
UZASADNIENIE 

 „Strategia rozwoju usług społecznych, polityka publiczna na lata 2021–2035”, zwana 

dalej „Strategią”,  jest polityką publiczną w rozumieniu art. 5 pkt 7b ustawy z dnia 6 grudnia 

2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1057). Strategia 

stanowi wytyczne do działań, które programuje się na lata 2021-2035.   

Opracowanie strategii dotyczącej deinstytucjonalizacji usług społecznych w Polsce jest 

jednym z kryteriów spełnienia warunkowości podstawowej dla polityki spójności  w obszarze 

społecznym na lata 2021-2027 (warunek 4.4, dotyczący krajowych ram strategicznych polityki 

na rzecz włączenia społecznego i ograniczenia ubóstwa). 

„Strategia rozwoju usług społecznych, polityka publiczna na lata  2021–2035” koreluje 

z dokumentem p.n. „Krajowy Program  Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu 

Społecznemu. Aktualizacja 2021-2027, polityka publiczna z perspektywą do roku 2030” 

przyjętym uchwałą nr 105 Rady Ministrów z dnia 17 sierpnia 2021 r. w sprawie przyjęcia 

polityki publicznej pod nazwą „Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu 

Społecznemu. Aktualizacja 2021–2027, polityka publiczna z perspektywą do roku 2030”  (M.P. 

poz. 843) oraz „Strategią na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami”, przyjętą uchwałą Nr 27 

Rady Ministrów z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia dokumentu Strategia na rzecz 

Osób z Niepełnosprawnościami 2021–2030 (M. P. z 2021 r. poz. 218). 

Strategia  zawiera diagnozę obszarów procesu deinstytucjonalizacji wraz z wnioskami 

z niej wynikającymi, wizję i cele strategiczne jak również kierunki interwencji w zakresie 

rozwoju usług społecznych oraz zasady realizacji polityki publicznej w danym obszarze. Jej 

realizację zaplanowano na lata 2021 -2035, gdyż rozłożenie w czasie procesów pozwalających 

na rzeczywistą, trwałą i skuteczną zmianę jest gwarantem tego, że proces deinstytucjonalizacji 

odbędzie się w sposób zapewniający poszanowanie praw osób potrzebujących wsparcia  

w codziennym funkcjonowaniu w postaci usług społecznych,  

Zaplanowany w dokumencie proces deinstytucjonalizacji będzie obejmował działania 

zmierzające do rozwoju usług  społecznych w  społeczności   lokalnej  i uwzględniających 

następujące założenia: 

1) priorytet usług społecznych realizowanych w środowisku zamieszkania dominuje nad 

usługami stacjonarnymi; 

2)  nastąpi rozwój lokalnych i zindywidualizowanych usług, w tym usług o charakterze 

zapobiegającym, które mają ograniczyć konieczność opieki instytucjonalnej; 
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3) realizowane będą działania zmierzające do wykorzystania zasobów i potencjału 

instytucjonalnej opieki długoterminowej na poczet rozwoju nowych usług środowiskowych 

w społeczności lokalnej; 

4) zostaną zabezpieczone usługi  stacjonarnej opieki długoterminowej, jako element systemu 

usług społecznych. 

Strategia będzie realizowana w pięciu obszarach:  

1) opieki nad dzieckiem, w tym dzieckiem z niepełnosprawnością; 

2) opieki nad osobami starszymi; 

3) niezależnego życia – wsparcia osób z niepełnosprawnościami; 

4) wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi; 

5) wsparcia osób w kryzysie bezdomności. 

Strategia zakłada  szeroką współpracę podmiotów obejmującą zasięgiem administrację 

rządową i samorządową oraz sektor pozarządowy.  

W Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej zostanie powołany Zespół ds. realizacji 

Strategii. W jego skład wejdą przedstawiciele podmiotów odpowiedzialnych za realizację 

opisanych działań. Zespół opracuje szczegółowy sposób monitorowania postępu realizacji 

działań zaplanowanych w dokumencie oraz cykliczność sprawozdań z ich realizacji. Punktem 

odniesienia w monitorowaniu realizacji działań będzie opracowany zestaw wskaźników 

obrazujących oczekiwane rezultaty realizacji Strategii na poziomie celów strategicznych.  


