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1. Wprowadzenie
Głównym celem Systemu „E-Opieka” jest poprawa jakości życia osób korzystających z usług
opiekuńczych świadczonych przez samorządy gminne WOF ZIT.
Zakres podsystemu koordynacji i monitoringu usług opiekuńczych obejmuje wsparcie świadczonych
usług opiekuńczych oraz kontrolę ich jakości. W ramach działania zostaną wykorzystane narzędzia TIK,
które pozwolą na skuteczne monitorowanie usług świadczonych przez opiekunów i opiekunki
w gminach biorących udział w projekcie, a dzięki temu na ustandaryzowanie i podniesienie jakości
świadczonych usług poprzez zastosowanie narzędzi optymalizacji ich pracy oraz badania poziomu
świadczonych usług. Rozwiązania wykorzystujące narzędzia TIK mają ułatwić pracę pracowników
ośrodków pomocy społecznej, przede wszystkim skrócić czas związany z przygotowaniem
dokumentacji. Pozwolą nie tylko sprawdzić, czy wizyta opiekuna osoby niesamodzielnej się odbyła, ale
też czy została przeprowadzona o zaplanowanej porze, ile trwała i czy zaplanowane czynności zostały
wykonane. Możliwy będzie stały kontakt z pracownikiem, a dzięki specjalnej aplikacji, opiekunowie
będą mieć stały dostęp do swojego harmonogramu – w razie ewentualnych zmian, mogą być o tym na
bieżąco informowani. Dodatkową funkcjonalnością będzie możliwość oceny pracy opiekunki
i potwierdzenie, że zaplanowane usługi zostały wykonane we właściwy sposób lub zgłoszenie uwag.
Podsystem koordynacji i monitoringu usług opiekuńczych w środowisku będzie integrował się
z Podsystemem teleopieki, w tym z Centrum Teleopieki 24/7 świadczącym teleusługi i teleopiekę dla
mieszkańców 11 gmin WOF.
Obydwa Podsystemy stworzą kompleksowy system wsparcia usług opiekuńczych w oparciu
o rozwiązania informatyczne i teleinformatyczne w 11 gminach Warszawskiego Obszaru
Funkcjonalnego (System „E-Opieka”).
Prace realizowane są w ramach projektu „Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług
opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego
(E-Opieka)” wdrażanego na obszarze 11 gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (miasto
stołeczne Warszawa, Grodzisk Mazowiecki, Jabłonna, Karczew, Legionowo, Marki, Pruszków, Raszyn,
Wieliszew, Zielonka, Żyrardów) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
2014-2020, Działanie 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT
(http://senioralna.um.warszawa.pl/eopieka).

2. Słownik skrótów i pojęć
Dla potrzeb interpretacji niniejszego projektu rozwiązania informatycznego ustala się znaczenie
następujących skrótów:
Tabela 1. Słownik skrótów.

API

interfejs programowania aplikacji (ang. Application Programming
Interface)
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BPiPS

Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy

CI/CD

zbiór zasad, wytycznych, kultura pracy i kolekcja dobrych praktyk
dotyczących pracy nad projektami informatycznymi (ang. Continuous
integration (CI), Continuous Delivery (CD))

CUS

Centrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa” - Zamawiający

CT 24/7

Centrum Teleopieki 24/7

DevOps

(nazwa powstała z połączenia słów Development i Operations) kultura
organizacyjna mająca za zadanie stworzyć synergię pomiędzy działami
wytwarzania oprogramowania (Dev) i zarządzania systemami (Ops)

NFC

komunikacja bliskiego pola (ang. Near Field Communication)

Miasto

m.st. Warszawa

OPS

ośrodek pomocy społecznej

OPZ

opis przedmiotu zamówienia

OWASP

organizacja, której misją jest poprawa bezpieczeństwa aplikacji
internetowych (ang. Open Web Application Security Project)

RWD

(ang. Responsive Web Design), tworzenie stron internetowych, które
w zależności od rozmiaru urządzenia, będą prezentować
użytkownikowi zróżnicowany, optymalny dla jego rozdzielczości (oraz
urządzenia - smartfonu, tabletu czy też komputera) układ treści

