
Uzasadnienie utworzenia pododdziału dla osób uzależnionych od alkoholu 

w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie 

 
 

Diagnoza problemu 

 
Domy Pomocy Społecznej to miejsca specyficzne. Przebywają w nich osoby 

wymagające całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie 
mogące samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, którym nie można zapewnić 
niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych (art. 54 ustawy o pomocy społecznej, z dnia 
12.03.2004 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728)).  

Ustawa w art. 56 stanowi, że domy pomocy społecznej, w zależności od tego, dla kogo 
są przeznaczone, dzielą się na domy dla: 
1) osób w podeszłym wieku; 
2) osób przewlekle somatycznie chorych; 
3) osób przewlekle psychicznie chorych; 
4) dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie; 
5) dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie; 
6) osób niepełnosprawnych fizycznie. 

Podstawę prawną rozwiązywania problemów alkoholowych w Polsce stanowi ustawa 
z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
(Dz. U. z 2007 r. Nr 70 poz. 473 ze zmianami). Ustawa kompleksowo reguluje zagadnienia 
dotyczące profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, wskazuje zadania z tego 
zakresu oraz podmioty odpowiedzialne za ich realizacje, w tym samorząd województwa. 

W art.35 ust.2 wskazuje, że „W razie orzeczenia ubezwłasnowolnienia sąd 
opiekuńczy, określając sposób wykonywania opieki, orzeka o umieszczeniu tej osoby w domu 
pomocy społecznej dla osób uzależnionych od alkoholu, chyba że zachodzi możliwość 
objęcia tej osoby inną stałą opieką” (ta inna stała opieka to przeważnie umieszczanie w domu 
pomocy dla przewlekle psychicznie chorych). W Rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki 
Społecznej z dnia 06 maja 1983r. (Dz. U. nr 25 poz. 115 z 1983r) będącym aktem 
wykonawczym do wspomnianej ustawy a obowiązującym do dnia dzisiejszego określony 
został wyraźnie Regulamin funkcjonowania takiego typu domu pomocy. Zapisy w nim 
zastosowane umożliwiają większa kontrolą nad osobami w nim przebywającymi. Dzięki tym 
instrumentom możliwe byłoby realne prowadzenie terapii dla osób w nim przebywających. W 
paragrafie 7 rozporządzenia czytamy że „wnoszenie, sprzedaż, posiadanie i spożywanie 
napojów alkoholowych na terenie domu jest zabronione”. Natomiast paragraf 10 daje 
możliwość dyrektorowi domu zastosowanie postępowanie przewidzianego w regulaminie w 
stosunku do osób, które w rażący sposób go naruszają.  Ustawodawca więc wskazuje profil 
domu pomocy, jego regulamin, jednak zapisy te nie występują w przepisach bezpośrednio 
związanych z pomocą społeczną tj. w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy 
społecznej.  

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w odpowiedzi na pytanie dotyczące 
możliwości utworzenia domu pomocy społecznej dla osób uzależnionych od alkoholu, uważa 
za zasadne podjęcie pilotażowego działania, które pozwoli na praktyczne przetestowanie 



takiego przedsięwzięcia z możliwością wdrażania w innych regionach kraju. Z posiadanej 
interpretacji wynika, iż samorząd terytorialny może powołać taki dom wykorzystując 
funkcjonujące prawo, mimo braku zapisu o tego typu placówce w branżowej ustawie. Typ 
takiej placówki powinien zostać określony dla osób przewlekle psychicznie chorych z 
podtypem dla osób z zespołem alkoholowym. Dom taki powinien posiadać szczególny 
regulamin organizacyjny, który będzie całkowicie zabraniał posiadania i spożywania alkoholu 
na terenie placówki, co wykracza poza obowiązujące regulacje. Ministerstwo deklaruje 
wsparcie ze strony specjalistów zatrudnionych w resorcie w realizacji przedsięwzięcia. 
Jednocześnie zaznacza, że będzie to swoisty pilotaż rozwiązań prawnych, które do tej pory 
nie zostały wdrożone. Oznacza to jednocześnie możliwość zmiany przepisów zawartych w 
ustawie o pomocy społecznej (dodanie nowego profilu domu) po zastosowaniu powyższego 
rozwiązania w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie.  
 W Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie, w części Domu przeznaczonej dla osób 
przewlekle psychicznie chorych około 70% mieszkańców stanowią osoby ze stwierdzonym 
Zespołem Zależności Alkoholowej. Problem ten dotyczy nie tylko naszego Domu ale 
występuje w większości domów w Polsce.  
 Przeprowadzone kilka lat temu badania ankietowe w 27 domach na terenie 
województwa mazowieckiego wykazały, że około 8% pensjonariuszy nadużywa alkoholu. To 
znaczące grupa. Te wyniki oznaczają, oczywiście, że nikt nie podejmuje prób 
konstruktywnego ratowania sytuacji. Specjaliści terapii uzależnień próbują wchodzić z ofertą 
do domów pomocy społecznej, gdzieniegdzie spotykają się grupy AA, czasem nawet personel 
DPS-ów sięga po sądowe zobowiązanie do leczenia.  

