
 

 

 

Założenia do deinstytucjonalizacji usług 

medycznych w zakresie zdrowia psychicznego  

dla osób niesamodzielnych z terenu województwa 

mazowieckiego 

okres realizacji: lata 2017-2020 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Warszawa 2017 r. 

 

  



1 

 

Spis treści 

Definicje ............................................................................................................................................... 2 

Opis problemu ..................................................................................................................................... 4 

Charakterystyka i epidemiologia zaburzeń psychicznych ................................................................... 6 

Lecznictwo psychiatryczne na Mazowszu ........................................................................................... 8 

Cele .................................................................................................................................................... 11 

Cel główny ..................................................................................................................................... 11 

Cele szczegółowe ........................................................................................................................... 11 

Zakres przedmiotowy ........................................................................................................................ 12 

Środowiskowa opieka nad osobami niesamodzielnymi z zaburzeniami psychicznymi ................ 12 

Obszar I .......................................................................................................................................... 16 

Obszar II ......................................................................................................................................... 19 

Obszar III ........................................................................................................................................ 20 

Koszty ................................................................................................................................................ 21 

Monitoring i ewaluacja ...................................................................................................................... 23 

Wskaźniki efektywności................................................................................................................. 23 

Ocena zgłaszalności do programu ................................................................................................. 24 

Ocena jakości świadczeń w programie .......................................................................................... 24 

Ocena efektywności programu ..................................................................................................... 25 

Regulacje prawne .............................................................................................................................. 26 

Załącznik a. Wzór ankiety satysfakcji Uczestnika .............................................................................. 27 

 

  



2 

 

Definicje 

Deinstytucjonalizacja opieki medycznej – proces przejścia od usług świadczonych w formach 

instytucjonalnych do usług świadczonych na poziomie lokalnych społeczności, realizowany zgodnie 

z „Ogólnoeuropejskimi wytycznymi dotyczącymi przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki 

świadczonej na poziomie lokalnych społeczności” i wymagający z jednej strony rozwoju usług 

świadczonych na poziomie lokalnych społeczności, z drugiej – stopniowego ograniczenia usług 

w ramach opieki instytucjonalnej1. 

Beneficjent – podmiot wykonujący działalność leczniczą lub inny podmiot w partnerstwie 

z podmiotem wykonującym działalność leczniczą wyłonione w drodze konkursu, zgodnie z ustawą z 

dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych 

w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217, ze zm.). 

Podmiot wykonujący działalność leczniczą - podmiot rozumiany zgodnie z definicją zawartą w art. 2 

ust. 1 pkt 5 i art. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2016 r. poz. 

1638, ze zm.). 

Osoba z zaburzeniami psychicznymi - to osoba chora psychicznie (wykazująca zaburzenia 

psychotyczne), upośledzona umysłowo lub wykazująca inne zakłócenia czynności psychicznych, które 

zgodnie ze stanem wiedzy medycznej zaliczane są do zaburzeń psychicznych, a osoba ta wymaga 

świadczeń zdrowotnych lub innych form pomocy i opieki niezbędnych do życia w środowisku 

rodzinnym lub społecznym - art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia 

psychicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 546, ze zm.). 

Osoba niesamodzielna - osoba, która ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność 

potrzebuje opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej 

jednej z podstawowych czynności dnia codziennego. Do oceny stopnia niesamodzielności stosowana 

jest Skala Barthel, która pozwala na ocenę chorego pod względem jego zapotrzebowania na opiekę 

innych osób. Bierze się w niej pod uwagę między innymi czynności życia codziennego takie jak: 

spożywanie posiłków, poruszanie się, wchodzenie i schodzenie po schodach, siadanie, ubieranie 

i rozbieranie się, utrzymanie higieny osobistej, korzystanie z toalety oraz kontrolowanie czynności 

fizjologicznych. Za osobę niesamodzielną uznaje się również dzieci, nad którymi opiekę sprawuje 

uczestnik projektu2. 

                                                           
1 Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014-

2020. 
2
 J.w. 
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Uczestnik projektu  – osoba bezpośrednio korzystająca ze świadczeń zdrowotnych oraz innych usług 

(w tym działań informacyjno-edukacyjnych) w ramach projektu dotyczącego deinstytucjonalizacji 

usług medycznych w zakresie zdrowia psychicznego dla osób niesamodzielnych z terenu 

województwa mazowieckiego, spełniająca wszystkie warunki wymienione w części „Zakres 

przedmiotowy 

 – Obszar I”. 

Działania w projekcie, w postaci działań informacyjno-edukacyjnych muszą być również skierowane 

do otoczenia uczestników projektu (rodzina i opiekunowie osób niesamodzielnych z zaburzeniami 

psychicznymi, które uczestniczą w projekcie) oraz do personelu medycznego świadczącego usługi 

z zakresu opieki nad osobami niesamodzielnymi z zaburzeniami psychicznymi. 
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Opis problemu  

Zgodnie z założeniami określonymi w dokumencie pn. Krajowe ramy strategiczne. Policy paper 

dla ochrony zdrowia na lata 2014-20203, w Narzędziu 18 - przewidziane zostało wsparcie 

deinstytucjonalizacji opieki nad osobami zależnymi, w szczególności poprzez rozwój alternatywnych 

form opieki nad osobami niesamodzielnymi (w tym osobami starszymi). Celem przedmiotowego 

narzędzia jest stymulacja rozwoju zdeinstytucjonalizowanych form opieki w celu zapobiegania 

umieszczaniu tych osób w zakładach stacjonarnych (w szczególności na oddziałach szpitalnych), 

poprzez rozwój różnorodnych zintegrowanych usług. 

Działania z zakresu deinstytucjonalizacji opieki medycznej nad osobami niesamodzielnymi 

realizowane w ramach RPO dotyczyć mogą w szczególności4: 

 wsparcia tworzenia i działalności dziennych form opieki nad osobami zależnymi5; 

 wsparcia działalności lub tworzenia nowych miejsc opieki medycznej w formach 

zdeinstytucjonalizowanych; 

 zapewniania opieki medycznej nad osobami niesamodzielnymi w zastępstwie za opiekunów 

będących członkami rodzin, w tym opieki domowej lub miejsc opieki w dziennych formach; 

 wsparcia psychologicznego lub szkoleń dla opiekunów, w szczególności członków rodzin, 

w zakresie opieki medycznej nad osobami niesamodzielnymi; 

 działań informacyjno-edukacyjnych skierowanych do osób niesamodzielnych oraz do osób 

z ich otoczenia, opiekunów; 

 działań informacyjno-edukacyjnych skierowanych do osób świadczących usługi z zakresu 

opieki nad osobami niesamodzielnymi, w tym w szczególności do lekarzy, pielęgniarek, 

terapeutów, rehabilitantów, psychologów; 

 wsparcia projektów teleopieki, czyli doradztwa telefonicznego i bezpośredniej pomocy 

(m. in. lekarzy, pielęgniarek i opiekunów medycznych) na wezwanie w szczególnej sytuacji. 

W ramach realizacji tego narzędzia wykluczone jest wsparcie dużych instytucji o charakterze 

opiekuńczo-pobytowym, świadczących usługi długoterminowej pomocy dla osób niepełnosprawnych, 

dzieci, osób starszych i chorych psychicznie. 

