
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Czym jest program „Wsparcie 
Określane przez Potrzebującego?  

W Szkocji przeszliśmy na nowy sposób zapewniania 
opieki socjalnej, określany mianem „Wsparcia 
Określanego przez Potrzebującego" (SDS). Program 
ten odgrywa kluczową rolę w dążeniu do osiągnięcia 
Szkocji, w której osoby niepełnosprawne mogłyby 
wieść niezależne życie i korzystać z form pomocy 
dobrze dopasowanych do ich potrzeb. 

 

 

SDS jest realizowane w sytuacji, w której kształt 
części lub całości wsparcia finansowego dla 
Pana/Pani osoby (lub Pana/Pani dziecka) jest 
ustalany przez Pana/Panią samodzielnie. Model 
ten jest przeznaczony dla osób potrzebujących 
więcej elastyczności, możliwości wyboru i 
kontroli nad procesem opieki. 

 
 

Kto jest uprawniony do skorzystania z modelu SDS?  
 

Osoba uprawniona do skorzystania z modelu SDS 
musi kwalifikować się do otrzymywania opieki 
socjalnej. Kwalifikacja ta jest ustalana przez 
władze lokalne na drodze stosownej oceny 
posługującej się kryteriami 

określonymi w Ustawie o Pracy Socjalnej (Szkocja) z 
1968 r. Aby poddać się ocenie kwalifikowalności do 
otrzymywania wsparcia w tym modelu, należy złożyć 
stosowne zapytanie w dziale usług socjalnych 
właściwym dla Pana/Pani miejsca zamieszkania.  

 
 

Jakie opcje przewiduje model SDS?  

Po poddaniu danej osoby ocenie, proponowane są jej cztery opcje: 

 

Opcja 1: Płatność bezpośrednia 
Płatność pieniężna jest wypłacana bezpośrednio 
zainteresowanemu lub osobie trzeciej. Płatność tę 
można wykorzystać na ustalenie kształtu i 
kontrolowanie własnego sposobu utrzymywania się. 

 

Opcja 2: Indywidualny Fundusz Zasiłkowy 
To możliwość określenia poziomu wsparcia 
finansowego, jakie osoba zainteresowana 
chciałaby otrzymywać, władze lokalne zaś (lub 
stosowane instytucje) zostałby powiernikiem tych 

środków by podejmować decyzje o ich alokacji z 
Pana/Pani upoważnienia. 

 

Opcja 3: Zasiłek bezpośredni 
Władze lokalne dokonują wyboru formy wsparcia i 
organizują jej realizację. 

 

Opcja 4: Połączenie powyższych form 
Może Pan/Pani zdecydować się na połączenie 
powyższych opcji, aby dostosować je do swoich 
potrzeb. 

 

 

 
ARKUSZ INFORMACYJNY: 

Wsparcie Określane przez Potrzebującego  

(SDS) 

Self Directed Support Scotland – 
Kontakt z nami: 

0131 475 2623 

info@sdsscotland.org.uk 

www.sdsscotland.org.uk  

@SDSScot 

/SDSScotland 
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Model SDS w ustawodawstwie  
 

Szkocki parlament uchwalił ustawę o wsparciu z 
tytułu opieki socjalnej, określanego mianem Ustawy o 
opiece socjalnej (Wsparciu Określanym przez 
Potrzebującego) (Szkocja) z 2013 roku, która została 
wdrożona w dniu 1 kwietnia 2014 roku. Oznacza to, 
Władze Lokalne 

 

The Independent Living Movement 

mają obowiązek zapewnić osobom korzystającym z 
opieki socjalnej opcje modelu SDS i informować je o 
sposobach zdobywania informacji i wsparcie, dzięki 
czemu będą oni mogli podejmować świadome 
decyzje związane z ich opieką.  

 

Independent Living Movement to powstały w latach 
70-tych ubiegłego wieku międzynarodowy ruch 
osób niepełnosprawnych. Idea leżące u podstaw 
modelu SDS są takie same jak te, które przyświecały 
ruchowi Independent Living. 

 
Definicja życia niezależnego: „Niezależne życie te 
same aspekty życia jak: wolność, wybór, godność i 
możliwość sprawowania kontroli, którymi osoby 
niepełnosprawne mogą dysponować w pracy jak i w 
lokalnych społecznościach, zupełnie tak samo jak 
inni ich obywatele. 

Niekoniecznie musi to oznaczać życie na własną rękę 
lub konieczność samodzielnego torowania sobie 
własnej życiowej drogi. Oznacza ono prawo do 
praktycznej pomocy i wsparcia by osoby 
niepełnosprawne mogły uczestniczyć w 
społeczeństwie i wieść zupełnie normalny tryb życia". 

Życie niezależne w Szkocji 

 

Gdzie uzyskać pomoc w procesie ustalania modelu SDS?  
 

Na terenie całego kraju istnieją organizacje, które 
oferują wsparcie i informacje o SDS. Te 
„organizacje wsparcia" różnią się co do wielkości i 
możliwości rozpatrywania wniosków, ale oto kilka 
przykładów tego, co mogą one zaoferować: 

 

• Dostarczanie informacji o modelu SDS 

• Wsparcie procesu oceny 

• Pomoc w określeniu kształtu Pana/Pani 
programu wsparcia 

• Wsparcie przy zarządzaniu budżetem 

• Wsparcie wzajemne. 

Aby poznać nazwę lokalnej organizacji wspierającej i 
metody kontaktu z tą organizacją, odwiedź stronę 
www.sdsscotland.org.uk, aby uzyskać pomoc.

 

 

 
ARKUSZ INFORMACYJNY: 

Wsparcie Określane przez Potrzebującego 

(SDS) 

Aby otrzymać niniejszą ulotkę w innym formacie, prosimy o skontaktowanie się z SDSS przy wykorzystaniu 
danych umieszczonych na jej odwrocie 
Szkocka Organizacja Charytatywna Nr: SC039587 Spółka zarejestrowana w Szkocji: SC371469 

http://www.sdsscotland.org.uk/
http://www.sdsscotland.org.uk/