Nadużywanie alkoholu nawet przez jednego mieszkańca DPS-u w wyraźny sposób 
zaburza funkcjonowanie domu i pociąga za sobą dodatkowe obowiązki jego pracowników. 
Powodów jest kilka. Mieszkańcy rzadko mają pojedyncze pokoje. Najczęściej są one 2-3 
osobowe. Picie chociażby jednego z nich zakłóca życie i funkcjonowanie pozostałych osób  
nie tylko z pokoju, ale i z całego domu. Pogarsza atmosferę i wzajemne między nimi relacje, 
staje się przyczyną napięć, kłótni, a czasem nawet zachowań agresywnych. Dla pracowników 
problem ten jest mocno stresujący. Wysłuchują skarg mieszkańców, muszą zapewnić czystość 
w domu, interweniować, czasem wzywać policję. Nawet, jeżeli taki mieszkaniec sprawia 
personelowi i innym kłopoty i jest bardzo uciążliwy, nie można odmówić mu podstawowej 
opieki, którą gwarantuje mu ustawa. W wielu sytuacjach z zażywaniem alkoholu związanych 
jest pośrednio wiele innych problemów jak: pożyczanie pieniędzy, nieoddawanie ich, robienie 
sobie długów itp. Takie zachowania wpływają negatywnie na wzajemne relacje pomiędzy 
mieszkańcami. Należy zatem pomóc mieszkańcom domu którzy nie mają problemu 
alkoholowego w spokojnym funkcjonowaniu w placówce a jednocześnie umożliwić 
mieszkańcom z problemem alkoholowym skorzystanie z terapii. Realizujemy w ten sposób 
prawa obu grup mieszkańców. 
 

2.  Przesłanki wsparcia inwestycji ze środków przeznaczonych na standaryzacje w 

Domach Pomocy Społecznej. 

 

 Biorąc pod uwagę specyfikę problemu jakim jest alkoholizm mieszkańców dps w tym 
specyfikę klienta, który potrzebuje pomocy niezbędne jest przygotowanie odpowiedniej 



infrastruktury technicznej dzięki której możliwy będzie proces terapeutyczny mieszkańców. 
Nie jest to możliwe w obecnej bazie mieszkaniowej domu. Elementem koniecznym do 
skutecznego procesu terapeutycznego jest wyodrębnienie obiektu w którym będę przebywać 
mieszkańcy z problemem alkoholowym. Niestety oddział na którym przebywają w chwili 
obecnej mieszkańcy uzależnieni od alkoholu nie spełnia standardów koniecznych do 
prowadzeni skutecznej terapii. Nowy obiekt musi być oddzielony od pozostałych budynków, 
nie może mieć bezpośredniego kontaktu z otoczeniem (zlikwidowanie problemu donoszenia 
alkoholu przez osoby z zewnątrz) i musi posiadać odmienny regulamin organizacyjny.  
 Należy jednocześnie zauważyć, że większość osób kierowanych w chwili obecnej do 
domu pomocy społecznej w Pleszewie na oddział dla osób przewlekle psychicznie chorych to 
osoby z zespołem zależności alkoholowej. Powoduje to powolną zmianę specyfiki oddziału i 
jednocześnie uświadamia że istnieje konieczność utworzenia oddziału właśnie dla tego typu 
klienta domu pomocy społecznej. W kolejce oczekujących na przyjęcie do DPS w Pleszewie 
są kolejne osoby uzależnione od alkoholu. 