                                                           
3 Krajowe ramy strategiczne. Policy paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020. Źródło: http://www.mz.gov.pl/rozwoj-i-
inwestycje/fundusze-europejskie-dla-sektora-ochrony-zdrowia/krajowe-ramy-strategiczne-policy-paper/ 
4 Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014-
2020, Warszawa, grudzień 2015 r. Źródło: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o funduszach/ dokumenty/wytyczne-w-
zakresie-realizacji-przedsiewziec-z-udzialem-srodkow-europejskiego-funduszu-spolecznego-w-obszarze-zdrowia-na-lata-2014-2020/ 
5 W ramach deinstytucjonalizacji usług medycznych w zakresie zdrowia psychicznego dla osób niesamodzielnych z terenu województwa 
mazowieckiego nie będą mogły być wspierane projekty dotyczące działalności lub tworzenia nowych dziennych domów opieki medycznej 
(DDOM). Standard nowych DDOM zostanie wypracowany w ramach PO WER. 

http://www.mz.gov.pl/rozwoj-i-inwestycje/fundusze-europejskie-dla-sektora-ochrony-zdrowia/krajowe-ramy-strategiczne-policy-paper/
http://www.mz.gov.pl/rozwoj-i-inwestycje/fundusze-europejskie-dla-sektora-ochrony-zdrowia/krajowe-ramy-strategiczne-policy-paper/
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o%20funduszach/%20dokumenty/wytyczne-w-zakresie-realizacji-przedsiewziec-z-udzialem-srodkow-europejskiego-funduszu-spolecznego-w-obszarze-zdrowia-na-lata-2014-2020/
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o%20funduszach/%20dokumenty/wytyczne-w-zakresie-realizacji-przedsiewziec-z-udzialem-srodkow-europejskiego-funduszu-spolecznego-w-obszarze-zdrowia-na-lata-2014-2020/
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Deinstytucjonalizacja usług medycznych w zakresie zdrowia psychicznego dla osób niesamodzielnych  

z terenu województwa mazowieckiego umożliwi osobom z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzinom 

uczestnictwo w życiu społeczności na równych zasadach z innymi osobami.  

Jak wynika z raportu „Diagnoza systemu pomocy i oparcia społecznego dla osób chorujących 

psychicznie na terenie województwa mazowieckiego”6 opracowanego przez Mazowieckie Centrum 

Polityki Społecznej w Warszawie, najważniejsze bariery i problemy w zakresie realizacji wsparcia 

środowiskowego, z punktu widzenia instytucji wspierających osoby z zaburzeniami psychicznymi to:  

 zbyt mały budżet przeznaczony na wsparcie osób chorych i ich opiekunów, negatywne 

podejście społeczeństwa do kwestii chorób psychicznych, 

 niskie kwalifikacje personelu, 

 ograniczona liczba pracowników instytucji wspierających, 

 ograniczone zasoby czasu, jakimi dysponują instytucje udzielające wsparcia, 

 problemy w komunikacji z osobami chorymi, 

 niedostosowanie rynku zatrudnienia (brak miejsc pracy dla osób chorych), 

 utrudniony kontakt z rodziną pacjentów, 

 ograniczony dostęp do specjalistów (np. psychoterapeutów), 

 brak współpracy pomiędzy instytucjami, lęk chorych przed zgłaszaniem się po pomoc. 

Natomiast za najważniejsze potrzeby w zakresie realizacji wsparcia środowiskowego, w tym wsparcia 

społecznego i zawodowego z punktu widzenia osób chorych oraz ich opiekunów autorzy ww. raportu 

uznali: 

 większe zrozumienie oraz wyższą świadomość ze strony otoczenia,  

 wsparcie terapeutyczne – w przypadku osób chorych, a także możliwość zdobycia 

narzędzi/umiejętności wspierania osób chorych (np. zdolności komunikacyjne), 

 pomoc osoby trzeciej, która wspierałaby swoimi umiejętnościami i wiedzą opiekuna osoby 

chorej, 

 wsparcie psychologiczne, motywacyjne – w przypadku opiekunów osób chorych.  

                                                           
6„Diagnoza systemu pomocy i oparcia społecznego dla osób chorujących psychicznie na terenie województwa mazowieckiego”, 
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, Warszawa, 2016 r. 
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Charakterystyka i epidemiologia zaburzeń psychicznych 

Bez względu na przyjętą metodologię badań, w ostatnich latach zauważalny jest wzrost 

rozpowszechnienia zaburzeń psychicznych. Badanie Epidemiologic Catchment Area Study 

prowadzone w latach 1980-1985 przez amerykański National Institute of Mental Health wskazało, że 

u ponad 54% respondentów występowały co najmniej dwa zaburzenia psychiczne w ciągu trwania 

życia. Podobne wyniki uzyskano w kolejnych amerykańskich badaniach epidemiologicznych 

dotyczących rozpowszechnienia zaburzeń psychicznych. Badanie The National Comorbidity Study 

przeprowadzone w latach 1990-1992 wykazało, że 48% populacji USA doświadcza w ciągu całego 

życia przynajmniej jednego zaburzenia psychicznego, 29% osób, z którymi przeprowadzono wywiady, 

w chwili badania miało objawy zaburzeń psychicznych. Badanie obejmowało próbę reprezentatywną 

dla całego kraju, tj. 8 098 osób w wieku od 15 do 54 lat, pochodzących z 48 amerykańskich stanów. W 

latach 2001–2003, w ramach międzynarodowego projektu badawczego koordynowanego przez 

WHO, przeprowadzono badanie epidemiologiczne, którym objęto łącznie 9 282 respondentów. 

Stwierdzono, że 57,4% ankietowanych doświadczyło w przeszłości zaburzeń psychicznych, oraz że 

32,4% cierpiało z ich powodu w ciągu roku poprzedzającego badanie. Oceniono, że 

rozpowszechnienie zaburzeń psychicznych w ciągu całego życia u kobiet jest nieco niższe w niż 

u mężczyzn i wynosi 56,5% w grupie kobiet i 58,4% w grupie mężczyzn. Podobne wyniki uzyskano 

w badaniu „Epidemiologia zaburzeń psychiatrycznych i dostępność psychiatrycznej opieki zdrowotnej. 

EZOP – Polska”, przeprowadzonego w latach 2010-2011. Otrzymane dane wskazały, że występowanie 

przynajmniej jednego zaburzenia psychicznego w ciągu ostatnich 12 miesięcy rozpoznano u 23,4% 

osób (6 mln osób). To pierwszy w naszym kraju projekt zrealizowany na próbie 10 000 respondentów, 

mający na celu oszacowanie rozpowszechnienia zaburzeń psychicznych w Polsce.  Z badań EZOP 

wynika, że co czwarty Polak w wieku produkcyjnym doświadczał w swoim życiu zaburzeń 

psychicznych. Przynajmniej jedno zaburzenie – z 18 definiowanych w klasyfikacjach (ICD-10 i DSM-IV) 

można było rozpoznać u 23,4% osób (6 mln. osób), co czwarty Polak doświadczył więcej niż jednego z 

badanych zaburzeń, a co dwudziesty piąty – trzech i więcej. Do najczęstszych zaburzeń należały te 

związane z przyjmowaniem substancji (12,8%), w tym nadużywanie i uzależnienie od alkoholu 

(11,9%) oraz nadużywanie i uzależnienie od narkotyków (1,4%). Blisko 10% mieszkańców Polski (2,5 

mln) cierpiało na zaburzenia nerwicowe, w tym fobie specyficzne, a prawie milion na poważne 

zaburzenia afektywne takie jak depresja, dystymia, mania. Znaczna część Polaków ujawnia, że w 

przeszłości doświadczała zaburzeń psychicznych, przy czym do najczęstszych należały zaburzenia 

afektywne - 30,9% (obniżenie nastroju i aktywności), fobie - 30,6%, zaburzenia lękowe - 23,9%. 

Badanie EZOP pokazało wyraźnie, że problemy ze zdrowiem psychicznym rzutują na różne dziedziny 

życia. Trudności z codziennym funkcjonowaniem (poznawczym, ruchowym, indywidualnym, czy 
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społecznym) doświadcza z takiego powodu ok. 19% populacji (prawie 5 mln osób), co przekłada się 

na ograniczenia zdolności do wykonywania pracy lub codziennych czynności (18%), obniżenia jakości 

wykonywanej pracy (16%) lub wkładania w jej wykonywanie większego wysiłku (14%). 