RODO

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych

TIK

technologie informacyjno-komunikacyjne

UAT

testy akceptacyjne, których wynik ma ustalić, czy system zostanie
zaakceptowany przez docelowego użytkownika systemu oraz klienta
zamawiającego ten system informatyczny. Testy polegają na przejściu
przez typowe przypadki użycia, podstawowe scenariusze oraz
sprawdzenie ew. innych wymagań zawartych w umowie na
dostarczenie oprogramowania. (ang. User Acceptance Tests)

WCAG

wytyczne dotyczące dostępności treści internetowych (ang. Web
Content Accessibility Guidelines)

W3C

organizacja, która zajmuje się ustanawianiem standardów pisania
i przesyłu stron www (ang. World Wide Web Consortium)

WIFI

lokalna bezprzewodowa sieć komputerowa

WIS

Warszawski Indeks Samodzielności

WOF

Warszawski Obszar Funkcjonalny

11 gmin WOF

11 gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego, w którego skład
wchodzą m.st. Warszawa, Grodzisk Mazowiecki, Jabłonna, Karczew,
Legionowo, Marki, Pruszków, Raszyn, Wieliszew, Zielonka, Żyrardów
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oraz pojęć:
Tabela 2. Słownik pojęć.

Dokumentacja

Wszelkie dokumenty dotyczące realizacji określonego zakresu prac
opracowane przez jego dostawcę lub wspólnie z Zamawiającym,
zarówno w formie elektronicznej, jak i papierowej.

Komponent

niezależnie wytworzony, skompilowany (z ukrytymi szczegółami
implementacyjnymi) program, udostępniający swą funkcjonalność za
pomocą interfejsu, zdolny do współdziałania z większą całością
(systemem) oraz innymi komponentami

Podsystem teleopieki

Podsystem teleopieki z CT 24/7 świadczącym teleusługi i teleopiekę
dla mieszkańców 11 gmin WOF

Podsystem

Podsystem koordynacji i monitoringu usług opiekuńczych
w środowisku, będący przedmiotem niniejszego zamówienia.

System „E-Opieka”

System składający się z Podsystemu koordynacji i monitoringu usług
opiekuńczych w środowisku zintegrowany z podsystemem teleopieki
z Centrum Teleopieki 24/7 świadczącym teleusługi i teleopiekę

System Obsługi
Pomocy Społecznej
(skrót SOPS)

System informatyczny przeznaczony dla jednostek organizacyjnych
pomocy społecznej i wspomagający je w realizacji zadań gminy
i powiatu, wynikających z ustawy o pomocy społecznej
i towarzyszących jej aktów prawnych. Posiada świadectwa zgodności
z „Opisem Systemu dla pomocy społecznej” wydane przez Ministra
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej https://empatia.mpips.gov.pl/dlaurzednikow/systemy-it/systemy-dziedzinowe/ps/swiadectwazgodnosci

