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Przyjęcie odpowiednich dokumentów na poziomie kraju i regionu jest
WYMOGIEM uruchomienia środków UE w zakresie usług społecznych

Ogólnoeuropejskie
wytyczne dotyczące
przejścia od opieki
instytucjonalnej do opieki
świadczonej na poziomie
lokalnych społeczności

Strategia rozwoju usług
społecznych polityka
publiczna do roku 2030
(z perspektywą do 2035 r.)

Regionalny Plan Rozwoju 
Usług Społecznych i Deinstytucjonalizacji



Regionalny
Program
Strategiczny
w zakresie
bezpieczeństwa
zdrowotnego 
i wrażliwości
społecznej

Priorytet 2.1 Przyjazne usługi społeczne

Działanie 2.1.1.
Rozwój usług na rzecz włączenia społecznego

Zobowiązanie SWP

Koordynacja procesu deinstytucjonalizacji usług społecznych 
w województwie

Przedsięwzięcia strategiczne

Zintegrowany rozwój usług i infrastruktury społecznej
w województwie pomorskim

Działanie 2.1.2.
Rozwój infrastruktury społecznej na rzecz włączenia
społecznego

Działanie 2.1.3.
Doskonalenie kompetencji kadr pomocy i integracji społecznej
oraz znoszenie barier instytucjonalnych w miejscach
świadczących 

Systemowe wsparcie polityki na rzecz włączenia społecznego 



tworzenie płaszczyzny wymiany dobrych praktyk.

Zespół ds. rozwoju i deinstytucjonalizacji usług społecznych
 i zdrowotnych w województwie pomorskim 
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diagnoza obszarów, które powinny zostać objęte procesem rozwoju usług, 

identyfikacja interesariuszy ww. procesu,

opracowanie Planu rozwoju i deinstytucjonalizacji usług społecznych i zdrowotnych

opiniowanie oraz konsultowanie kluczowych dokumentów i propozycji rozwiązań,

udzielanie wsparcia eksperckiego przy przygotowywaniu projektów
dokumentów strategicznych, 

wyznaczanie kierunków rozwoju usług,



Plan 
rozwoju 
i DI usług 
społecznych 
i zdrowotnych

przyjmowany jest na okres do 3 lat

stanowi uporządkowaną koncepcję zmiany w obszarach
interwencji objętych deinstytucjonalizacją na poziomie
regionalnym

zawiera wytyczne, co do zakresu i warunków realizacji
działań finansowanych ze środków Programów
Regionalnych (w tym o charakterze edukacyjnym,
animacyjnym i wspierającym samorządy lokalne) oraz
komplementarnych wobec nich działań finansowanych 
z innych środków, w tym przede wszystkim krajowych,
regionalnych i środków samorządów lokalnych. 

docelowo powinien obejmować również działania
finansowane ze środków krajowych, regionalnych 
i lokalnych tworząc synergię i komplementarność działań



Projekty zintegrowane w RPO WP 2014-2020

Zdrowie i opieka
INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA

INWESTYCJE OBEJMUJĄ BUDOWĘ, PRZEBUDOWĘ ORAZ WYPOSAŻENIE OBIEKTÓW
INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ NA RZECZ USŁUG OPIEKUŃCZYCH, MIEJSC OPIEKI WYTCHNIENIOWEJ
I WYRĘCZAJĄCEJ NAD OSOBAMI POTRZEBUJĄCYMI WSPARCIA W CODZIENNYM FUNKCJONOWANIU
ORAZ MIESZKAŃ CHRONIONYCH I WSPOMAGANYCH Z ZAGOSPODAROWANIEM OTOCZENIA

Dzięki inwestycjom uzupełnione
zostaną braki w zakresie
infrastruktury społecznej na rzecz
usług opiekuńczych, a także miejsc
opieki wytchnieniowej i wyręczającej

Z powstałej infrastruktury skorzystają
osoby potrzebujące wsparcia 
w codziennym funkcjonowaniu (w tym
seniorzy i osoby długotrwale chore oraz
ich opiekunowie



Zintegrowany rozwój usług i infrastruktury społecznej 
w województwie pomorskim – FEP 2021-2027

Za stworzenie warunków do prawidłowego przebiegu procesu 
oraz koordynację prac zespołu odpowiadać będzie ROPS 

proces uzgodnieniowy 
do udziału w naborze

uprawnione będą wyłącznie
uzgodnione w procesie

preselekcji projekty
zintegrowane

proces preselekcji 
oparty o fiszki zawierające 

opis projektu zintegrowanego,
składane przez potencjalnych

zainteresowanych
projektodawców, którymi mogą

być JST, NGO oraz kościelne
osoby prawne

ocena złożonych fiszek
projektów zintegrowanych

 
zespół zadaniowy, w którego skład

wejdą przedstawiciele 
IZ FEP 2021-2027 oraz innych

departamentów UMWP



Zintegrowany rozwój usług i infrastruktury społecznej w województwie
pomorskim – preselekcja 

nabór na realizację uzgodnionych fiszek w formule projektów zintegrowanych, co zapewni pełną
integrację środków EFS+ i EFRR dot. celów: 4 (k) i 4 (iii)