 Tabela 1. Średnie rozpowszechnienie i zapadalność na najczęstsze zaburzenia psychiczne będące przyczyną 
niepełnosprawności na świecie 

Zaburzenie psychiczne Rozpowszechnienie 

roczne 

Rozpowszechnienie 

w ciągu życia 

Zapadalność 

Schizofrenia - 0,9 - 6,4/1000 0,04 - 0,58/1000 

Zaburzenia afektywne dwubiegunowe typu I - 0,2 - 1,6/100 0,5/100 

Zaburzenia afektywne dwubiegunowe typu II 1,3/100 0,4 - 4,8/100 - 

Duża depresja 0,6 - 11,3/100 0,9 - 17,1/100 1,6/100 

Spektrum zaburzeń afektywnych 

dwubiegunowych 

3,4/100 110,8/100 - 

Dystymia - 0,9 - 6,4/100 - 

Otępienie - 5,2 - 8,0/100 - 

Uzależnienie od alkoholu/powikłania 

uzależnienia 

3,1/100 13,2/100 - 

Uzależnienie od narkotyków/powikłania 1,4/100 8,0/100 - 

Fobia społeczna 12,1/100 12,1/100 - 

Co najmniej jedno zaburzenie 9,6 - 32,4/100 25 - 57,4/100 - 

Na podstawie: www.hcp.med.harvard.eu/ncs/; Rozpowszechnienie zaburzeń psychicznych przegląd ważniejszych badań 
epidemiologicznych. Rymaszewska J i wsp. Postępy Psychiatrii i Neurologii 2005; 14 (3): 195200; Współchorobowość 
zaburzeń psychicznych — dane epidemiologiczne. Kiejna A i WSP. Psychiatry 2010; 7, 1: 1–10. 

 

Wstępne wnioski z analiz badań epidemiologicznych mówią o częstym występowaniu nawet kilku 

zaburzeń (dwóch lub więcej) u jednej osoby. Stwierdzono, że odsetek osób, które w ciągu roku 

poprzedzającego wywiad doświadczały zaburzeń psychicznych, waha się w zależności od kraju, 

w  którym przeprowadzono badanie i wynosi od 4,3% do 26,4% w USA. W wielu przypadkach objawy 

mają umiarkowane nasilenie. Podkreśla się również fakt, iż większość osób, które spełniają kryteria 

rozpoznania zaburzeń psychicznych, nie korzysta z profesjonalnej pomocy medycznej. Szacuje się, 

że w krajach rozwiniętych odsetek chorych nieobjętych opieką, u których zidentyfikowano głębokie 

zaburzenia psychiczne, waha się od 35% do 52%. W pozostałych państwach wskaźnik ten ma 

rozpiętość od 65% do 88%. 

W Polsce blisko 2 mln osób rocznie poddawanych jest hospitalizacji psychiatrycznej. Jednak 

rzeczywista liczba osób wymagających opieki psychiatrycznej jest znacznie większa. Z powodów 

problemów z adekwatnym do terytorialnego zróżnicowania zaburzeń psychicznych, rozlokowaniem 

podmiotów leczniczych, występowaniem barier administracyjnych utrudniających zapewnienie 
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szybkiej pomocy doraźnej i skróceniem czasu oczekiwania na leczenie nie wszyscy chorzy zgłaszają się 

do specjalisty.  

Wszystkie te badania jednoznacznie pokazują, że zarówno promocja zdrowia psychicznego, jak 

lecznictwo psychiatryczne powinny być jednym z priorytetów ochrony zdrowia. Wyniki badań 

epidemiologicznych wskazują, że większość zaburzeń psychicznych ma początek w okresie 

adolescencji, natomiast zazwyczaj korzystanie z pomocy medycznej jest bardzo oddalone w czasie 

(o ok. 10 lat). Zjawisko to może być związane z dostępnością do opieki zdrowotnej, stosowaną 

profilaktyką oraz rozpowszechnianiem wiedzy o zaburzeniach psychicznych. 

 

Lecznictwo psychiatryczne na Mazowszu 

Na terenie województwa mazowieckiego funkcjonuje obecnie 8 publicznych szpitali psychiatrycznych 

(w tym dwa szpitale psychiatryczne dla dzieci i młodzieży) oraz 12 szpitali posiadających oddział 

psychiatryczny lub pokrewny (psychogeriatryczny lub psychosomatyczny), które zawarły kontrakt 

z NFZ w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień. 

Oddziały psychiatryczne ogólne stanowią najważniejszą część bazy lecznictwa stacjonarnego. 

Oddziały ogólnopsychiatryczne dysponują 1 858 łóżkami (bez podmiotów leczniczych podległych 

MSWiA), w których leczy się ok. 21 tyś. chorych. Wykorzystanie łóżek ogólnych jest bardzo duże (96 

%). Poza oddziałami psychiatrycznymi ogólnymi lecznictwo psychiatryczne dysponuje jeszcze: 140 

łóżkami w oddziałach psychiatrycznych ogólnych dla dzieci, 92 łóżkami w oddziałach rehabilitacji 

psychiatrycznej, 112 łóżkami w oddziałach zaburzeń nerwicowych, 50 łóżkami w oddziałach leczenia 

zaburzeń nerwicowych dla dzieci, 71 łóżkami dla chorych somatycznie.  

Ponadto w województwie mazowieckim znajduje się 155 łóżek w oddziałach psychogeriatrycznych, 

40 łóżek w oddziałach psychiatrycznych dla przewlekle chorych, 233 łóżka w oddziałach psychiatrii 

sądowej o wzmocnionym i maksymalnym zabezpieczeniu - w tym maksymalnym zabezpieczeniu 

dla  młodzieży. Oddziały/ośrodki leczenia uzależnień (o różnych profilach) dysponują łącznie około 

950 łóżkami. 

W zakresie lecznictwa ambulatoryjnego publicznego funkcjonuje około 117 poradni zdrowia 

psychicznego, obsługującego około 200 tyś. pacjentów. Obok nich istnieje mniejsza liczba publicznych 

poradni wyspecjalizowanych oraz duża liczba zarejestrowanych podmiotów, poradni niepublicznych.  
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Tabela 2. Oddziały psychiatryczne w województwie mazowieckim 

Lp. Nazwa szpitala Powiat Szpital ogólny/psychiatryczny 

1 
Specjalistyczny Szpital Wojewódzki 

 w Ciechanowie 
ciechanowski ogólny 

2 
Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów 
Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego 

w Gostyninie 
gostyniński psychiatryczny 

3 
Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia 

 im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie 
pruszkowski psychiatryczny 

4 
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki 

Zdrowotnej w Przasnyszu 
przasnyski ogólny 

5 
Zespół Opieki Zdrowotnej "Szpitala Powiatowego"  

w Sochaczewie 
sochaczewski ogólny 

6 Mazowieckie Centrum Psychiatrii „DREWNICA” Sp. z o.o. wołomiński psychiatryczny 

7 
Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów 

Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej 
 im. dr Barbary Borzym w Radomiu 

m. Radom psychiatryczny 

8 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  

w Siedlcach 
m. Siedlce ogólny 

9 
Instytut Psychiatrii i Neurologii 

 
m. Warszawa psychiatryczny 

10 
Mazowiecki Szpital Bródnowski 

w Warszawie Sp. z o.o. 
m. Warszawa ogólny 

11 
Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów 

Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej  
w Warszawie 

m. Warszawa psychiatryczny 

12 
Szpital Bielański im. ks. Jerzego Popiełuszki Samodzielny 

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
m. Warszawa ogólny 

13 Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej SPZOZ m. Warszawa ogólny 

14 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Płocki ZOZ" m. Płock ogólny 

15 Wojskowy Instytut Medyczny  m. Warszawa ogólny 

16 
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki 

Zdrowotnej w Lipsku 
lipski 

ogólny 
(oddział psychiatryczny  
dla przewlekle chorych) 

17 
Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Ostrołęce  

im. dr Józefa Psarskiego 
m. Ostrołęka 

ogólny  
(oddział psychiatryczny  

dla chorych somatycznie) 

18 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

 Szpital Specjalistyczny MSW w Otwocku 
MSWiA 

ogólny 
(oddział leczenia zaburzeń 

nerwicowych) 

Źródło: opracowane własne. 

