
Kryteria merytoryczne przyznawania dotacji jednostkom samorządu terytorialnego  
na utworzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi na lata 2013-2015 

Kryterium Punktacja 

1. Potrzeba utworzenia 
ośrodka w świetle 
zapisów strategii 
rozwiązywania 
problemów społecznych i 
lokalnego programu 
ochrony zdrowia 
psychicznego, jeśli taki 
program został  
opracowany (0-4 pkt) 

0 – strategia nie uwzględnia problemów związanych z funkcjonowaniem na terenie gminy/powiatu 
osób z zaburzeniami psychicznymi; brak lokalnego programu OZP 
1– w strategii znajdują się zapisy dotyczące funkcjonowania osób z zaburzeniami psychicznymi, ale 
nie są one poparte konkretnymi danymi liczbowymi i analizą merytoryczną problemu; brak lokalnego 
programu OZP 
2– dane liczbowe i analiza merytoryczna zawarte w strategii nie wskazują jednoznacznie na 
konieczność utworzenia ośrodka wsparcia; brak lokalnego programu OZP 
3 – zawarte w strategii dane liczbowe i analiza merytoryczna uzasadniają potrzebę utworzenia ośrodka 
wsparcia; brak lokalnego programu OZP 
4 - zawarte w strategii dane liczbowe i analiza merytoryczna uzasadniają potrzebę utworzenia ośrodka 
wsparcia; został opracowany lokalny program OZP, w którym zawarto potrzebę utworzenia ŚDS-u 

2. Wsparcie udzielane 
osobom z zaburzeniami 
psychicznymi przez 
funkcjonujące na terenie 
jst organizacje i instytucje 
w świetle strategii 
rozwiązywania 
problemów społecznych, 
lokalnego programu OZP 
i/lub informacji zawartych 
we  wniosku o udzielenie 
dotacji (0-2 pkt) 

0 – organizacje i instytucje działające na terenie jst zapewniają wystarczające wsparcie osobom z 
zaburzeniami psychicznymi ( w tym – w formie specjalistycznych usług opiekuńczych) 
1 – istnieją istotne obszary wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi, opisane w strategii 
rozwiązywania problemów społecznych, które nie są realizowane w wystarczającym zakresie przez 
organizacje i instytucje działające na terenie jst  
2 –  na terenie jst nie funkcjonują organizacje lub instytucje udzielające wsparcia osobom z 
zaburzeniami psychicznymi w zakresie określonym w strategii rozwiązywania problemów 
społecznych 

3. Możliwość korzystania 
przez mieszkańców jst  
z miejsc w ośrodkach 
wsparcia funkcjonujących 
w ramach wojewódzkiej 
sieci takich ośrodków  
(0-2 pkt) 

0 –  mieszkańcy jst mają możliwość korzystania z miejsc w ośrodkach wsparcia istniejących na terenie 
jst lub w ościennych gminach, w stopniu zaspokajającym potrzeby wskazane w strategii i/lub wniosku 
1 – mieszkańcy jst mają możliwość korzystania z miejsc w ośrodkach wsparcia istniejących na terenie 
jst lub w ościennych gminach, w stopniu niezaspokajającym potrzeb wskazanych w strategii, 
programie OZP lub wniosku albo korzystanie z tych miejsc związane jest z koniecznością ponoszenia 
znacznych kosztów związanych np. z transportem uczestników 
2 – mieszkańcy jst nie mają możliwości korzystania z miejsc w ośrodkach wsparcia istniejących na 
terenie jst lub w ościennych gminach ze względu na pełne wykorzystanie miejsc w tych ośrodkach lub 
brak możliwości dojazdu uczestników 

4. Obiekt, w którym ma być 
usytuowany ŚDS  

 (0-4 pkt) 

0 – obiekt, w którym ma być usytuowany ŚDS nie spełnia warunków „ogólnych” przewidzianych 
rozporządzeniem MPiPS w sprawie środowiskowych domów samopomocy (otoczenie, powierzchnia, 
rozkład i liczba pomieszczeń, itp.) odpowiednio do planowanej liczby uczestników, a jego 
przystosowanie do wymogów określonych w przepisach wymaga nakładów z budżetu państwa na 
poziomie wyższym niż 20 tys. zł na 1 nowe miejsce; 
1 – obiekt, w którym ma być usytuowany ŚDS nie spełnia warunków „ogólnych” przewidzianych 
rozporządzeniem MPiPS  w sprawie środowiskowych domów samopomocy i wymaga dużych 
nakładów finansowych (od 15 do 20 tys. zł na 1 nowe miejsce) na spełnienie wymagań szczegółowych 
w zakresie standardów lokalowych i barier architektonicznych; 
2 – obiekt, w którym ma być usytuowany ŚDS nie spełnia warunków „ogólnych” przewidzianych 
rozporządzeniem MPiPS  w sprawie środowiskowych domów samopomocy, ale wymaga relatywnie 
niewielkich nakładów finansowych (od 10 do 15 tys. zł na 1 nowe miejsce) na spełnienie wymagań 
szczegółowych w zakresie standardów lokalowych i barier architektonicznych; 
3 – obiekt, w którym ma być usytuowany ŚDS spełnia warunki „ogólne” przewidziane 
rozporządzeniem MPiPS w sprawie środowiskowych domów samopomocy i wymaga relatywnie 
niewielkich nakładów na osiągnięcie standardów lub jst deklaruje udział własny w doprowadzeniu do 
spełniania standardów (planowane nakłady z budżetu państwa na utworzenie 1 miejsca wynoszą  
od 8 do 10 tys. zł) 
4 – stan obiektu jest na tyle dobry lub jst deklaruje udział własny w przygotowaniu obiektu w takim 
stopniu, że nakłady z budżetu państwa na utworzenie 1 miejsca nie przekroczą 8 tys. zł   

5. Możliwości zapewnienia 
odpowiedniej jakości 
usług oraz pełnego 
wykorzystania miejsc  
(0-3 pkt) 

 0 – brak deklaracji jst o możliwości pozyskania wykwalifikowanej kadry, brak koncepcji 
funkcjonowania jednostki (projekt programu działalności jednostki); brak informacji o możliwych 
działaniach na rzecz pełnego wykorzystania miejsc  
1 – jst deklaruje zatrudnienie wykwalifikowanej kadry, przedstawia tylko ogólną koncepcję 
funkcjonowania jednostki i nie wskazuje działań na rzecz pełnego wykorzystania miejsc  
2 – jst deklaruje zatrudnienie wykwalifikowanej kadry, przedstawia ogólną koncepcję funkcjonowania 
jednostki i wskazuje działania na rzecz pełnego wykorzystania miejsc  



3 – jst deklaruje zatrudnienie wykwalifikowanej kadry, przedstawia klarowną koncepcję 
funkcjonowania jednostki ze wskazaniem konkretnych rozwiązań organizacyjnych oraz planowanych 
form wsparcia i sposobów ich realizacji oraz wskazuje konkretne sposoby działań na rzecz pełnego 
wykorzystania miejsc 

 


