
OPIEKA DOMOWA
obejmuje

świadczenie usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych 
w miejscu zamieszkania mieszkańców Bydgoszczy

oraz

świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób 
niesamodzielnych (z wyłączeniem osób z zaburzeniami 
psychicznymi) w miejscu zamieszkania dla mieszkańców 
Bydgoszczy

w ramach projektu  

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. 

Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo.

Działanie 9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych 

w ramach ZIT. 

Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT.



JAKA JEST

ROLA PODOPIECZNEGO i RODZINY?

CO TO JEST

PUBLICZNA POMOC SPOŁECZNA?

JAKA JEST

ROLA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ?

Ośrodek pomocy społecznej organizuje usługi 

opiekuńcze, które wspierają zaspokojenie 

niezbędnych potrzeb życiowych. 

Usługi opiekuńcze są uzupełnieniem własnych 

starań podopiecznego i jego rodziny.

Na rodzinie ciąży obowiązek sprawowania 

opieki nad najbliższymi. Podopieczny i jego 

rodzina zapewniają też warunki do realizacji 

pomocy społecznej. Podopieczny lub rodzina 

zgłaszają nieobecność i inne okoliczności, 

dotyczące opieki w miejscu zamieszkania.

Publiczna pomoc społeczna wspiera osoby 

i rodziny w wysiłkach zmierzających 

do zaspokojenia niezbędnych potrzeb 

i umożliwia im życie w warunkach 

odpowiadających godności człowieka.



CO ZAWIERA

ZLECENIE?

CO TO JEST

DECYZJA?

O CO DBA 

PRACOWNIK SOCJALNY?

Pracownik socjalny przeprowadza wywiad 

środowiskowy i po rozpoznaniu sytuacji 

przygotowuje odpowiednią decyzję. 

Podejmuje też doraźne działania, 

o ile zajdzie taka konieczność.

Zlecenie określa termin świadczenia usług, 

wymiar godzin oraz zakres usług, dostosowany 

do potrzeb podopiecznego, rozpoznanych przez 

pracownika socjalnego. Zlecenie jest 

przekazywane organizacji, która realizuje usługi.

Ośrodek pomocy społecznej wydaje 

podopiecznemu decyzję, w której określa 

zakres świadczonych usług, czas ich świadczenia 

i inne warunki realizacji usług opiekuńczych 

w miejscu zamieszkania. 



PROSZĘ



PROSZĘ



CO ZAWIERA

DZIENNIK USŁUG OPIEKUŃCZYCH?

CO TO JEST

UMOWA CYWILNOPRAWNA?

O CO DBA 

KOORDYNATOR USŁUG OPIEKUŃCZYCH?

Dziennik usług opiekuńczych dokumentuje 

wykonanie zadań, potwierdzone przez 

podopiecznego albo inną osobę z jego 

otoczenia.

Dziennik jest podstawą rozliczenia zadania.

Umowa cywilnoprawna określa zadania, 

terminy i sposoby wykonania zadań  oraz 

wynagrodzenie za wykonanie zadania.

Umowa cywilnoprawna jest uregulowana 

przez Kodeks Cywilny.

Koordynator usług opiekuńczych zleca 

i kontroluje wykonanie usług opiekuńczych. 

Koordynator opiera się na zleceniu wydanym 

przez ośrodek pomocy społecznej.



JAKIE SĄ PRZEPISY CHRONIĄCE 

DANE OSOBOWE?

CO TO JEST

POZARZĄDOWA POMOC SPOŁECZNA?

JAKA JEST

ROLA OPIEKUNKI / OPIEKUNA?
Rolą osoby sprawującej opiekę jest 

dopilnowanie, aby usługa była wykonana 

zgodnie ze zleceniem  wydanym przez ośrodek 

pomocy społecznej. Opiekunka / opiekun 

dokumentuje wykonanie zadania 

i zgłasza koordynatorowi ważne zdarzenia.

Dane osobowe podlegają ochronie na 

podstawie obowiązującego prawa –

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady Unii Europejskiej (RODO) z 27 kwietnia  

2016 r. oraz Ustawy z 10 maja 2018 r. 

o ochronie danych osobowych.

Organizacja pozarządowa, jaką jest Polski 

Komitet Pomocy Społecznej, realizuje zadania 

opiekuńcze na zlecenie jednostki samorządu 

terytorialnego (miasta).



OPIEKUNKA DOMOWA
/ OPIEKUN DOMOWY

jest zatrudniona / zatrudniony w ramach projektu  

realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Bydgoszczy, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 

Społecznego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. 

Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo.

Działanie 9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych 

w ramach ZIT. 

Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT

przez