Oprócz powyższych form opieki psychiatrycznej, na Mazowszu działa 15 zespołów leczenia 

środowiskowego. Celem ich działania jest zapobieganie zbędnej hospitalizacji, zachowanie ciągłości 

leczenia i jakości życia chorych. Z opieki realizowanej przez ok. 25 oddziałów dziennych korzysta 

rocznie nieco ponad 3 tyś. chorych, ich aktualna rola w systemie jest niewielka, jedynie uzupełniają 

lub zastępują świadczenia stacjonarne. 
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Na terenie Mazowsza funkcjonują dwie placówki dedykowane wyłącznie dzieciom i młodzieży - 

w  Zagórzu k. Warszawy oraz w Garwolinie. Pozostałe oddziały funkcjonują w strukturze ogólnych 

szpitali psychiatrycznych lub szpitali dziecięcych. 

Tabela 3. Podmioty realizujące świadczenia dla dzieci i młodzieży 

Lp. Nazwa szpitala Powiat 
Szpital 

Ogólny/psychiatryczny 
dziecięcy 

1 
Instytut Psychiatrii i Neurologii 

 
m. Warszawa  

psychiatryczny 
(oddział psychiatrii dzieci i 

młodzieży) 

2  Szpital Mazowiecki w Garwolinie Sp. z o.o. garwoliński   dla dzieci i młodzieży 

3 
Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o.  

w Zagórzu 
otwocki dla dzieci i młodzieży 

4 Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny  m. Warszawa 
ogólny dziecięcy  

(oddział psychiatryczny) 

5 
Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów 

Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. Barbary Borzym  
w Radomiu 

m. Radom 
psychiatryczny 

(oddział psychiatryczny dla 
dzieci i młodzieży) 

Źródło: opracowane własne. 

Na dzień 31 sierpnia 2016 r. w Polsce pracowało 4 476 lekarzy psychiatrów. Z Raportu 

przygotowanego przez Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie psychiatrii za rok 20157 wynika, że 

wskaźnik zatrudnienia lekarzy psychiatrów dla Mazowsza należy planować na 1,5/10 tys. ludności, co 

oznacza aktywność zawodową około 800 psychiatrów. Według danych z Rocznego sprawozdania 

o zatrudnieniu specjalistów w podmiotach wykonujących działalność leczniczą MZ-89 za rok 2014 

(stan na 31 grudnia 2014 r.) zatrudnienie lekarzy specjalistów na Mazowszu, wykazywanych 

wg podstawowego miejsca pracy wynosiło 492 psychiatrów. To świadczy o olbrzymich niedoborach 

kadrowych na Mazowszu. Liczba miejsc specjalizacyjnych w dziedzinie psychiatrii w województwie 

mazowieckim wynosi ogółem 456 (w tym 9 miejsc Ministra Obrony Narodowej). Według stanu na 

dzień 12 stycznia 2016 r. - jest 290 wolnych miejsc szkoleniowych. Obserwuje się również deficyt w 

zakresie zatrudnienia kadry pielęgniarskiej, zwłaszcza w placówkach lecznictwa stacjonarnego. 

  

                                                           
7 https://www.mazowieckie.pl/pl/urzad/zdrowie/konsultanci/10706,Raporty-za-2015-rok.html 

https://www.mazowieckie.pl/pl/urzad/zdrowie/konsultanci/10706,Raporty-za-2015-rok.html
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Cele 

Cel główny  

Ze względu na wzrost rozpowszechnienia zaburzeń psychicznych w ostatnich latach, niezbędne jest 

podjęcie działań służących do stworzenia mechanizmu i narzędzi wsparcia oraz odpowiednich 

warunków, które będą realizowane na rzecz osób niesamodzielnych z zaburzeniami psychicznymi, 

ich rodzin oraz opiekunów. Działania te powinny zapobiec w przyszłości narastaniu zaburzeń 

psychicznych i umieszczaniu osób chorych w zakładach stacjonarnych oraz powinny przyczynić się do 

wydłużenia okresu sprawności psychofizycznej i umożliwić pełnienie ról społecznych i zawodowych 

przez te osoby. 

Cele szczegółowe  

Celami szczegółowymi deinstytucjonalizacji usług medycznych w zakresie zdrowia psychicznego dla 

osób niesamodzielnych z terenu województwa mazowieckiego są8: 

 poprawa stanu zdrowia osób niesamodzielnych z zaburzeniami psychicznymi i ich opiekunów; 

 zmniejszenie liczby i czasu trwania hospitalizacji osób niesamodzielnych z zaburzeniami 

psychicznymi; 

 zwiększenie dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej, z których korzystają osoby 

niesamodzielne z zaburzeniami psychicznymi; 

 kompleksowe wsparcie opiekunów osób niesamodzielnych z zaburzeniami psychicznymi, 

w tym edukacja i wsparcie psychologiczne; 

 wypracowanie trwałych rozwiązań zapewniających wysoką jakość usług medycznych, 

dostosowaną do indywidualnych potrzeb osób niesamodzielnych z zaburzeniami 

psychicznymi; 

 umożliwienie podjęcia lub kontynuowania zatrudnienia przez opiekuna osoby 

niesamodzielnej z zaburzeniami psychicznymi. 

 

Powyższe cele będą realizowane poprzez realizację wybranych projektów w oparciu o dokument pn. 

„Krajowe ramy strategiczne. Policy Papier dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020” oraz zapisy 

„Założeń do deinstytucjonalizacji usług medycznych w zakresie zdrowia psychicznego dla osób 

niesamodzielnych z terenu województwa mazowieckiego ” przez podmioty wybrane w ramach 

konkursu. Konkurs będzie ogłoszony na podstawie obowiązującego Harmonogramu naboru 

                                                           
8 Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na 
lata 2014-2020. 
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wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Za  realizację poszczególnych projektów 

odpowiadać będą beneficjenci.  

Zakres przedmiotowy  

Środowiskowa opieka nad osobami niesamodzielnymi z zaburzeniami psychicznymi 

 

Podstawą deinstytucjonalizacji usług medycznych w zakresie zdrowia psychicznego dla osób 

niesamodzielnych z terenu województwa mazowieckiego powinna być środowiskowa opieka 

świadczona na rzecz osób niesamodzielnych z zaburzeniami psychicznymi.  

Celem działania środowiskowej opieki nad osobami niesamodzielnymi z zaburzeniami psychicznymi 

jest zorganizowanie i koordynacja odpowiedniej opieki, która będzie realizowana na rzecz tych osób, 

ich rodzin oraz opiekunów. Działania świadczone w ramach środowiskowej opieki powinny zapobiec 

w przyszłości narastaniu zaburzeń psychicznych i umieszczaniu osób chorych w zakładach 

stacjonarnych oraz powinny przyczynić się do wydłużenia okresu sprawności tych osób. 

Środowiskowa opieka może opierać się na istniejących i obecnie funkcjonujących: oddziałach 

dziennych świadczących usługi z zakresu psychiatrii, poradniach zdrowia psychicznego, poradniach 

specjalistycznych świadczących usługi z zakresu psychiatrii, zespołach leczenia środowiskowego 

i innych jednostkach działających w tym obszarze. Opieka ta może także opierać się na bazie nowo 

utworzonych jednostek.  

Grupa docelowa 

Projekty realizowane w ramach deinstytucjonalizacji mogą być kierowane do osób, które spełniają 

jednocześnie wszystkie kryteria wejścia do projektu opisane, w części „Zakres przedmiotowy 

 – Obszar I”. 

Działania w postaci działań informacyjno-edukacyjnych muszą być również skierowane do otoczenia 

uczestników projektu (rodzina i opiekunowie osób niesamodzielnych z zaburzeniami psychicznymi, 

które uczestniczą w projekcie) oraz do personelu medycznego świadczącego usługi z zakresu opieki 

nad osobami niesamodzielnymi z zaburzeniami psychicznymi. 