Wykonawca usług
opiekuńczych

firma świadcząca usługi opiekuńcze

3. Wymagania formalno-prawne
3.1 Standard świadczenia usług opiekuńczych
W wyniku potrzeby ujednolicenia systemu świadczenia usług opiekuńczych w Warszawie wynikającej
z różnic w poszczególnych ośrodkach pomocy społecznej, szeregu spotkań oraz uzgodnień zostały
wprowadzone Zarządzeniem Nr 1710/2017 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30
października 2017 r. „Standardy usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
realizowane przez m.st. Warszawę w zakresie zadań własnych gminy”, dalej zwane „Standardami”.
Zarządzenie, treść Standardów oraz załączniki zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej
Miasta Stołecznego Warszawy. Zamieszczone zostały także na stronie internetowej Centrum Usług
Społecznych „Społeczna Warszawa” pod adresem http://politykaspoleczna.um.warszawa.pl/cus/
standardy-us-ug-opieku-czych-i-specjalistycznych-w-warszawie.
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Prowadzone w ramach opracowywania Standardów analizy wykazały, że ośrodki pomocy społecznej
w Warszawie w różny sposób świadczą usługi opiekuńcze, tj. inaczej definiują zakres usług, odmiennie
interpretują przepisy regulujące możliwości korzystania ze świadczeń, a także stosują niejednorodne
procedury wyboru wykonawców, kontroli i monitoringu.
Z biegiem czasu pojawiły się nowe potrzeby interesariuszy usług opiekuńczych, na które odpowiedzią
ma być omawiany Podsystem. Jedną z nich jest minimalizowanie czasu realizacji wywiadów
środowiskowych i wszelkich czynności związanych ze świadczeniem usług opiekuńczych
w standardowej formie przy użyciu długopisu i wersji papierowych. Intencją Zamawiającego jest
przeniesienie możliwie wielu czynności w środowisko cyfrowe, zgodnie z opracowanymi Standardami.
Standardy w obecnej wersji podają definicje usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług
opiekuńczych, nakreślają obszar świadczenia ww. usług oraz cele i oczekiwane efekty usług. Ponadto
Standardy szczegółowo przedstawiają procedurę przyznawania świadczeń i ustalania odpłatności za
nie. Załącznikami do Standardów są dokumenty organizowania i świadczenia usług m.in.:
harmonogram prac opiekunek, karta realizacji oraz karta kontroli usług opiekuńczych. Treść
standardów zawiera również opis raportowania i rozliczania usług oraz kontroli i monitoringu
realizowanych usług. Standardy szczegółowo definiują czynności wchodzące w skład usług
opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych. Ostatni rozdział dokumentu opisuje proces
komunikacji między CUS a OPS.
Przytaczane Standardy obowiązują na terenie m.st. Warszawy. Gminy WOF nie posługują się nimi,
jednocześnie zakres usług zdefiniowany w Standardach będzie uniwersalny dla wszystkich gmin
biorących udział w projekcie.
Standardy stanowiły punkt wyjścia do opracowania wsparcia realizacji usług opiekuńczych przy użyciu
systemów teleinformatycznych oraz powinny zostać uwzględnione przez dostawców poszczególnych
składowych całego Podsystemu. Po wdrożeniu Systemu „E-Opieka” standardy zostaną adekwatnie
zaktualizowane.

3.2 Systemy SOPS oraz wywiad środowiskowy
Ośrodki pomocy społecznej zobowiązane są do korzystania z systemu informatycznego SOPS, który
wspomaga je w realizacji zadań gminy i powiatu, które wynikają z ustawy o pomocy społecznej
i towarzyszących jej aktów prawnych, a także musi posiadać świadectwa zgodności z „Opisem Systemu
dla pomocy społecznej” (homologacja) wydane przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej https://empatia.mpips.gov.pl/dla-urzednikow/systemy-it/systemy-dziedzinowe/ps/swiadectwazgodnosci.
Na moment opracowywania niniejszego dokumentu, homologację MRPiPS na stworzone systemy
SOPS posiadają 4 firmy i są to:
a)
b)
c)
d)

Sygnity S.A. na system POMOST Std,
ZETO KOSZALIN Sp. z o.o. na system OPIEKA,
TOP-TEAM TT Sp. z o.o. na system TT POMOC,
INFO-R Sp. J. na system HELIOS-POMOC SPOŁECZNA.
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Każda z wyżej wymienionych firm stworzyła aplikację do przeprowadzania wywiadu środowiskowego
w formie elektronicznej, która zintegrowana jest tylko z ich systemem SOPS. Dzięki aplikacji pracownicy
socjalni nie muszą przepisywać ręcznie obszernych wywiadów środowiskowych w wersji papierowej,
tylko dane automatycznie wprowadzane są do systemu SOPS:
a) Sygnity S.A. dostarcza aplikację WYWIAD PLUS (która jest ściśle powiązana tylko z systemem
POMOST Std),
b) ZETO KOSZALIN Sp. z o.o. dostarcza aplikację OPIEKA - Wywiady elektroniczne,
c) Top-Team TT Sp. z o.o. dostarcza aplikację TOTEM,
d) INFO-R Sp. J. dostarcza aplikację Kalipso – wywiady środowiskowe.
Powyższe aplikacje do przeprowadzania wywiadu środowiskowego posiadają rekomendacje
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: https://empatia.mpips.gov.pl/informacje-dotyczacemodulow-systemow-dziedzinowych-do-obslugi-rejestracji-elektronicznych-rodzinnych-wywiadowsrodowiskowych.

