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Więcej pomocy z programu „Za życiem” 

Program „Za życiem” to kompleksowa oferta wsparcia dla rodzin wychowujących niepełnosprawne 

dzieci. Obejmuje m.in. zapewnienie wszechstronnej opieki nad kobietą i dzieckiem w czasie ciąży  

i po porodzie, pomoc w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, dostęp do usług koordynacyjno- 

opiekuńczo-rehabilitacyjnych, a także specjalistyczne poradnictwo i pomoc asystentów rodziny.  

Program „Za życiem” został przyjęty przez rząd w 2016 r. niedługo po uchwaleniu ustawy o wspieraniu 

kobiet w ciąży i rodzin. Do istniejących form wsparcia wkrótce dołączą kolejne.  

Konsultacje zmian 

Aby rodziny mogły skorzystać z nowych rozwiązań, resort rodziny przygotował zmiany przepisów  

w ustawie o pomocy społecznej, ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawie  

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zostaną one poddane szerokim konsultacjom  

ze środowiskiem osób niepełnosprawnych. Konsultacje społeczne MPRiPS przeprowadzi wspólnie z Caritas 

Polska.   

Dodatkowo 4 tys. świadczenia 

W przypadku narodzin dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą 

zagrażającą jego życiu – oprócz wspomnianych form wsparcia – rodzinie przysługuje ponadto jednorazowe 

świadczenie w wysokości 4 tysięcy złotych. Jest ono wypłacane matce, ojcu albo opiekunowi prawnemu 

lub faktycznemu dziecka bez względu na posiadane dochody. Aby otrzymać to świadczenie, należy 

wystąpić z wnioskiem o jego przyznanie w terminie 12 miesięcy od narodzin dziecka. Miejsce złożenia 

wniosku wyznacza każda gmina.  

Nowe formy wsparcia 

Przyjęte w programie „Za życiem” rozwiązania szczegółowe zakładają m.in. wsparcie osób niepełnosprawnych 

poprzez rozwój mieszkalnictwa chronionego, aktywizację zawodową opiekunów osób niepełnosprawnych, 

a także wzmocnienie profilaktycznego aspektu zadań asystenta rodziny.  

Skorzystają z mieszkań chronionych 

Nowe rozwiązania zakładają wprowadzenie podziału mieszkań chronionych na dwa typy: treningowe  

i wspomagane. O ile celem pierwszego będzie przygotowanie przebywających w nim osób do usamodzielnienia 

umożliwiającego samodzielne funkcjonowanie w środowisku, o tyle mieszkania chronione wspomagane 

będą przeznaczone dla osób niepełnosprawnych lub osób w podeszłym wieku w celu usamodzielnienia 

tych osób na poziomie ich możliwości. W praktyce rozwój mieszkalnictwa chronionego zakłada 

utworzenie 50 mieszkań rocznie dla 500 osób. W tym roku zostanie wydane na ten cel 12 milinów złotych. 

W kolejnych czterech latach na mieszkania chronione przewidziano po 24 miliony złotych. 

Wrócą na rynek pracy 

Program „Za życiem” to także ułatwienia dla opiekunów osób niepełnosprawnych w powrocie na rynek 

pracy. Będzie to możliwe z jednej strony dzięki stworzeniu dla nich preferencyjnych warunków  

do podejmowania działalności gospodarczej, a z drugiej – zachęcaniu innych bezrobotnych do zakładania 

działalności polegającej albo na prowadzeniu żłobków lub klubów dziecięcych z miejscami dla dzieci 



 
niepełnosprawnych, albo na świadczeniu usług rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych w ich 

miejscu zamieszkania.  

To jednak nie wszystko. Opiekunowie dzieci niepełnosprawnych będą mieli możliwość skorzystania  

z subsydiowanego zatrudnienia, jak również podjęcia pracy w formie telepracy. Z kolei tym opiekunom, 

którzy nie mogą uzyskać statusu bezrobotnego, zostanie zapewniony bezpośredni dostęp do usług  

i instrumentów rynku pracy. Na aktywizację zawodową opiekunów osób niepełnosprawnych z Funduszu 

Pracy zostanie przeznaczono ponad 23 mln w tym roku i po niemal 55,5 mln w kolejnych czterech latach.  

Przybędzie asystentów rodziny 

W wyniku uchwalenia ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin oraz programu kompleksowego 

wsparcia dla rodzin „Za życiem” nowe uprawnienia zyskali asystenci rodziny. Stali się oni odpowiedzialni 

za koordynację poradnictwa dla kobiet w ciąży i po urodzeniu dziecka z ciężkim i nieodwracalnym 

upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, jak również dla rodzin tych kobiet. Resort 

rodziny chce, by liczba asystentów rodziny wzrosła. 

Powstaną centra usług 

Dodatkowo przewidziano usprawnienie realizacji usług pomocy społecznej poprzez wprowadzenie 

możliwości utworzenia w gminie nowej jednostki organizacyjnej pomocy społecznej, jaką ma być centrum 

usług, a także poprzez wydzielenie w ramach struktury organizacyjnej ośrodka pomocy społecznej 

zespołów realizujących poszczególne zadania w zakresie usług pomocy społecznej.  

Centra usług będą mogły być łączone z ośrodkami wsparcia, jednak z wyłączeniem tych, które są 

przeznaczone dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W razie połączenia ośrodek wsparcia będzie częścią 

struktury organizacyjnej centrum usług. Zakres usług oferowanych przez centrum określi rada gminy  

w drodze uchwały o utworzeniu tej jednostki. 

Zapewnią opiekę wytchnieniową i domy samopomocy  

Szeroką ofertę wsparcia będą uzupełniały działania podejmowane w ramach innych programów  

i źródeł finansowania. Chodzi m.in. o przygotowywany przez resort rodziny program opieki 

wytchnieniowej. Celem tego programu będzie zapewnienie opieki dla osób niepełnosprawnych oraz 

wsparcie członków rodziny w opiece nad dzieckiem niepełnosprawnym. W planach jest zapewnienie opieki 

nad osobą niepełnosprawną w wymiarze do 120 godzin rocznie. W tym roku resort rodziny chce 

przeznaczyć na to w sumie 53 mln złotych. W kolejnych latach poziom finansowania wyniósłby 106,5 mln 

zł rocznie.  

Oprócz tego, przewidziano ułatwienie dostępu do środowiskowych domów samopomocy dla większej 

liczby osób, w tym dla tych ze spektrum autyzmu. Działanie to będzie realizowane pilotażowo  

na podstawie obowiązujących przepisów oraz po zgłoszeniu zapotrzebowania do wojewody.  

Na rozwój sieci środowiskowych domów samopomocy przeznaczono w tym roku 52 mln złotych.  

W kolejnych latach zadanie będzie finansowane na poziomie prawie 74 mln złotych rocznie. 

Na realizację programu „Za życiem” w 2017 roku zaplanowano 511 mln złotych. W latach 2017-2021  

na program zostanie przeznaczonych łącznie 3,1 mld złotych.  
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