Działania obligatoryjne 
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Beneficjenci w ramach poszczególnych projektów dotyczących środowiskowej opieki nad osobami 

niesamodzielnymi z zaburzeniami psychicznymi są zobligowani do realizacji działań w następujących 

obszarach: 

Obszar I - wsparcie działalności dziennych form opieki dla uczestników projektu poprzez zapewnienie 

dostępu do zintegrowanych usług9 w formie dziennej, ambulatoryjnej lub w środowisku domowym 

uczestnika projektu. 

Obszar II - wsparcie i działania informacyjno-edukacyjne dla uczestników projektu oraz dla osób z ich 

otoczenia oraz opiekunów. 

Obszar III - działania informacyjno-edukacyjne dla osób świadczących usługi z zakresu opieki 

nad osobami niesamodzielnymi z zaburzeniami psychicznymi, w szczególności skierowane do: lekarzy 

(w tym POZ -  Podstawowej Opieki Zdrowotnej), pielęgniarek (w tym POZ), terapeutów, 

rehabilitantów, psychologów. 

Każdy beneficjent jest zobowiązany do bieżącego monitorowania oceny jakości udzielanych 

świadczeń poprzez weryfikację ankiet wypełnionych przez osoby uczestniczące w powyższych 

obszarach oraz do prowadzenia monitoringu i ewaluacji wskaźników wskazanych w części 

„Monitoring i ewaluacja”. 

Dodatkowo, beneficjenci w ramach działań z Obszarów I i II mogą zapewnić dostęp do 

zintegrowanych usług uczestnikom projektu, osobom z ich otoczenia, opiekunom w formie: 

teleopieki medycznej 10. 

W każdym projekcie może brać udział równocześnie nie mniej niż 10 i nie więcej niż 15 uczestników. 

W przypadku projektów kierowanych do osób dorosłych, osoby w wieku powyżej 65 r.ż. powinny 

stanowić co najmniej 50% łącznej liczby uczestników. 

Czas trwania projektu nie może być krótszy niż dwa lata. 

                                                           
9 Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia 
na lata 2014-2020, projekty z zakresu deinstytucjonalizacji opieki medycznej nad osobami niesamodzielnymi realizowane w ramach RPO 
mogą obejmować: usługi zdrowotne, rehabilitacyjne i pielęgnacyjne niezbędne do osiągnięcia celów projektu. Ponadto usługi społeczne 
mogą być świadczone tylko jako usługi uzupełniające. 
10 Teleopieka medyczna, definiowana na podstawie Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014-2020, to usługa opiekuńcza o charakterze medycznym, wykorzystująca nowoczesna 
technologie. Usługa jest w szczególności kierowana do osób niesamodzielnych i ma na celu zwiększenie ich bezpieczeństwa w okresie 
przebywania samotnie w domu. 
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W przypadku osób, które były do tej pory hospitalizowane (przebywały w stacjonarnych zakładach), 

świadczenia im udzielane w ramach projektów powinny wspomóc te osoby w powrocie do własnego 

środowiska oraz zapobiec w przyszłości narastaniu zaburzeń i ponownej hospitalizacji tych osób. 

W przypadku osób leczonych do tej pory tylko w trybie ambulatoryjnym, świadczenia im udzielane 

w ramach projektów powinny wspomóc te osoby w funkcjonowaniu w życiu codziennym oraz 

zapobiec w przyszłości narastaniu zaburzeń i hospitalizacji tych osób w zakładach stacjonarnych. 

Zgłoszenia do udziału w poszczególnych projektach mogą być przyjmowane: mailowo, listownie, 

telefonicznie oraz osobiście. Dokładny sposób zgłaszania uczestników do projektu zostanie 

przedstawiony przez beneficjentów w poszczególnych projektach. 

Świadczenia realizowane w ramach projektów, w tym przede wszystkim świadczenia zdrowotne, 

może udzielać tylko personel z odpowiednimi kwalifikacjami z poszanowaniem praw pacjenta i 

innych obowiązujących przepisów. 

Dokumentacja zgromadzona podczas realizacji projektów musi być chroniona na zasadach 

dotyczących ochrony dokumentacji medycznej oraz ochrony danych osobowych. 

Beneficjenci zobligowani są zapewnić uczestnikom projektu dostęp do: 

1. lekarza specjalisty w dziedzinie psychiatrii lub lekarza posiadającego specjalizację I stopnia 

w dziedzinie psychiatrii lub lekarza w trakcie specjalizacji z dziedziny psychiatrii – 

w przypadku projektów kierowanych do osób dorosłych, w zależności od potrzeb pacjenta. 

Lekarz przeprowadza wywiad wstępny, ustala program terapeutyczny, dokonuje oceny stanu 

zdrowia uczestnika projektu co 3 miesiące oraz dokonuje oceny stanu zdrowia uczestnika 

projektu na koniec jego uczestnictwa w projekcie, 

2.  lekarza specjalisty w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży lub lekarza posiadającego 

specjalizację I stopnia w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży lub lekarza w trakcie 

specjalizacji z dziedziny psychiatrii - w przypadku projektów kierowanych do dzieci 

i młodzieży, w zależności od potrzeb pacjenta. Lekarz przeprowadza wywiad wstępny, ustala 

program terapeutyczny, dokonuje oceny stanu zdrowia uczestnika projektu co 3 miesiące 

oraz dokonuje oceny stanu zdrowia uczestnika projektu na koniec jego uczestnictwa w 

projekcie, 

3. pielęgniarki lub pielęgniarki psychiatrycznej (pielęgniarki po kursie specjalizacyjnym), 

w zależności od potrzeb pacjent, 

4. psychologa posiadającego tytuł specjalisty w dziedzinie psychologia kliniczna lub psychologa 

w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychologia kliniczna lub psychologa, 
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z udokumentowanym, co najmniej 2-letnim doświadczeniem w pracy klinicznej, 

udzielającego świadczeń w zależności od potrzeb pacjenta,  

5.  osoby prowadzącej psychoterapię posiadającej certyfikat psychoterapeuty lub osoby 

ubiegającej się o otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty, udzielającej świadczeń w 

zależności od potrzeb pacjenta, 

6. osoby prowadzącej terapię zajęciową - udzielającej świadczeń w zależności od potrzeb 

pacjenta. 

Dodatkowo beneficjenci mogą zapewnić uczestnikom projektu dostęp do innego personelu 

potrzebnego do realizacji celów projektu np.: pracownika socjalnego, logopedy, fizjoterapeuty, 

pedagoga lub pedagoga specjalnego. 

Wymagania dotyczące personelu udzielającego świadczenia w ramach projektu nie mogą być 

mniejsze niż wymagania personelu określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 

2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 1386, ze zm.).  

Warunki udzielania poszczególnych świadczeń mogą być mniejsze niż warunki określone 

w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych 

z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz. U. z 2013 r. poz. 1386, ze zm.). 

Warunki, jakie powinny spełniać przedsięwzięcia w zakresie deinstytucjonalizacji zostały zawarte 

w Rozdziale 7.2 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014-2020. 

Zgodnie z powyższymi wytycznymi, przedsięwzięcia w zakresie deinstytucjonalizacji, które przewidują 

usługi zdrowotne wymienione w katalogu świadczeń gwarantowanych jako podstawowe 

i jednocześnie niezbędne dla realizacji tego przedsięwzięcia, ale obejmujące także usługi zdrowotne 

ponadstandardowe, stanowiące wartość dodaną do funkcjonującego systemu opieki zdrowotnej, 

opracowane w logiczną całość oraz skierowane do zdefiniowanej grupy docelowej, mogą być uznane 

za wykraczające poza zakres świadczeń gwarantowanych i niezastępujące świadczeń opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Takie przedsięwzięcie musi wnosić wartość 

dodaną np. poprzez wprowadzanie nowych rozwiązań systemowych zwiększających skuteczność 

usług zdrowotnych (pomimo faktu, iż analogiczne usługi zdrowotne są finansowane ze środków 

publicznych) i powinno gwarantować funkcjonowanie wypracowanych rezultatów (przynajmniej w 

zakresie rozwiązań funkcjonalnych, czyli np. koordynacji procesu badań i leczenia) po zakończeniu ich 

finansowania ze środków EFS.  
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Obszar I  

Obszar I - wsparcie działalności dziennych form opieki nad uczestnikami projektu poprzez 

zapewnienie dostępu do zintegrowanych usług w formie dziennej, ambulatoryjnej lub w środowisku 

domowym uczestnika projektu. 