3.2.1 Podstawa prawna przeprowadzania wywiadów środowiskowych
Rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadza się u osób i rodzin korzystających lub ubiegających się
o świadczenia z pomocy społecznej w celu ustalenia ich sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej
i majątkowej. Podstawy prawne realizacji tego procesu stanowią:



Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 sierpnia 2016 r.
w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. z 2017 poz. 1788 z późn. zm.)

3.2.2 Kwestionariusz wywiadu środowiskowego
Podstawowym i prawnie obowiązującym narzędziem oceny potrzeb potencjalnych i obecnych
odbiorców usług pomocy społecznej, w tym osób zależnych, jest kwestionariusz rodzinnego wywiadu
środowiskowego. Jego wzór określa ww. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego. W Tabeli 3 poniżej przedstawiono strukturę
kwestionariusza. Dla oceny potrzeb odbiorców usług będących dorosłymi osobami zależnymi,
adekwatne są Części I oraz IV, przy czym Część IV służy do aktualizacji informacji o osobach już
korzystających ze świadczeń pomocy społecznej i jest okrojoną wersją Części I.
Zakres niniejszego Podsystemu jest bezpośrednio związany z Częścią I, II oraz IV wywiadu
środowiskowego, niemniej jednak rozwiązanie informatyczne, które zostanie zbudowane jako
narzędzie do realizacji wywiadu środowiskowego w formie elektronicznej powinno mieć również
możliwość przeprowadzenia pozostałych części wywiadu środowiskowego.
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Tabela 3. Struktura kwestionariusza wywiadu środowiskowego.
Część I

Dotyczy osób ubiegających się o przyznanie świadczeń pomocy społecznej

Część II

Dotyczy małżonka, zstępnych lub wstępnych, o których mowa w art. 103 ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Część III

Dotyczy małżonka, zstępnych lub wstępnych, o których mowa w art. 103 ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (aktualizacja wywiadu)

Część IV

Dotyczy osób lub rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej (aktualizacja
wywiadu)

Część V

Dotyczy osób ubiegających się o pomoc pieniężną na usamodzielnienie, pomoc
pieniężną na kontynuowanie nauki

Część VI

Dotyczy cudzoziemców, o których mowa w art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej

Część VII

Dotyczy osób i rodzin poszkodowanych w wyniku sytuacji kryzysowej występującej na
skalę masową, a także klęski żywiołowej bądź zdarzenia losowego

Część VIII

Dotyczy wywiadu, o którym mowa w art. 23 ust. 4e ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.
o świadczeniach rodzinnych, albo aktualizacji wywiadu na podstawie art. 23 ust. 4f tej
ustawy

Część IX

Dotyczy wywiadu, o którym mowa w art. 23 ust. 4aa lub 4b ustawy z dnia 28 listopada
2003 r. o świadczeniach rodzinnych albo w art. 15 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 11 lutego
2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

3.2.3 Obecna sytuacja na terenie gmin
Jednostki organizacyjne, w których zostanie wdrożony System „E-Opieka”, czyli 11 gmin WOF,
charakteryzują się odmienną architekturą systemów informatycznych wspierających obsługę
procesów opiekuńczych. Celem implementacji Systemu „E-Opieka” jest umożliwienie wdrożenia pełnej
obsługi poszczególnych procesów w każdej lokalizacji, uwzględniając obecną różnorodność.
Implementacja Systemu „E-Opieka” powinna być dostosowana do współpracy z każdym systemem
SOPS oraz każdą aplikacją do wywiadu środowiskowego, z których obecnie korzystają pracownicy
socjalni w gminach objętych projektem i które zostały przedstawione w Tabeli 4.
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Tabela 4. Systemy SOPS w gminach WOF, formy przeprowadzania wywiadu środowiskowego oraz liczby odbiorców usług oraz opiekunek.

