Załącznik nr 11 – wymagania w zakresie standardów usług społecznych
Realizowanie w ramach projektu:
1. podstawowych usług świadczonych przez Domy Pomocy Społecznej powinno być
zgodne z:
 Ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.2015, poz. 163 z późn. zm.)
 Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie
domów pomocy społecznej (Dz.U. 2012, poz. 964)
2. podstawowych usług świadczonych przez Rodzinne Domy Pomocy powinno być zgodne
z:
 Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie
rodzinnych domów pomocy (Dz.U. 2012, poz. 719)
3. podstawowych usług świadczonych przez Środowiskowe Domu Samopomocy powinno
być zgodne z:
 Ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2015, poz. 163 z późn. zm.)
 Ustawą z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. 2011 nr 231
poz. 1375)
 Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie
środowiskowych domów samopomocy (Dz.U. 2010, nr 238 poz. 1586)
 Rozporządzenie, Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 grudnia 2014 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. 2014, poz. 1752)
4. usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych powinno być zgodne z:
 Ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2015, poz. 163 z późn. zm.)
 Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r w sprawie
specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U. 2005 nr 189 poz. 1598)
5. podstawowych usług świadczonych na rzecz ofiar przemocy w rodzinie powinno być
zgodne z:
 Ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2015, poz. 163 z późn. zm.)
 Ustawą z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie; (t.j. Dz.U. 2015 nr 0
poz. 1390)
 Ustawą z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie oraz niektórych innych ustaw; (Dz.U. 2010 nr 125 poz. 842)
 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie
standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla
ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach,
szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec
osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania
korekcyjno-edukacyjne (Dz.U. 2011 nr 50 poz. 259)
 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury
„Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz.U. 2011 nr 209 poz.
1245)
6. podstawowych usług świadczonych w domach dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet
w ciąŜy powinno być zgodne z:
 Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie domów
dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąŜy (Dz.U. 2005 nr 43 poz. 418)
7. usług w zakresie świadczenia pracy socjalnej powinno być zgodne z:
 Ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2015, poz. 163 z późn. zm.)

8. wsparcia świadczonego w mieszkaniach chronionych powinno być zgodne z:
 Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie
mieszkań chronionych (Dz.U. 2012 poz. 305)
9. wsparcia świadczonego na rzecz rodziny posiadającej trudności opiekuńczowychowawcze (m.in. usługi opiekuńcze i specjalistyczne, pomoc prawna, szczególnie
w zakresie prawa rodzinnego) powinno być zgodne z:
 Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U.
z 2015r. poz. 332)
10. usług świadczonych przez asystenta rodziny powinny być zgodne z:
 Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U.
z 2015r. poz. 332)
 Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie
szkoleń na asystenta rodziny (Dz.U. 2011 nr 272 poz. 1608)
11. usług świadczonych na rzecz dziecka przez placówki wsparcia dziennego (w formie
opiekuńczej: koła, ogniska, świetlice, specjalistycznej i pracy podwórkowej) powinno
być godne z:
 Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U.
z 2015r. poz. 332)
12. wsparcia w rozwiązywaniu problemów rodzinnych za pomocą metod bazujących
na wykorzystaniu potencjału i zasobów tkwiących w rodzinie m.in. poprzez
zastosowanie KGR, TSR, mediacji powinno być zgodne ze:
 Standardami przyjętymi przez Społeczną Radę ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania
Konfliktów
i
Sporów
przy
Ministerstwie
Sprawiedliwości
https://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/mediacje/spoleczna-rada-ds-alternatywnych-metodrozwiazywania-konfliktow-i-sporow- (dotyczy mediacji)
 Standardami wypracowanymi przez Krajowe Centrum Konferencji Grupy Rodzinnej
http://www.kgr.org.pl/metoda/czym_jest_kgr.html (dotyczy KGR)
13. usług psa asystenta osoby niepełnosprawnej, który ułatwia osobie niepełnosprawnej
aktywne uczestnictwo w Ŝyciu społecznym powinno być zgodne z:
 Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz.721 z późn. zm.)
14. usług świadczonych przez CIS, KIS lub ZAZ powinno być zgodne z:
 Ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2015, poz. 163 z późn. zm.)
 Ustawą z dnia 13 czerwca 2003 o zatrudnieniu socjalnym; (Dz.U. 2003 nr 122 poz. 1143)
 Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz.721 z późn. zm.)
 Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17.07.2012 r. w sprawie
zakładów aktywności zawodowej (Dz.U. 2012 poz. 850)
15. wsparcia polegającego na zapewnieniu opieki i wychowania dzieciom całkowicie
lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej w instytucjonalnej pieczy zastępczej
powinno być zgodne z:
 Ustawą z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
(Dz.U. z 2015r. poz. 332)
 Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie
instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz.U. 2011 nr 292 poz. 1720)
16. wsparcia w formie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej powinno być zgodne z:
 Ustawą z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
(Dz.U. z 2015r. poz. 332)
17. wsparcia
udzielanego
na usamodzielnianie
się,
kontynuowanie
nauki
oraz zagospodarowanie powinno być zgodne z:




18.

19.

20.

21.

Ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2015, poz. 163 z późn. zm.)
Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie
udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie
(Dz.U. 2012 poz. 954)
wsparcia polegającego na zapewnieniu opieki dla osób wymagających całodobowej
opieki instytucjonalnej powinno być zgodne z:
 Ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2015, poz. 163 z późn. zm.)
 Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie
domów pomocy społecznej (Dz. U. 2012 poz. 964)
wsparcia dla osób niepełnosprawnych wymagających terapii zajęciowej (WTZ) powinno
być zgodne z:
 Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2011 nr 127, poz. 721 z późn. zm.)
 Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004
roku w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz. U. 2004 nr 63 poz. 587)
 Standardami Pracy Warsztatów Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz
Osób z Upośledzeniem Umysłowym
http://psouu.org.pl/sites/default/files/strefa/standardy/psouu_standardy_wtz.pdf
wsparcia w postaci pomocy psychologicznej dla róŜnych grup dorosłych dzieci
alkoholików oraz kwalifikacji osób im pomagających powinno być zgodne ze standardami:
 opracowanymi przez zespół Ekspertów Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych ds. Pomagania Osobom z Syndromem Dorosłego Dziecka Alkoholika
http://www.parpa.pl/index.php/rodzina-dzieci/standardy-form-pomocy-psychologicznej-dlaroznych-grup-doroslych-dzieci-alkoholikow-oraz-kwalifikacj
wsparcia na rzecz osób z problemem alkoholowym powinno być zgodne z:
 Ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi; (Dz. U. 1982 nr 35 poz. 230)
 Ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. (Dz.U. 2005
nr 180 poz. 1493)

Dodatkowo, w przypadku realizacji innych usług społecznych, IOK zaleca stosowanie
standardów, wypracowanych w ramach projektów wdraŜanych w ramach
PIW EQUAL oraz PO KL. Wyszukiwarka projektów wraz z ich rezultatami
jest dostępna na stronach Krajowej Instytucji Wspierającej:
http://kiw-pokl.org.pl oraz http://www.equal.org.pl