Projekty w tym obszarze muszą obejmować działania mające na celu zwiększenie dostępności 

do zintegrowanych usług oraz wsparcie dla uczestników projektu w trybie dziennym, ambulatoryjnym 

lub środowiskowym. 

Dostęp do zintegrowanych usług wsparcia musi być zapewniony dla osób dorosłych lub dzieci 

i młodzieży przez 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku) w formie dziennej, przez minimum 

8 godzin dziennie, w godzinach dostosowanych do potrzeb pacjentów i ich rodzin. W wyjątkowych 

przypadkach liczba dni i godzin funkcjonowania dziennej formy opieki może zostać wydłużona 

do lokalnych potrzeb. 

W projektach kierowanych do osób dorosłych, osoby starsze (powyżej 65 r.ż.) powinny stanowić 

co najmniej 50% wszystkich uczestników projektu. 

Dostęp do usług w godzinach popołudniowych i/lub wieczornych oraz/lub w soboty/niedziele będzie 

kryterium premiującym przy ocenie projektów. 

Proponowane działania dla osób uczestniczących w projekcie mogą obejmować następujące formy: 

konsultacje, porady, wizyty domowe lub środowiskowe, sesje psychoterapii, terapie rodzinne, 

dodatkowe interwencje, grupy wsparcia dla uczestników i ich rodzin, warsztaty umiejętności 

wychowawczych, społecznych, aktywizację społeczną i zawodową itp. Działania realizowane w 

ramach tego Obszaru powinny być atrakcyjne dla osób uczestniczących w projekcie, skuteczne 

i odpowiednio dostosowane do osób uczestniczących w tych działaniach. 

Działania te muszą mieć na celu pomoc osobom uczestniczącym w projekcie w powrocie do własnego 

środowiska, w funkcjonowaniu w życiu codziennym oraz zapobiec w przyszłości narastaniu zaburzeń 

i ponownej hospitalizacji tych osób w stacjonarnych zakładach. 

Kryteria wejścia do projektu 

Osoba aplikująca do projektu musi spełniać jednocześnie wszystkie poniższe warunki: 

1) w trakcie rekrutacji i na czas udziału w projekcie musi być mieszkańcem województwa 

mazowieckiego tj. osobą fizyczną mieszkającą na terenie województwa mazowieckiego 

w rozumieniu Kodeksu cywilnego; 

2) w trakcie rekrutacji musi spełniać kryteria osoby niesamodzielnej; 
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3) w trakcie rekrutacji musi spełniać kryteria osoby z zaburzeniami psychicznymi tj. posiadać  

diagnozę lekarza psychiatry oraz: 

- być po leczeniu szpitalnym na oddziale o profilu psychiatrycznym i/lub  

- być po leczeniu w formie stacjonarnej i/lub  

- być osobą zagrożoną hospitalizacją, wykazującą objawy zaburzeń psychicznych (wg ICD-10), 

weryfikowane na podstawie zaświadczenia od lekarza psychiatry lub na podstawie 

dotychczasowej jego dokumentacji lekarskiej; 

4) wyrazić pisemną zgodę na udział w projekcie (lub zgoda jego opiekuna); 

5) złożyć pisemne oświadczenie, że nie bierze udziału w innym analogicznym projekcie 

finansowanym z EFS u innego beneficjenta (lub pisemne oświadczenie jego opiekuna). 

 

Uczestnikami w projektach nie mogą być osoby z uzależnieniem od alkoholu i narkotyków, chyba 

że u osób tych występuje jednocześnie: uzależnienie od alkoholu lub narkotyków i choroba 

psychiczna (tzw. podwójna diagnoza). 

 

U osób spełniających powyższe wymagania i aplikujących do korzystania ze świadczeń w ramach 

projektu musi być przeprowadzony wywiad wstępny przez lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii 

lub lekarza posiadającego specjalizację I stopnia w dziedzinie psychiatrii, lub lekarza w trakcie 

specjalizacji w dziedzinie psychiatrii w celu zakwalifikowania tej osoby do projektu.  

W przypadku projektów kierowanych do dzieci i młodzieży, wywiad wstępny musi przeprowadzić 

lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii lub lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii dzieci 

i młodzieży lub lekarz posiadający specjalizację I stopnia w dziedzinie psychiatrii lub lekarz 

posiadający specjalizację I stopnia w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży lub lekarz w trakcie 

specjalizacji w dziedzinie psychiatrii. 

Osoba, która ma zostać objęta usługami świadczonymi w ramach środowiskowej opieki, musi 

dostarczyć dotychczasową dokumentację medyczną i/lub zaświadczenie od lekarza psychiatry 

ze diagnozowaną chorobą psychiczną. 

Po zakwalifikowaniu osoby do projektu, lekarz o takich samych kwalifikacjach jak lekarz 

przeprowadzający wywiad wstępny, ustala indywidualny plan działania i program terapeutyczny 

dla osoby uczestniczącej w projekcie oraz przewidywany czas udziału tej osoby w projekcie. Plan 

i program terapeutyczny lekarz może ustalić także po konsultacji z innym personelem biorącym udział 

w projekcie. 
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Dla każdego uczestnika, czas udziału w projekcie będzie ustalany indywidualnie. Jednak udział 

w projekcie nie może być krótszy niż 30 dni roboczych i nie dłuższy niż 260 dni roboczych. Udział 

w projekcie może zostać skrócony z założonych 30 dni roboczych w przypadku wystąpienia jednego 

z „kryteriów wyjścia z projektu”. Każda osoba może wziąć udział w projekcie tylko raz. 

 

Kryteria wyjścia z projektu  

Osoba, która spełni przynajmniej jeden z poniższych warunków nie może uczestniczyć w projekcie: 

1) w trakcie rekrutacji lub w trakcie udziału w projekcie nie jest mieszkańcem województwa 

mazowieckiego, tj. osobą fizyczną mieszkającą na terenie województwa mazowieckiego 

w rozumieniu Kodeksu cywilnego, 

2) w trakcie rekrutacji nie spełnia kryterium osoby niesamodzielnej, 

3) w trakcie rekrutacji nie spełnia kryterium osoby z zaburzeniami psychicznymi, 

4) nie wyraziła pisemnej zgody na udział w projekcie (lub zgody nie wyraził jej opiekun) lub 

zgoda osoby uczestniczącej w projekcie (lub zgoda jej opiekuna) została cofnięta w trakcie 

uczestniczenia w projekcie, 

5) ze względu na stan zdrowia wymaga hospitalizacji lub posiada bezwzględne wskazanie 

do hospitalizacji psychiatrycznej całodobowej, 

6) stan zdrowia poprawił się na tyle, że nie wymaga ona świadczeń realizowanych w ramach 

projektu, 

7) ma zdiagnozowane uzależnienie od alkoholu i/lub narkotyków chyba, że występuje u niej 

jednocześnie: uzależnienie od alkoholu i/lub narkotyków i choroba psychiczna (tzw. 

podwójna diagnoza), 

8) nie złożyła pisemnego oświadczenia, że nie bierze udziału w innym analogicznym projekcie 

finansowanym z EFS u innego beneficjenta lub takiego oświadczenie nie złożył jego opiekun. 

Po każdym 3 miesięcznym okresie udziału w projekcie danego uczestnika, lekarz specjalista 

w dziecinie psychiatrii (lub lekarz posiadający specjalizację I stopnia w dziedzinie psychiatrii, lub 

lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii), dokonuje oceny rezultatów podjętych działań. 