Nazwa
gminy/Jednostki

OPS Warszawa
Bemowo

System SOPS

Forma przeprowadzania
wywiadu
środowiskowego

Liczba
odbiorców
usług
opiekuńczych

Liczba opiekunek
świadczących
usługi opiekuńcze

Liczba
odbiorców
specjalistycznych
usług
opiekuńczych

Liczba
opiekunek
świadczących
specjalistyczne
usługi
opiekuńcze

Liczba pracowników
socjalnych
przeprowadzających
wywiad
środowiskowy

Liczba
pracowników
socjalnych
zaangażowanych
w usługi
opiekuńcze

POMOST
Standard (Std)



Wersja papierowa

170

45

17

13

31

6

POMOST
Standard (Std)




Wersja papierowa
Aplikacja WYWIAD
Plus

79

24

7

2

21

18

OPS Warszawa
Bielany

TT POMOC



Wersja papierowa

262

78

34

14

60

40

OPS Warszawa
Mokotów

POMOST
Standard (Std)



Wersja papierowa

731

199

93

42

67

20

OPS Warszawa
Ochota

POMOST
Standard (Std)



Wersja papierowa

278

49

30

17

30

10

OPS Warszawa
Praga Południe

POMOST
Standard (Std)




Wersja papierowa
Aplikacja WYWIAD
Plus

509

109

56

17

71

15

OPS Warszawa
Praga Północ

POMOST
Standard (Std)



Wersja papierowa

234

64

26

7

36

2

POMOST
Standard (Std)




Wersja papierowa
Aplikacja WYWIAD
Plus

42

11

2

2

11

2

POMOST
Standard (Std)



Wersja papierowa

502

86

33

10

58

9

OPS Warszawa
Białołęka

OPS Warszawa
Rembertów
OPS Warszawa
Śródmieście



Aplikacja WYWIAD
Plus

POMOST
Standard (Std)



Wersja papierowa

270

73

26

11

46

10

POMOST
Standard (Std)




Wersja papierowa
Aplikacja WYWIAD
Plus

138

58

14

6

20

5




Wersja papierowa
Aplikacja WYWIAD
Plus

290

76

50

22

37

13

POMOST
Standard (Std)




Wersja papierowa
Aplikacja WYWIAD
Plus

191

56

15

5

6

3

POMOST
Standard (Std)




Wersja papierowa
Aplikacja WYWIAD
Plus

14

5

0

0

6

1

POMOST
Standard (Std)



Wersja papierowa

37

16

3

6

7

6

POMOST
Standard (Std)




Wersja papierowa
Aplikacja WYWIAD
Plus

95

30

14

11

17

6

POMOST
Standard (Std)




Wersja papierowa
Aplikacja WYWIAD
Plus

317

78

76

14

87

16

OPS Warszawa
Żoliborz

TT-POMOC



Wersja papierowa

243

69

56

28

22

23

Grodzisk
Mazowiecki

TT-POMOC



Wersja papierowa

110

35

0

0

18

18

OPS Warszawa
Targówek
OPS Warszawa
Ursus
OPS Warszawa
Ursynów
OPS Warszawa
Wawer
OPS Warszawa
Wesoła
OPS Warszawa
Wilanów
OPS Warszawa
Włochy
OPS Warszawa
Wola

POMOST
Standard (Std)
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Jabłonna

POMOST
Standard (Std)



Wersja papierowa

46

37

0

0

6

1

Karczew

TT-POMOC



Wersja papierowa

18

12

3

b.d.

6

6

Legionowo

TT-POMOC



Wersja papierowa

154

37

11

b.d.

18

9

Marki

TT-POMOC



Wersja papierowa

46

10

0

0

12

1

Pruszków

TT-POMOC




Wersja papierowa
Aplikacja TOTEM

90

20

13

b.d.

13

5

Raszyn

POMOST
Standard (Std)



Wersja papierowa

23

4

0

0

5

10

Wieliszew

POMOST
Standard (Std)



Wersja papierowa

12

1

0

0

5

0

Zielonka

POMOST
Standard (Std)



Wersja papierowa

31

7

1

b.d.

6

6

Żyrardów

w trakcie
migracji do
POMOST
Standard (Std)



