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Wstęp

Doniosłość prawna i społeczna problematyki związanej z działalnością domów pomocy społecz-
nej jest w dzisiejszej rzeczywistości trudna do przecenienia. Zjawisko starzenia się społeczeństwa,
w powiązaniu z osłabieniem więzi rodzinnych i rodziny jako podstawowej jednostki społecznej po-
woduje, że zapewnienie przez państwo oraz samorządy pomocy i wsparcia rosnącej liczbie osób
starszych i wymagających opieki staje się zadaniem pierwszoplanowym. To z kolei oznacza wzrost
zapotrzebowania na miejsca w domach pomocy społecznej oraz innych placówkach zapewniają-
cych całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym
wieku. Wyrazem powyższego jest nie tylko wyraźna ewolucja szeroko rozumianej pomocy społecz-
nej, która przyjmuje dzisiaj w dużej mierze charakter usługowy, czego wyrazem są liczne programy
związane z tworzeniem ośrodków wsparcia, świadczeniem usług opiekuńczych czy zapewnieniem
wsparcia asystentów rodziny, ale także rozwój infrastruktury związanej z udzielaniem pomocy oso-
bom wymagającym opieki. Tym samym prowadzenie obiektów takich jak domy pomocy społecznej
przestaje być postrzegane wyłącznie przez pryzmat społeczny, ale staje się także istotnym obsza-
rem działalności gospodarczej, o znaczącym potencjale inwestycyjnym.

Zwiększająca się liczba domów pomocy społecznej, zarówno publicznych, jak i prowadzonych
na zasadach komercyjnych, implikuje także liczne wątpliwości natury prawnej i organizacyjnej
związane z ich funkcjonowaniem. Niniejsza publikacja stanowi odpowiedź na te problemy, zawiera
bowiem wyczerpujące omówienie wszelkich zagadnień dotyczących działalności domów pomocy
społecznej. Struktura „Vademecum dyrektora domu pomocy społecznej” uwzględnia różne aspekty
funkcjonowania omawianych placówek – począwszy od ich tworzenia, standaryzacji czy kontroli
nad nimi, poprzez kwestie związane z prawem pracy oraz organizacją i zarządzaniem domem.
Istotną część publikacji stanowi także omówienie zagadnień dotyczących zasad kierowania oraz
ustalania odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej, a także sytuacji prawnej podopiecznych
domu. Różnorodność omawianych problemów przy jednoczesnej kompleksowości publikacji po-
woduje, że może ona stanowić kompedium wiedzy nie tylko dla osób prowadzących dom pomocy
społecznej, ale także dla wszystkich innych osób zajmujących się szeroko rozumianą pomocą spo-
łeczną w aspektach związanych z pomocą i wspieraniem osób starszych oraz niepełnosprawnych,
w szczególności kierowników i pracowników ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów
pomocy rodzinie czy pracowników sądów.

Warto podkreślić przy tym, że „Vademecum dyrektora pomocy społecznej” ma charakter nie tylko
teoretyczny, ale przede wszystkim praktyczny. Liczne przykłady, zestawienia czy szeroka baza wzo-
rów dokumentów stanowią doskonałe narzędzie do codziennej pracy osób kierujących domami
pomocy społecznej oraz w nich pracujących, ale także, co wskazano wyżej, pracowników organów
pomocy społecznej. Przekazując do Państwa rąk niniejszą publikację, wyrażamy nadzieję, że bę-
dzie to dla Państwa praktyczny przewodnik umożliwiający pewne i bezpieczne poruszanie się w co-
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raz trudniejszej rzeczywistości prawnej i społecznej, w której funkcjonują domy pomocy społecznej
oraz inne jednostki pomocy społecznej.
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