]i.l1.)l11i,]\i,,;:.iqi.l_ł't] _ifi]il_iłi]!:.

Rejestr Placówek zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym,

Przewlekle chorYm lub osobom \v podeszłym wieku dostępny jest na stronie

: /.:|.. }! , , , :,,(,,i, , l_ .

Szczegółowe informacje w sprawach do§lczących kierowania i umieszczania osób w
clomach P0mocy społecznej oraz placówkach całodobowej opieki możnauzyskać w:

ł oŚrodku pomocy społecznej rł,łaściwym dla miejsca zamieszkania osoby

zainteresowanej,
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