Jeżeli lekarz stwierdzi u osoby uczestniczącej w projekcie postępy w przyjętym postępowaniu, może 

modyfikować przyjęty plan działania i podjąć decyzję o dalszym udziale tej osoby w projekcie. 

W przypadku, kiedy wystąpi jakiekolwiek przeciwskazanie udziału w projekcie (jedno z kryteriów 

wyjścia z projektu), lekarz może podjąć decyzję o wypisaniu uczestnika z projektu, informując 

uczestnika równocześnie o możliwościach korzystania z innego rodzaju świadczeń zdrowotnych lub 

świadczeń realizowanych w ramach pomocy społecznej i/lub zdrowotnej. 
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Przed zakończeniem uczestnictwa w projekcie, konieczne jest dokonanie ponownej oceny stanu 

zdrowia osoby w nim uczestniczącej, w celu oceny rezultatów podjętych działań. 

W ramach projektów nie dopuszczona jest możliwość wystawiania recept czy finansowania leków. 

Przedmiotowe kwestie powinny być realizowane w ramach umowy z NFZ. W ramach działań w 

zakresie wsparcia działalności dziennych form opieki nad uczestnikami przewidziany jest nadzór nad 

terapią farmakologiczną. 

 

Obszar II  

 

Obszar II – wsparcie oraz działania informacyjno-edukacyjne dla uczestników projektu oraz dla osób 

z ich otoczenia oraz opiekunów. 

Pomoc i wsparcie w formie działań informacyjno-edukacyjnych muszą być skierowane do osób 

niesamodzielnych z zaburzeniami psychicznymi, uczestniczącymi w działaniach z Obszaru I, do osób 

z ich otoczenia oraz opiekunów. 

Dodatkowo działania te mogą być świadczone w formie teleopieki medycznej (np. infolinia 

telefoniczna lub/i aplikacja na smartfona lub/i kontakt on-line, live chat, e-porady). Świadczenia w tej 

formie będą dodatkowo premiowane przy ocenie wniosków. 

Projekty w tym obszarze muszą obejmować działania mające na celu zwiększenie wiedzy osób 

niesamodzielnych z zaburzeniami psychicznym oraz osób z ich otoczenia, opiekunów. Realizacja 

poszczególnych form działań w ramach Obszaru II będzie zależna od wyboru dokonanego przez 

beneficjentów i wskazana w konkretnych projektach. Działania informacyjno-edukacyjne muszą 

obejmować co najmniej: podstawową wiedzę na temat zaburzenia psychicznego zdiagnozowanego 

u  osoby uczestniczącej w projekcie, omówienie stosowanych metod leczenia i postępowania oraz ich 

skuteczności, omówienie praktycznych wskazówek jak wspomagać osoby niesamodzielne 

z zaburzeniami psychicznymi w codziennym życiu. 

Działania te muszą być prowadzone przez osoby wskazane w Podrozdziale 7.2 Wytycznych w zakresie 

realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia 

na lata 2014-2020. 

Częstotliwość tych działań powinna zostać dostosowana do potrzeb osób uczestniczących 

w projekcie, nie mniej jednak niż 4 godziny zegarowe w ciągu całego udziału danej osoby w projekcie. 

Działania te mogą mieć różną formę (wykłady, rozmowy indywidulane). 
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Obszar III  

Obszar III - działania informacyjno-edukacyjne dla osób świadczących usługi z zakresu opieki nad 

osobami niesamodzielnymi z zaburzeniami psychicznymi, w szczególności skierowane do: lekarzy 

(w tym POZ), pielęgniarek (w tym POZ), terapeutów, rehabilitantów, psychologów. 

Projekty w tym obszarze powinny obejmować działania mające na celu zwiększenie wiedzy personelu 

medycznego świadczącego usługi z zakresu opieki nad osobami niesamodzielnymi z zaburzeniami 

psychicznymi, w tym w szczególności do lekarzy (w tym POZ), pielęgniarek (w tym POZ), terapeutów, 

rehabilitantów, psychologów. 

Działania informacyjno-edukacyjne dla poszczególnych grup docelowych muszą obejmować, 

co najmniej: postępowanie z osobą z zaburzeniami psychicznymi, rodzaje i charakterystykę 

najczęstszych zaburzeń psychicznych, wstępną diagnozę, objawy zaburzeń psychicznych oraz tryb 

postępowania z osobami z zaburzeniami psychicznymi. Działania te powinny trwać minimum 4 

godziny zegarowe. Działania te muszą być prowadzone przez osoby wskazane w Podrozdziale 7.2 

Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014-2020. 

Uczestnikami działań z Obszaru III mogą być osoby, które spełniają jednocześnie poniższe kryteria: 

 pracujące na terenie województwa mazowieckiego, 

 aktualnie wykonujące zawód/zajmujące stanowisko, do którego kierowane są działania, 

 dobrowolnie zgłosiły chęć uczestnictwa. 

Pomieszczenia i sprzęt potrzebny do realizacji zadań przewidzianych w projekcie powinny spełniać 

wymogi przewidziane w przepisach prawa. 
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Koszty 

Wydatki w ramach projektu muszą być ponoszone zgodnie z zapisami zawartymi w następujących 

dokumentach: Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-

2020 oraz Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014-2020.  

 
Zakup środków trwałych w ramach projektów możliwy jest wyłącznie w sytuacjach, gdy zostanie 

on należycie udowodniony przez beneficjentów, z tym że zakupione środki trwałe będą 

wykorzystywane w ramach nowo rozwijanej formy opieki zdeinstytucjonalizowanej. Finansowanie 

środków trwałych odbywa się na warunkach określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności 

wydatków. 

 

W ramach projektów z zakresu deinstytucjonalizacji opieki medycznej nad osobami 

niesamodzielnymi realizowanych w ramach RPO może być finansowane zapewnienie transportu 

osoby niesamodzielnej lub personelu sprawującego opiekę, związane bezpośrednio z usługami 

zdrowotnymi świadczonymi osobie niesamodzielnej w ramach projektu, z miejsca zamieszkania do 

miejsca realizacji projektu i z powrotem. 

 

Na dofinansowanie działań dotyczących deinstytucjonalizacji usług medycznych w zakresie zdrowia 

psychicznego dla osób niesamodzielnych z Europejskiego Funduszu Społecznego została 

przeznaczona kwota w wysokości 9 471 622,00 euro. Kwota dofinansowania zostanie wyliczona 

zgodnie z przyjętym kursem euro obowiązującym dniu ogłoszenia konkursu i zostanie wskazana 

w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie oraz regulaminie konkursu. 

Uwzględniając koszty pośrednie i bezpośrednie, średni dzienny koszt 1 osoby uczestniczącej 

w projekcie nie może przekroczyć 190,00 zł. W związku z tym pełny średni koszt uczestnictwa 1 

osoby w projekcie przez 1 rok (260 dni roboczych) nie może być wyższy niż 49 400 zł, uwzględniając 

działania informacyjno-edukacyjnymi świadczone w ramach Obszaru II i III. W przypadku, gdy udział 

uczestnika w projekcie jest krótszy niż 260 dni, koszt wsparcia powinien być przeliczony 

proporcjonalnie do  faktycznej liczby dni udziału danej osoby w projekcie. 

Przy założeniu, że każdy uczestnik otrzyma maksymalne wsparcie przez 260 dni, liczba osób objętych 

deinstytucjonalizacją wynosić będzie około 850. W przypadku, gdy okres wsparcia wszystkich osób 

wynosić będzie 30 dni, liczba osób objętych działaniami wyniesie około 7 370 osób. Uwzględniając 
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jednak specyfikę i długość trwania zaburzeń psychicznych należy mieć na uwadze, że osoby 

uczestniczące w tych projektach będą wymagały kilkumiesięcznej opieki. W chwili obecnej trudno 

jest określić dokładną liczbę osób, które otrzymają wsparcie, jednak przy pełnym wykorzystaniu 

przeznaczonej na ten cel alokacji, nie może ona być mniejsza niż 850 osób. 

