ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w Szczecinie

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Szczecin, 03 listopada 2021r.
Znak: ZPS-3.9421.6.88.2021.NW
Pani/Pan
Prezydent Miasta,
Burmistrz/Wójt
- z terenu
województwa
zachodniopomorskiego
Szanowni Państwo,
w załączeniu przesyłam pismo Pani Justyny Pawlak – Dyrektor Departamentu Pomocy
i Integracji Społecznej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej znak: DPSV.070.362.2021.JS z dnia 6 października 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu rozwoju
rodzinnych domów pomocy – edycji na rok 2022.
Rodzinny dom pomocy jest formą usług opiekuńczych i bytowych świadczonych
całodobowo dla 3-8 osób zamieszkujących wspólnie, wymagających wsparcia w ww. formach
usług z powodu wieku lub niepełnosprawności.
Wdrażany przez Ministerstwo Program będzie umożliwiał wsparcie finansowe
samorządów lokalnych w działaniach na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych,
realizowanych w ramach zadania własnego gminy określonego w art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1876 ze zm.). Celem Programu jest poprawa
dostępności do usług opiekuńczych świadczonych w rodzinnych domach pomocy oraz rozwój
tej formy wsparcia.
Dofinansowanie w wysokości poniżej 80 % całkowitych kosztów realizacji zadania
ze środków budżetu państwa w ramach „Programu rozwoju rodzinnych domów pomocy”
może uzyskać gmina, która w 2022 roku:
 będzie partycypować w kosztach pobytu osób kierowanych przez gminę
do rodzinnych domów pomocy na podstawie § 8 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie rodzinnych domów
pomocy” (Dz. U. z 2012 r., poz. 719),
 planuje udostępnić z zasobów gminy budynek celem utworzenia i prowadzenia
w nim rodzinnego domu pomocy przez osobę fizyczną lub organizację pożytku
publicznego na podstawie § 52 art. 2a lub 2b ustawy o pomocy społecznej.
Udzielanie wsparcia zapewnione jest stosownie poprzez MODUŁ I lub MODUŁ II
ww. Programu. Zapotrzebowanie na środki finansowe dla poszczególnych modułów
Programu są zbierane w Centralnej Aplikacji Statystycznej w formie opublikowanego
przez MRiPS sprawozdania jednorazowego nr DPS-V-252-JS/2021 z terminem
przekazania przez Gminy do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Szczecinie do dnia 10 grudnia 2021 r.
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Szczegółowe informacje na temat „Programu rozwoju rodzinnych domów pomocy”,
zasady podziału środków budżetu państwa na realizację Programu oraz podział zadań znajdą
Państwo w załączeniu.
Zachęcam do skorzystania z możliwości poszerzenia form wsparcia udzielanego
na terenie Państwa Gminy i skorzystania z dofinansowania Programu rozwoju rodzinnych
domów pomocy. Edycja 2022
Z poważaniem,
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
Zastępca dyrektora

Justyna Łyjak
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