Wersja papierowa

55

17

0

0

12

13

4987

1294

580

227

734

274

RAZEM

Wartości dotyczące liczby odbiorców usług, liczby opiekunek oraz liczby pracowników socjalnych przedstawione w Tabeli 4 przedstawiają stan na luty 2020 r.
(m.st. Warszawa) oraz czerwiec 2020 r. (pozostałe gminy WOF). Wartości te są zmienne w zależności od bieżących potrzeb wśród mieszkańców gmin i liczby
wydanych decyzji administracyjnych. Opiekunki mogą się powtarzać w poszczególnych dzielnicach m.st. Warszawy i typie przyznanych usług opiekuńczych, tzn.
jedna opiekunka może świadczyć usługi zarówno na Bemowie, jak i Bielanach oraz jedna opiekunka może świadczyć usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze.
Obecnie wdrożone systemy SOPS mają architekturą rozproszoną, czyli w każdej lokalizacji jest oddzielna instancja aplikacji z lokalną bazą danych.
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3.3 Warszawski Indeks Samodzielności (WIS)
W 2017 roku zrealizowany został projekt „Opracowanie wystandaryzowanego narzędzia służącego do
oceny stopnia samodzielności osób będących potencjalnymi i obecnymi odbiorcami usług
społecznych”, w ramach którego stworzone zostało narzędzie WIS służące do oceny stopnia
samodzielności osób będących potencjalnymi i obecnymi odbiorcami usług społecznych w m.st.
Warszawa. Stworzone narzędzie ma służyć identyfikacji potrzeb osób zależnych w celu zapewnienia im
adekwatnego zakresu wsparcia ze strony odpowiednich jednostek pomocy społecznej w Warszawie.
Szczegółową dokumentację przeprowadzonych prac, zebranych wniosków oraz narzędzie, które
zostało wypracowane stanowią kolejne załączniki do niniejszego projektu Podsystemu, odpowiednio:





Załącznik D1 – Raport końcowy z realizacji projektu,
Załącznik D2 – Kwestionariusz do oceny stopnia samodzielności osób będących obecnymi
i przyszłymi odbiorcami usług społecznych w m.st. Warszawa,
Załącznik D3 – Instrukcja do wypełnienia kwestionariusza,
Załącznik D4 – Narzędzie WIS w formie arkusza Excel.

4. Procesy
Poniżej znajduje się szczegółowy opis procesów realizowanych w ramach świadczenia usług
opiekuńczych, z uwzględnieniem poszczególnych ról oraz systemów informatycznych. Procesy zostały
opracowane na podstawie wniosków i rekomendacji wprowadzenia zmian w dotychczasowym
procesie koordynacji i monitoringu usług opiekuńczych w środowisku, zebranych w trakcie licznych
warsztatów strategicznych oraz merytorycznych z poszczególnymi grupami interesariuszy.
Podsumowanie przeprowadzonych analiz znajduje się w Załączniku A do niniejszego projektu
Podsystemu w formie raportu podsumowującego warsztaty merytoryczne o charakterze
diagnostyczno-konsultacyjnym oraz Załączniku B do niniejszego projektu Podsystemu, który zawiera
wnioski z poszczególnych warsztatów.