Okres na realizację projektów: lata 2017-2020 z tym, że okres realizacji projektów nie może być 

krótszy niż  24 miesiące. 

Zaplanowane przez beneficjentów wydatki, w formie szczegółowego budżetu przedstawione 

w projektach, zostaną zweryfikowane podczas oceny wniosku o dofinansowanie, na warunkach 

określonych przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa 

Mazowieckiego na lata 2014-2020.   



23 

 

Monitoring i ewaluacja 

Wskaźniki efektywności 

1. liczba osób niesamodzielnych z zaburzeniami psychicznymi zgłaszających chęć udziału 

w projekcie (wraz ze zgłoszeniami opiekunów tych osób); 

2. liczba osób niesamodzielnych z zaburzeniami psychicznym spełniających kryteria wejścia 

do projektu i biorących w nim udział; 

3. liczba osób niesamodzielnych z zaburzeniami psychicznymi, którzy zrezygnowali z udziału 

w projekcie przed upływem ustalonego terminu (na swój wniosek lub opiekuna); 

4. liczba osób niesamodzielnych z zaburzeniami psychicznymi, którzy z powodu poprawy ich 

stanu zdrowia zakończyli udział w projekcie przed upływem ustalonego terminu; 

5. liczba osób niesamodzielnych z zaburzeniami psychicznymi, którzy z powodu pogorszenia ich 

stanu zdrowia zakończyli udział w projekcie przed upływem ustalonego terminu; 

6. liczba osób niesamodzielnych z zaburzeniami psychicznymi uczestniczących w projekcie 

dłużej niż 30 dni roboczych; 

7. liczba osób niesamodzielnych z zaburzeniami psychicznymi uczestniczących w projekcie 

dłużej niż 90 dni roboczych; 

8. liczba osób niesamodzielnych z zaburzeniami psychicznymi uczestniczących w projekcie 

maksymalną liczbę dni (260 dni roboczych); 

9. liczba osób (z otoczenia osób niesamodzielnych z zaburzeniami psychicznymi), które 

przeszkolono i wyedukowano w ramach działań z Obszaru II; 

10. liczba osób, które zgłosiły chęć udziału w działaniach informacyjno-edukacyjnych w ramach 

działań z Obszaru III; 

11. liczba osób uczestniczących w działaniach informacyjno-edukacyjnych w ramach działań 

z Obszaru III; 

12. ocena jakości udzielanych świadczeń poprzez weryfikację ankiet wypełnionych przez 

uczestników programu lub ich opiekunów; 

13. ocena jakości działań edukacyjnych poprzez weryfikację ankiet wypełnionych przez 

uczestników z Obszaru II; 

14. ocena jakości działań edukacyjnych poprzez weryfikację ankiet wypełnionych przez 

uczestników z Obszaru III; 

15. ocena skuteczności projektu polegającą na porównaniu stanu końcowego w zakresie danego 

problemu zdrowotnego ze stanem wyjściowym. 
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Monitoring i ewaluacja projektów musi być prowadzona w trzech podstawowych zakresach: 

1. ocena zgłaszalności do projektu, 

2. ocena jakości świadczeń projektu, 

3. ocena efektywności projektu. 

 

Beneficjent zobowiązany jest złożyć do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem 

Operacyjnym Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, tj. Zarządu Województwa 

Mazowieckiego do 31 stycznia roku następnego biorąc pod uwagę wykonane działania w ramach 

projektu, następujące dokumenty: 

1. corocznie, w ramach monitoringu: 

1) sprawozdanie roczne z wykonania wskaźników w ramach projektu, 

2) analizę wyników ankiet satysfakcji uczestników projektu. Wzór stanowiący Załącznik a. może być 

modyfikowany do potrzeb beneficjenta, 

2. jednorazowo, po zakończeniu projektu, w ramach ewaluacji sprawozdanie końcowe zawierające 

zrealizowane wskaźniki w całym okresie trwania projektu. 

Sprawozdanie roczne i końcowe może zawierać dodatkowe elementy, nie określone w dokumencie, 

które beneficjent uzna za niezbędne. W przypadku wprowadzenia modyfikacji w sprawozdaniu 

rocznym, sprawozdanie końcowe musi zawierać takie same elementy jak roczne. 

Ocena zgłaszalności do programu 

Beneficjent ma obowiązek prowadzić rejestr osób aplikujących do programu. Ma on obowiązkowo 

zawierać takie dane jak: 

1. imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby aplikującej do udziału w projekcie z uwzględnieniem 

Obszaru do które ta osoba aplikuje; 

2. imię i nazwisko rodzica/opiekuna osoby ubiegającej się o udział w projekcie w ramach Obszaru I. 

Rejestr może zawierać inne dodatkowe dane. Rejestr zgłoszeń do projektu musi być prowadzony 

zgodnie z przepisami dotyczącymi zbierania i przetwarzania i ochrony danych osobowych. 

Ocena zgłaszalności do programu będzie monitorowana na podstawie wartości mierników 

efektywności o numerach 1 i 10. 

Ocena jakości świadczeń w programie 

Jakość świadczeń będzie oceniana na podstawie wyników ankiet satysfakcji uczestników projektu. 

Projekt ankiety stanowi Załącznik a. Ankieta może być modyfikowana i dostosowana do potrzeb 

beneficjenta. Uczestnik projektu lub jego opiekun, po zakończeniu udziału w projekcie, zostanie 
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poproszony o jej wypełnienie i przekazanie jej beneficjentowi. Ponadto każdy beneficjent musi 

zapewnić możliwość zgłaszania uwag przez uczestników lub ich opiekunów. Beneficjent ma 

obowiązek poinformowania wszystkich uczestników o takiej możliwości.  

Ocena efektywności programu 

Efektywność programu będzie oceniania na podstawie danych pochodzących z monitorowania 

wartości mierników efektywności o numerach 2-9 i od 11-15. Analiza osiągniętych wartości w  tych 

miernikach będzie podstawą do oceny czy zostały osiągnięte założone oczekiwane efekty projektu. 
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Regulacje prawne 

1) Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217, ze zm.); 

2) Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz.1638, ze zm.); 

3) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 

ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, ze zm.); 

4) Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 546, 

ze zm.); 

5) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń 

gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 1386, ze zm.); 

6) Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 186, ze zm.); 

7) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych 

wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego 

działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 r. poz. 739); 

8) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu 

dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2015 r. poz. 2069); 

9) Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na 

lata 2014-2020; 

10) Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014-2020; 

11) Policy paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020. Krajowe ramy strategiczne; 

12) Ogólnoeuropejskie wytyczne dotyczące przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki 

świadczonej na poziomie lokalnych społeczności. 
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Załącznik a. Wzór ankiety satysfakcji Uczestnika 

 

ANKIETA SATYSFAKCJI UCZESTNIKA PROJEKTU ……… (nazwa projektu) 

 

Jak oceniają Państwo poziom świadczeń w trakcie udziału w projekcie? 
 

Stosunek personelu medycznego do uczestnika (życzliwość, zaangażowanie, troska o badanego): 

 Bardzo dobrze 

 Dobrze 

 Średnio 

 Źle 

 Nie mam zdania 
 

Stosunek innego personelu do uczestnika (życzliwość, zaangażowanie, troska o badanego): 

 Bardzo dobrze 

 Dobrze 

 Średnio 

 Źle 

 Nie mam zdania 
 

Komunikatywność (wyczerpujące i zrozumiałe przekazywanie informacji): 

 Bardzo dobrze 

 Dobrze 

 Średnio 

 Źle 

 Nie mam zdania 
 
Zapewnianie intymności uczestników podczas badań i zajęć: 

 Bardzo dobrze 

 Dobrze 

 Średnio 

 Źle 

 Nie mam zdania 
 
Sprawność obsługi: 

 Bardzo dobrze 

 Dobrze 

 Średnio 

 Źle 

 Nie mam zdania 

 
 
Inne uwagi 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Bardzo dziękujemy Państwu za pomoc i wypełnienie ankiety. 


