Sposób wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej
realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi w województwie lubelskim
Na podstawie art. 22 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 z późn. zm.), ustala się sposób realizacji specjalistycznych usług
opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób zaburzeniami psychicznymi.
Podstawa prawna realizacji zadania.
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 z późn.
zm.),
2. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dn. 22 września 2005 r. w sprawie
specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r., Nr 189, poz. 1598 z późn. zm.),
3. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j.: Dz. U. z 2018 r.,
poz. 1878 z późn. zm.).
Sposób organizowania specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób
z zaburzeniami psychicznymi.
1. Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania
dla osób z zaburzeniami psychicznymi należy do zadań zleconych gminie z zakresu
administracji rządowej.
2. Gmina wykonuje zadania w szczególności w jednej z niżej wymienionych form:
a) zatrudniając we własnym zakresie osoby do świadczenia specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w ramach umowy o pracę lub umowy
zlecenia,
b) zlecając zadanie na podstawie art. 25 ustawy o pomocy społecznej organizacjom
pozarządowym, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz.688) oraz
podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 tej ustawy, prowadzącym działalność
w zakresie pomocy społecznej,
c) zlecając zadanie w ramach zakupu usług na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.).
3. Kwalifikacje osób świadczących specjalistyczne usługi, określone są w § 3 rozporządzenia
z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych.
4. Rodzaje specjalistycznych usług określa § 2 rozporządzenia z dnia 22 września 2005 r.
w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych.
5. Świadczenia, które ustawowo zabezpieczone są w ramach innych systemów m.in. oświaty,
ochrony zdrowia, nie mogą być zastępowanie świadczeniami z pomocy społecznej.
6. Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi nie mogą mieć
charakteru zwykłych usług świadczonych dla osób w podeszłym wieku, których sytuacja
wymaga działań pod względem zapewnienia im całodobowego wsparcia.
Świadczeniobiorcy.
1. Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są dla osób określonych w art. 3 ustawy
o ochronie zdrowia psychicznego:
a) chorych psychicznie (wykazujących zaburzenia psychotyczne),
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b) upośledzonych umysłowo,
c) wykazujących inne zakłócenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy
medycznej zaliczane są do zaburzeń psychicznych, a osoby te wymagają świadczeń
zdrowotnych lub innych form pomocy i opieki niezbędnych do życia w środowisku
rodzinnym lub społecznym.
2. W wyjątkowych sytuacjach usługi mogą być świadczone dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami
psychicznymi pozbawionych dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjnowychowawczych jeżeli nie mają w wystarczającym zakresie możliwości uzyskania dostępu do
zajęć (o których mowa w art. 7 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego) świadczonych przez
inne zobowiązane podmioty (§ 2 pkt 5 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej
z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych).
Dokumentacja obowiązująca ośrodek pomocy społecznej w ramach realizacji zadania.
1. Wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego albo innej osoby, za zgodą
osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego, a w przypadku działania z urzędu,
zgoda tych osób.
2. Dokument potwierdzający rozpoznanie zaburzeń psychicznych, w szczególności: orzeczenie
powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, zaświadczenie lekarza psychiatry,
zaświadczenie lekarza specjalisty kwalifikujące osobę z zaburzeniami psychicznymi do usług
specjalistycznych, określające rodzaj i wymiar godzinowy poszczególnych rodzajów usług,
aktualizowane co najmniej raz w roku.
3. Rodzinny wywiad środowiskowy wraz z dokumentacją potwierdzającą sytuację materialną
klienta.
4. Informacja dotycząca możliwości wykorzystania przez osobę ubiegającą się o usługi uprawnień
wynikających m.in. z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, ustawy o systemie oświaty,
ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
5. Decyzja administracyjna, określająca zakres, okres i miejsce świadczenia usług, wysokość
odpłatności (w przypadku częściowego lub całkowitego zwolnienia z ponoszenia odpłatności okres zwolnienia).
6. Indywidualna karta klienta zawierająca informacje dotyczące oceny funkcjonowania
społecznego, planu działań i realizacji zadań terapeutycznych oraz okresowa ocena efektów
świadczonych usług (nie rzadziej niż raz na pół roku).
7. Miesięczne karty czasu pracy osoby świadczącej usługi, zawierające datę usługi, wymiar usług,
godziny realizacji, rodzaj świadczonych usług, podpis świadczeniobiorcy.
8. Dokument określający cenę 1 godziny usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi - ustaloną przez Ośrodek na podstawie udokumentowanej analizy kosztów
realizacji tego zadania lub umowy zawartej z podmiotem przyjmującym zlecenie realizacji
zadania.
9. Dokumenty potwierdzające bieżący nadzór nad realizacją usług w środowisku zamieszkania
klienta, w tym również świadczonych przez podmioty niepubliczne.
Finansowanie.
1. Podpisany przez wójta, burmistrza lub prezydenta wniosek o przyznanie środków finansowych
z budżetu państwa na obsługę, organizację i świadczenie specjalistycznych usług składa się na
druku stanowiącym załącznik nr 1 i przesyła na adres Wydziału Polityki Społecznej
Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.
2. W przypadku zaistnienia konieczności uzupełnienia w trakcie roku dla jednostki samorządu
terytorialnego planu dotacji na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych
osobom z zaburzeniami psychicznymi (np. zwiększenia liczby osób kwalifikujących się do
objęcia specjalistycznymi usługami opiekuńczymi lub zmianą wysokości stawki za godzinę),
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postępowanie jest analogiczne jak w przypadku ubiegania się o środki przez gminę, która
ubiega się o rozpoczęcie realizacji zadania.
3. W przypadku braku uzyskania pozytywnej weryfikacji, gmina jest informowana o przyczynie
braku akceptacji i wzywana do usunięcia błędów lub uzupełnienia wniosku.
4. Po analizie złożonej dokumentacji, w przypadku akceptacji wniosków, dokonanie przez
Wojewodę podziału dotacji z budżetu państwa odbywa się na podstawie złożonych wniosków.
5. Wojewoda Lubelski przekazuje jednostce samorządu terytorialnego świadczącej
specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi dotację na realizację
zadania na podstawie zgłaszanego przez jednostkę miesięcznego zapotrzebowania na środki
finansowe, w oparciu o ocenę dokonaną na podstawie przyjętych kryteriów i możliwości
finansowania
zadania.
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