4.1 Przyznawanie usług
Usługi opiekuńcze przyznawane są w drodze decyzji administracyjnej na podstawie wywiadu
środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania
potencjalnego odbiorcy usług. W ramach wywiadu środowiskowego zbierane są informacje na temat
ogólnej sytuacji osoby, która ma zostać objęta wsparciem (w tym nt. sytuacji rodzinnej, zdrowotnej,
finansowej). W oparciu o zebrane dane pracownik socjalny diagnozuje z potencjalnym odbiorcą usług
zakres potrzebnego wsparcia. Na wypełnionym przez pracownika socjalnego formularzu wywiadu
środowiskowego odbiorca usług składa swój podpis.
Obecnie wypełnianie wywiadu środowiskowego jest czasochłonne. Większość pracowników socjalnych
dwukrotnie wpisuje te same dane: najpierw na formularzu papierowym w środowisku, a potem
w systemie SOPS w siedzibie OPS. Następnie kierownik OPS lub osoba upoważniona, po zapoznaniu się
z zebraną dokumentacją, wydaje decyzję administracyjną w sprawie przyznania usług, która również
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wprowadzana jest do SOPS. Decyzja ta jest podstawą do wygenerowania w systemie SOPS zlecenia, które
przekazywane jest przez OPS do Wykonawcy usług opiekuńczych (oraz do wiadomości CUS) drogą
e-mailową. Wiadomości e-mail są szyfrowane (i deszyfrowane po stronie adresatów), przez co proces
przekazywania zleceń jest czasochłonny i skomplikowany. Dodatkowo przyznawanie usług czasami
charakteryzuje się pewną uznaniowością (w zależności od pracownika socjalnego/OPS osoba o takich
samych potrzebach potencjalnie mogłaby otrzymać odmienny zakres wsparcia).
Dzięki wprowadzeniu aplikacji do wywiadu środowiskowego, za pomocą której pracownicy socjalni
wypełniać będą formularz wywiadu na laptopach lub notebookach, gromadzone dane będą
automatycznie przesyłane do SOPS (bez konieczności ich powtórnego wpisywania przez pracowników
socjalnych). Również odbiorca usług składać będzie podpis pod wywiadem środowiskowym na
urządzeniu, co wyeliminuje konieczność stosowania papieru.
Ponadto usługi opiekuńcze przyznawane będą z wykorzystaniem rozbudowanego Warszawskiego
Indeksu Samodzielności, stanowiącego uzupełnienie wywiadu środowiskowego prowadzonego
za pomocą aplikacji. Po wypełnieniu odpowiednich pól wywiadu środowiskowego, opisujących
indywidualną sytuację odbiorcy usług, wywiad trafia do systemu SOPS, gdzie jest weryfikowany pod
kątem zgodności z założeniami dotyczącymi wywiadu środowiskowego. W systemie pojawi się sugestia
(do weryfikacji pracownika socjalnego) co do liczby godzin oraz rodzaju usług opiekuńczych oraz diety.
Na tej podstawie wydana zostanie decyzja administracyjna.
Przy dopuszczeniu realizacji opcjonalnego wariantu, Podsystem powinien umożliwić również
przeprowadzenie wywiadu środowiskowego przy użyciu długopisu cyfrowego lub alternatywnego
rozwiązania. Wariant ten zakłada wizytę w środowisku z wersją papierową wywiadu przygotowaną do
wypełnienia długopisem cyfrowym, który przy użyciu wbudowanej kamery będzie sczytywał kropki
tworzące siatkę tekstu. Tak zeskanowany tekst pozostaje w pamięci wewnętrznej długopisu i zostaje
przenoszony do komputera w wersji elektronicznej dokumentu. Podobnie jak w przypadku laptopa czy
notebooka, wypełniony wywiad środowiskowy trafi do systemu SOPS, który zaproponuje wymiar i zakres
usług opiekuńczych. Po akceptacji pracownika socjalnego wygenerowana zostanie decyzja administracyjna.
Wdrożone zostaną także usprawnienia w kwestii przekazywania zleceń. Podobnie jak dotychczas, dane
w celu wygenerowania decyzji administracyjnej wprowadzane będą do SOPS przez odpowiedni dział
OPS. Zlecenie generowane na jej podstawie automatycznie uruchomi przesłanie właściwych danych do
wiadomości podmiotów realizujących i monitorujących usługi opiekuńcze, np. w formie e-maila,
wyskakującego okna (popup) i widoku nowych zleceń w oknie Podsystemu po zalogowaniu
(w zależności od preferencji i ustawień osobistych danego użytkownika Podsystemu). Dzięki temu
rozwiązaniu od razu po wygenerowaniu, zlecenie będzie widoczne dla wszystkich zainteresowanych
i uprawnionych stron (CUS, Wykonawcy usług opiekuńczych). Docelowy proces przyznawania usług
zobrazowano na Rysunku 1.
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Rysunek 1. Przyznawanie usług opiekuńczych po wdrożeniu Systemu „E-Opieka”.
