
SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE (SUO) 

1. Czym są? 

To zajęcia, terapia i pomoc psychologiczno - pedagogiczna dla dzieci                   

i dorosłych świadczone przez specjalistów. O SUO wnioskuje rodzic/opiekun 

prawny do Ośrodków Pomocy Społecznej w gminie, w której zamieszkuje. 

2. Dla kogo? 

Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze to terapia dla dzieci i dorosłych, które takiej 

pomocy potrzebują. Nie jest wymagane orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego - jedynym potrzebnym dokumentem jest zaświadczenie od lekarza 

psychiatry.  Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze to zajęcia dla dzieci i dorosłych 

z niepełnosprawnością intelektualną, ruchową, zaburzeniami ze spektrum 

autyzmu, ADHD,  problemami emocjonalnymi, lękami, schizofrenią, 

mózgowym porażeniem dziecięcym itp. 

 

3. Co zrobić aby uzyskać Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze? 

 

Wizyta u psychiatry - w przypadku dzieci psychiatry dziecięcego

Otrzymanie od lekarza zaświadczenia o treści

"/ Imię i nazwisko / wymaga specjalistycznych usług opiekuńczych                   
w wymiarze /ilośc godzin / miesięcznie w zakresie uczenia i rozwijania 
umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, rehabilitacji fizycznej        
i usprawniania zaburzonych funkcji oganizamu świadczonych przez 
terapeutów:  / np.terapeutę SI,  terapeutę TUS, terapeutę ręki/".

Wizyta w OPS 

Złożenie pisemnego wniosku o przyznanie SUO  ( nie ma specjalnego druku)      
z zaświadczeniem od psychiatry.                                                         
Pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej na podstawie Państwa dochodów 
wystawia decyzję o przyznaniu Specjalistycznych Usług Opiekuńczych                 
i  odpłatności za nie ( często są to usługi darmowe).

Wybrani specjaliści rozpoczynają pracę z dzieckiem lub dorosłym

Godziny i warunki współpracy ustalają terapeuta i rodzic. 

Osoby zainteresowane proszę o kontakt. Tel. 603 910 173



Usługi specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi są finansowane     

z budżetu państwa. Ośrodek pomocy społecznej (gmina) musi wystąpić o środki 

na ich realizację do wydziału polityki społecznej urzędu wojewódzkiego. 

Bodźcem do wystąpienia przez OPS o środki do urzędu wojewódzkiego, może 

być zapotrzebowanie na ten typ usług, zgłaszane przez zainteresowaną osobę. 

Pamiętajmy o tym, jeśli ośrodek stwierdzi, że nie posiada takich funduszy i nie 

jest w stanie zapewnić pomocy – dopytajmy się, czy o środki występował, a jeśli 

nie, to domagajmy się tego!  

Do przyznania specjalistycznych usług opiekuńczych nie jest potrzebne 

orzeczenie o niepełnosprawności czy jakakolwiek opinia z poradni 

psychologiczno – pedagogicznej.  

Ważne! SUO jest przyznawane na podstawie zaświadczenia lekarskiego, a nie 

na podstawie dochodów, tak więc drogi rodzicu nie daj sobie wmówić, że SUO 

nie może być przyznane bo masz za wysokie dochody, bo OPS nie ma 

wykwalifikowanych pracowników, pieniędzy itp. Często OPS wykręca się 

różnymi odpowiedziami. Należy złożyć wniosek o SUO nie słuchając wymówek 

pracownika OPSu, GOPS ma obowiązek dać odpowiedź na piśmie i w 

zależności od tej odpowiedzi można dalej walczyć lub nie. 

Usługi w ramach SUO często są nieodpłatne! OPS może zwolnić z opłat za 

świadczone usługi. Należy się tego domagać jeśli spełnia się określone 

rozporządzeniem warunki.  

 

Podstawa prawna: 

- ustawa z dn. 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U.        

z 2008 r., Nr 115, poz. 728 z późn. zm.), 

– rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dn. 22 września 2005 r.               

w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r., Nr 189, poz. 

1598 z późn. zm.), 

– ustawa z dn. 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U.         

z 1994 r., Nr 111, poz. 535 z późn. zm.). 