Główne etapy preselekcji:

otwarty nabór fiszek na działania priorytetowe, wskazane w Regionalnym planie rozwoju
i deinstytucjonalizacji usług społecznych i zdrowotnych;

analiza zespołu zadaniowego i uzgodnienia treści złożonych fiszek z podmiotami uprawnionymi,

rekomendacja zespołu zdaniowego odnośnie fiszek uprawionych do udziału w naborze projektów
zintegrowanych,

decyzja Zarządu Województwa Pomorskiego o przyjęciu listy uzgodnionych fiszek,
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Zakres projektów zintegrowanych w obszarze usług społecznych
i infrastruktury społecznej

osoby z niepełnosprawnościami, 

osoby długotrwale i ciężko lub terminalnie chore,

migranci, 

osoby doświadczające zaburzeń psychicznych,

osoby w kryzysie bezdomności, 

osoby uzależnione,

dzieci pozbawione opieki rodzicielskiej (piecza zastępcza)

młodzież opuszczająca pieczę zastępczą.

Projekty służyć będą mogły jedynie rozwojowi usług społecznych w formie
zdeinstytucjonalizowanej dla następujących grup: 



Zakres interwencji (EFRR + usługi w ramach EFS+)

domy samopomocy, CIS/KIS/WTZ/ZAZ, służące wsparciu osób z niepełnosprawnościami,

Interwencja wspomagająca powiązana z budową lub rozbudową
(modernizacja i remont) i/lub wyposażeniem obiektów infrastruktury:

mieszkania wspomagane i chronione, w celu wsparcia osób opuszczających pieczę zastępczą,
osób z niepełnosprawnościami, osób starszych,

ośrodki wsparcia dziennego, dzienne domy pomocy, kluby seniora oraz inne obiekty rzecz
realizacji usług opiekuńczych, asystenckich, specjalistycznych, w szczególności skierowanych
do osób z niepełnosprawnościami, długotrwale i ciężko chorych lub seniorów oraz miejsc
opieki wytchnieniowej i wyręczającej nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym
funkcjonowaniu,

schroniska i noclegownie dla osób w kryzysie bezdomności,
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Zakres interwencji (EFRR + usługi w ramach EFS+)

przyczyniające się do rozwoju zdolności w realizacji usług społecznych przez podmioty
ekonomii społecznej,

placówki specjalistycznego poradnictwa udzielające wsparcia osobom z wszystkich
grup zagrożonych wykluczeniem społecznym,

ośrodki interwencji kryzysowej, udzielające pomocy ofiarom przemocy

placówki wsparcia dziennego, świetlice środowiskowe, świetlice socjoterapeutyczne
dla dzieci i młodzieży

Preferowane będą projekty:

przyczyniające się do rozwoju centrów usług społecznych, które zapewniają
dopasowanie oferty usług społecznych do realnych potrzeb społeczności lokalnych,

realizowane w partnerstwie organizacji pozarządowych z instytucjami integracji 
i pomocy społecznej
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Fundusze
Europejskie 
dla Pomorza 
2021-2027
Projekt programu
regionalnego -
alokacja 
w kontekście
deinstytucjonalizacji

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
- infrastruktura społeczna

Europejski Fundusz Społeczny Plus
- usługi społeczne i zdrowie

ok. 55 mln EURO

ok. 80 mln EURO



wsparcie w zakresie planowania 
i realizacji działań z zakresu
rozwoju usług społecznych
(deinstytucjonalizacji) - usługi
doradcze, eksperckie,
upowszechnianie sprawdzonych
modeli, dobrych praktyk,

szkolenia z zakresu
wprowadzonych zmian
prawnych w obszarze rozwoju
usług społecznych
(deinstytucjonalizacji).

Wsparcie samorządów 
w rozwoju usług
świadczonych w

społeczności lokalnej, 
w tym działania

świadomościowe 
i szkolenia dotyczące

deinstytucjonalizacji usług
społecznych, wymiana

dobrych praktyk



wsparcie dla prowadzenia
diagnozy lokalnej 

wsparcie w zakresie
tworzenia i wdrażania
lokalnych programów
rozwoju usług społecznych,
opracowania i wdrażania
projektów socjalnych 

Organizowanie 
i wspieranie instytucji

pomocy społecznej oraz
podmiotów zajmujących
się pomocą i integracją

społeczną oraz ich
współpracy



promowanie tworzenia lokalnych
mechanizmów koordynacji, w tym
szczególnie CUS jako narzędzia
koordynacji usług społecznych

wsparcie JST w tworzeniu CUS

Wspieranie gmin 
w tworzeniu CUS 

i rozwoju dostarczanych
przez nie usług, w tym

szkolenia 
z zakresu ustawy 

o realizowaniu usług
społecznych przez

centrum usług
społecznych

doradztwo w zakresie tworzenia CUS

szkolenia z zakresu ustawy o CUS 
w województwie



Dziękuję za uwagę.


