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Na podstawie rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej  
z dn. 22 września 2005 r. z późniejszymi zmianami  w sprawie 
specjalistycznych usług opiekuńczych SPOA w Gdańsku realizuje SUO 
w 7 gminach woj. pomorskiego.  
W oparciu o nasze doświadczenia odpowiadamy na pytania: 
 

1) zgodnie z procedurami SUO przyznawane jest w indywidualny 

sposób dzieciom i dorosłym osobom. 

SPOA Gdańsk realizuje SUO m.in. w gminie Gdańsk dla 104 osób  

z autyzmem, w gminie Pruszcz Gdański dla 25 osób z autyzmem.  

W Gdańsku ilość przyznanych godzin SUO w zależności  

od potrzeb dziecka/dorosłego kształtuje się średnio w ilości  

od 20 do 60 godzin miesięcznie. 

2) każde dziecko ma indywidualny program terapeutyczny  
w ramach SUO zgodnie  z rozporządzeniem 

3) organizacja terapii spoczywa na terapeucie realizującym 
program terapeutyczny 

4) pomoce terapeutyczne zapewniają/kupują rodzice;  
jeżeli istnieją trudności finansowe  rodzice mogą wystąpić  
o zasiłek celowy do OPSu na zakup pomocy 

5) stawka godzinowa za SUO jest zróżnicowana.  
Średnia stawka godzinowa pracy terapeuty w gminach z którymi 
współpracuje SPOA  wynosi 30zł/brutto/godzina; konsultacje 
specjalistyczne (superwizja) 65zł/brutto/godzina. 
Koszty dojazdu OPSy uwzględniają w zwiększonej stawce 
godzinowej  

6) praca terapeuty rozliczana/wypłacana  jest za faktycznie 

przepracowane godziny w miesiącu 

http://www.spoa.org.pl/


7) czas i miejsce realizacji SUO wynika z realizacji programu 

terapeutycznego i  uzgodnienia pomiędzy rodzicami a terapeutą 

uwzględniając potrzeby osoby  z autyzmem w tym zakresie.  

SUO będąc dodatkowym wsparciem zazwyczaj realizowane  

jest popołudniu.  

8) SUO realizowane jest na terenie gminy w której zamieszkuje 

osoba z autyzmem.  

Może być realizowane w domu, szkole, przedszkolu i innych 

miejscach w zależności od deficytów rozwojowych osoby  

z autyzmem  np.: 

 ćwiczenie umiejętności społecznych  (np. robienie 

zakupów, skorzystanie z usług fryzjera i in.),   

 kształtowanie prawidłowych zachowań w miejscach 

publicznych (np. nauka korzystania z komunikacji 

publicznej, uczestniczenie w mszy św.; korzystanie  

z basenu itp.; ),  

 nauka spędzania wolnego czasu (spacery, wyjście do kina 

itp.)  

 dbanie o zdrowie podopiecznego ( wizyta u dentysty  

i innych lekarzy, szczepienia, kształtowanie zdrowych 

nawyków jedzenia  itp.) 

 w domu (np. pomoc w odrabianiu lekcji, pomoc  

w kształtowaniu prawidłowych relacji rodzinnych itp.)  

 

 

Szerokie wyjaśnienie rozporządzenia zostało opracowane  

przez prawników Fundacji Synapsis i dostępne jest jako pdf   

http://synapsis.org.pl/images/poradniki/suo.pdf 

 

 
opr. Anita Czarniecka 
Koordynator Woj. Warmińsko-Mazurskiego  
Programu „Zrozumieć Autyzm” www.zrozumiecautyzm.eu 
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