Zadanie własne obowiązkowe gminy udzielanie schronienia

Warszawa, 21.02.2017

Zidentyfikowany problemy
•

Problem udzielania usług opiekuńczych osobom bezdomnym,
niezdolnym do samoobsługi a nie wymagających całodobowej opieki w
domu pomocy społecznej.

•

Problem udzielania wsparcia osobom bezdomnym, niezdolnym do
samoobsługi wymagającym całodobowej opieki, które po uzyskaniu
decyzji o skierowaniu do domu pomocy społecznej oczekują na
umieszczenie w domu pomocy społecznej.

•

Problem przywożenia ze szpitali bezpośrednio do schronisk osób
bezdomnych i innych wymagających wzmożonej opieki medycznej,
zamiast do zakładów opiekuńczo leczniczych lub pielęgnacyjno opiekuńczych.

•

Zakres usług, standard usług, standard obiektu, standard zatrudnienia
w schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi,
kwalifikacje kierowników schronisk dla osób bezdomnych.

Problem udzielania usług opiekuńczych osobom bezdomnym, niezdolnym do
samoobsługi, a nie wymagających całodobowej opieki w domu pomocy
społecznej.

Propozycje:
•

możliwość prowadzenia schronisk dla osób bezdomnych, które
będą świadczyły obok tymczasowego schronienia usługi
opiekuńcze dla osób niezdolnych do samoobsługi (do
rozstrzygnięcia czy każde schronisko dla osób bezdomnych czy
też fakultatywnie),

•

odrębna kategoria w rejestrze wojewody schronisk dla osób
bezdomnych z usługami opiekuńczymi (dotyczyć będzie tylko
schronisk prowadzonych przez gminy, „organizacje
pozarządowe” na zlecenie lub na podstawie umowy z
samorządem) przystosowanych w zakresie określonym przepisami
do standardów wymaganych dla osób niezdolnych do
samoobsługi,

Problem udzielania usług opiekuńczych osobom bezdomnym, niezdolnym do
samoobsługi, a nie wymagających całodobowej opieki w domu pomocy
społecznej.

Propozycje:
•
osoby niezdolne do samoobsługi (wymagające usług opiekuńczych)
mogą być przyjmowane do schronisk dla osób bezdomnych z usługami
opiekuńczymi, jeżeli została w stosunku do nich wydana:
decyzja o skierowaniu do schroniska z usługami opiekuńczymi,
- w sytuacjach szczególnie uzasadnionych możliwe przyjęcie bez decyzji
do schroniska dla osób bezdomnych prowadzonego przez gminy lub na
ich zlecenie (osoba bezdomna lub podmiot prowadzący schronisko
składają wniosek o skierowanie do schroniska niezwłocznie nie później
niż w ciągu 24/48 godzin od przyjęciu osoby bezdomnej,)
•
osoba skierowana do schroniska dla osób bezdomnych wraz z usługami
opiekuńczymi nie będzie musiała mieć podpisanego kontraktu
socjalnego,
•
rodzaj i zakres, okres świadczenia usług opiekuńczych będzie ustalany :
- w decyzji kierującej do schroniska lub indywidualnie realizowany
w zależności od potrzeb przez schronisko (do rozstrzygnięcia)

Problem udzielania wsparcia osobom bezdomnym, niezdolnym do samoobsługi
wymagającym całodobowej opieki, które po uzyskaniu decyzji o skierowaniu do
domu pomocy społecznej oczekują na umieszczenie w domu pomocy
społecznej.

Propozycje:
• Umożliwienie w drodze wyjątku, w szczególnie
uzasadnionych sytuacjach przyjmowania na
podstawie decyzji administracyjnej do
zarejestrowanych schronisk dla osób bezdomnych z
usługami opiekuńczymi, osób bezdomnych
niezdolnych do samoobsługi wymagających
całodobowej opieki, które posiadają wydane
decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej
- na okres oczekiwania na umieszczenie w domu
pomocy społecznej.

Problem przywożenia ze szpitali bezpośrednio do schronisk osób bezdomnych i
innych wymagających wzmożonej opieki medycznej, zamiast do zakładów
opiekuńczo leczniczych lub pielęgnacyjno -opiekuńczych.

Propozycje:
•

•

Wprowadzenie odpowiednich rozwiązań w przepisach „o
ochronie zdrowia” nakazujących kierowanie i przewożenia
osób bezdomnych wymagających wzmożonej opieki
medycznej do zakładów opiekuńczo-leczniczych i
pielęgnacyjno-opiekuńczych
Wprowadzenie rozwiązania, wskazującego że w schronisku
nie mogą przebywać osoby wymagające wzmożonej opieki
medycznej oraz osoby wymagające całodobowej opieki
(poza wyjątkiem osób mających wydane decyzje o
skierowaniu do DPS).

Problem uciekania przez podmioty nielegalnie prowadzące placówki
całodobowej opieki nad osobami starszymi, chorymi i niepełnosprawnymi
w formułę schronisk dla osób bezdomnych.

Propozycje:
•

•

•

Wprowadzenie rozwiązania, że w schronisku nie mogą przebywać
osoby wymagające wzmożonej opieki medycznej oraz osoby
wymagające całodobowej opieki (poza wyjątkiem osób mających
wydane decyzje o skierowaniu do DPS).
Wprowadzenie rozwiązania wskazującego wprost, że do schroniska,
w którym przebywają osoby niezdolne do samoobsługi, które nie
zostały skierowane przez gminę, mają zastosowanie odpowiednio
art. 67 - 69 ustawy o pomocy społecznej – obowiązek uzyskania
zezwolenia.
Rejestr wojewody (obowiązek rejestrowania się schronisk z usługami
opiekuńczymi – tylko tych, które prowadzone są przez gminy, na ich
zlecenie lub mają podpisane umowy z gminami). W pozostałym
zakresie brak możliwości rejestracji i przyjmowania osób niezdolnych
do samoobsługi - konieczność rejestracji jako placówka całodobowej
opieki.