W listopadzie 2009 roku odbyło się pierwsze szkolenie dla pracowników Domu 
Pomocy Społecznej w Pleszewie organizowane przez Państwową Agencje Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych. Szkolenie jest efektem podpisanego porozumienia pomiędzy DPS 
w Pleszewie a Agencją. Celem szkolenia jest przygotowanie pracowników do świadczenia 
pomocy uzależnionym od alkoholu mieszkańcom DPS. W ramach pierwszego etapu szkoleń 
przeprowadzone zostało seminarium dla kadry kierowniczej DPS w Pleszewie którego celem 
było dostarczenie wiedzy na temat choroby alkoholowej, określenie wpływu nadużywania 
alkoholu na funkcjonowanie psychofizyczne osoby uzależnionej, rozpoznanie skutecznych 
metod pomocy osobie uzależnionej, ze szczególnym zwróceniem uwagi na udzielenie 
pomocy uzależnionym mieszkańcom DPS. Następnie odbyło się dwudniowe szkolenie w 
formie warsztatów dla 40 pracowników DPS. Podczas tego szkolenia omawiano tematykę 
różnicowania problemów alkoholowych, rozpoznawania problemów alkoholowych, 
charakteryzowano role grup samopomocowych w pomaganiu osobom pijącym szkodliwie 
oraz sposoby motywowania osoby uzależnionej od alkoholu do podjęcia leczenia, trudności w 
procesie zdrowienia pacjentów uzależnionych i pijących szkodliwie. W marcu 2010 roku 
odbyły się kolejne szkolenia dla pracowników pleszewskiego domu. W chwili obecnej trwa 
szkolenie specjalistyczne, składające się z trzech czterodniowych spotkań dla 19 
pracowników, którzy docelowo będą pracować na tworzonym oddziale.   

W pododdziale/podtypie dla osób uzależnionych od alkoholu w Domu Pomocy 
Społecznej przebywać będzie 30 mieszkańców. Osoby te będą przebywały w 15 pokojach 
dwuosobowych z dostępem do łazienki z natryskiem. Oprócz tego w budynku będą m.in. 
jadalnia, pokój dziennego pobytu, gabinet zabiegowy, dyżurka pracownicza, pomieszczenie 
rehabilitacyjne, palarnia itd. Całość budynku będzie spełniała normy wynikające z przepisów 
pomocy społecznej dotyczących standardów w Domach Pomocy Społecznej. Osoby 
przebywające na oddziale będę się wywodziły z tutejszego Domu jak również ze wszystkich 
zainteresowanych placówek z Województwa Wielkopolskiego. Pobyt w oddziale będzie 
czasowy. W zależności od długości trwania programu terapeutycznego może to być 6 do 12 
miesięcy. Po tym czasie osoby wracają na swoje macierzyste miejsca w Domach Pomocy 
Społecznej. Miejsca będą więc rotacyjne. Koszty bieżącego pobytu mieszkańców pododdziału 
będę pokrywane tak jak w przypadku pozostałych osób zgodnie z regulacjami ustawowymi. 



W kwestii realizacji programów terapeutycznych dla mieszkańców utworzonego oddziału  
uzgodniono podczas prac zespołu ds. pijących szkodliwie oraz uzależnionych mieszkańców 
DPS przy Dyrektorze PARPA, że zostanie przygotowany specjalny program terapeutyczny, 
który będzie wdrażany przez przeszkolonych przez Agencje pracowników Domu Pomocy 
Społecznej w Pleszewie i nadzorowany przez istniejący w Pleszewie lub okolicy ośrodek 
terapii uzależnień – np. Jarocin lub Ostrów Wlkp. Pracownicy domu najlepiej znają 
mieszkańców i specyfikę pracy z nimi więc im będzie najłatwiej realizować program 
terapeutyczny oczywiście pod nadzorem merytorycznym wskazanych podmiotów.  

Trwają również rozmowy z dyrekcja PARPA na temat utworzenia w Pleszewie przy 
Domu Pomocy Społecznej Centrum Pomocy Uzależnionym Mieszkańcom Domów Pomocy 
Społecznej. Z założenia Centrum ma pomagać innym domom w pracy z uzależnionymi 
mieszkańcami, organizować spotkania, szkolenia we współpracy z PARPA, prowadzić 
doradztwo prawne i merytoryczne, koordynować sieć wsparcia mieszkańców dps-ów którzy 
opuszczają pleszewski dom i wracaj do swoich macierzystych domów.  
 
Źródła wykorzystane w opracowaniu: 
T. Głowik – „Problemy alkoholowe i ich rozwiązywanie w Domach Pomocy Społecznej”, 
J. Mikuła – „Alkohol w domach pomocy społecznej” – Terapia uzależnienia i 
współuzależnienia. 

 
 
3. Informacja na temat finansowania przedsięwzięcie p.n. budowa pododdziału dla osób 

uzależnionych od alkoholu w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie. 

 

Rok 2010 

 
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego – 354.489,88 zł 
(ze względu na warunki atmosferyczne nie wykonano zaplanowanych prac i oddano kwotę 
145.510,12 zł) 
Środki własne – 150.000,24 zł 
 
Rok 2011 

Urząd Marszałkowski – 150.000,00 zł + planowane do przekazania 900.000,00 zł 
Środki własne – 100.000,00 zł 
Środki pozyskane przez Powiat Pleszewski z PFRON – 643.832,00 zł 
Środki planowane do pozyskania na wyposażenie z Urzędu Wojewódzkiego – 150.000,00 zł 
 