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4.2 Realizacja i monitorowanie usług
Obecnie po otrzymaniu zlecenia od OPS, Wykonawca usług opiekuńczych tworzy harmonogram
świadczenia usług, a następnie modyfikuje go uwzględniając w nim nowego odbiorcę usług i drogą
e-mailową przesyła harmonogram do CUS oraz OPS. Następnie Wykonawca usług opiekuńczych i OPS
ustalają termin pierwszego wejścia opiekuna/opiekunki w środowisko, a po jego zrealizowaniu
Wykonawca usług opiekuńczych przekazuje odpowiednią informację do CUS.
Brakuje natomiast mechanizmu bieżącego monitorowania kolejnych wizyty opiekunek/opiekunów
w środowisku. OPS, Wykonawcy usług opiekuńczych czy CUS często nie wiedzą, że opiekun/opiekunka
nie pojawili się u odbiorcy usług w zaplanowanym czasie, ani też, że usługa nie została faktycznie
zrealizowana. Takie informacje docierają do zainteresowanych stron z opóźnieniem, np. po zgłoszeniu
przez odbiorcę usług lub jego bliskich lub w trakcie weryfikacji kart realizacji usług (dodatkowym
problemem jest fakt, że karty te często nie są wypełniane na bieżąco, a dopiero zbiorczo na koniec
miesiąca).
Jednocześnie zgłaszanie opóźnienia (wynikłego np. z przyczyn niezależnych od pracownika) lub braku
możliwości wykonania usługi ze strony opiekuna/opiekunki jest czasochłonne (konieczna seria
telefonów), a analiza powodów niewykonania usług nie jest zautomatyzowana tak, by mogła być
prowadzona na poziomie zagregowanym w czasie rzeczywistym (np. przez wygenerowanie raportu
o bieżącym stanie czy raportu dziennego dotyczącego niewykonanych usług).
Dodatkowym utrudnieniem jest fakt, że harmonogramy świadczenia usług opiekuńczych zmieniają się
bardzo dynamicznie, muszą podlegać ciągłym aktualizacjom i być często przesyłane przez
Wykonawców usług opiekuńczych do zainteresowanych stron, co zajmuje bardzo dużo czasu
i prowadzi do opóźnień w przekazywaniu informacji.
Obecnie prowadzone są okresowe kontrole realizacji usług opiekuńczych, brakuje natomiast
usystematyzowanej analizy ich wyników, uwzględniającej kontrole prowadzone przez różne podmioty
(CUS, OPS, Wykonawców usług opiekuńczych). Przebieg kontroli rejestrowany jest na papierowych
formularzach.
Wprowadzenie Podsystemu pozwoli na usprawnienie wszystkich opisanych powyżej etapów
świadczenia usług. Ułatwi planowanie pracy personelu opiekuńczego oraz wyeliminuje błędy (np.
bilokacje, niezgodną ze zleceniem liczbę godzin usług w danym okresie) poprzez pomoc w tworzeniu
harmonogramów i sugerowaniu najlepszych rozwiązań. Podsystem będzie podpowiadać potencjalnie
najlepiej dopasowanego pracownika pod względem planu pracy, dostępności, odległości do danego
odbiorcy usług. Dodatkowo bieżący harmonogram będzie od razu widoczny w Podsystemie dla CUS
i OPS, co zdejmie z Wykonawców usług opiekuńczych konieczność jego wysyłania drogą e-mailową
(każdorazowo po aktualizacji). Podobnie zautomatyzowane zostanie przesyłanie do CUS i OPS
powiadomień o rozpoczęciu realizacji usług (uruchamiane po zarejestrowaniu w Podsystemie
pierwszego wejścia opiekunki w środowisko).
Bieżący monitoring realizacji usług możliwy będzie dzięki wykorzystaniu technologii zbliżeniowych,
tj. czytnika NFC umiejscowionego w mieszkaniu odbiorcy usług. Zgodnie z dostępnym do wglądu
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aktualnym harmonogramem, w Podsystemie znajdzie się informacja zarówno o planowanym
pierwszym wejściu opiekuna/opiekunki w środowisko, jak również o terminach kolejnych wizyt.
W przypadku braku sygnału o wejściu, Podsystem wyświetli powiadomienie najpierw u koordynatora
po stronie Wykonawcy usług opiekuńczych, celem weryfikacji/rozpoznania przyczyn danej sytuacji,
a następnie w CUS i OPS (jeśli koordynator nie oznaczy w Podsystemie, iż realizacja usług została
rozpoczęta), co umożliwi właściwą reakcję. Jednocześnie stan realizacji usług będzie widoczny w czasie
rzeczywistym dla wszystkich osób zainteresowanych, bez opóźnień w dostarczeniu informacji.
Dodatkowo dzięki Aplikacji M-Opieka, osoby świadczące usługi opiekuńcze będą mogły w łatwy sposób
zgłosić:
 opóźnienia (do 30 min., do 60 min. itd.),
 powody dalszej niedostępności (np. pobyt w szpitalu z poprzednim odbiorcą usług),
 powody niewykonania usługi (odmowa odbiorcy usług, brak obecności odbiorcy usług itp.)
lub wydłużonego/skróconego czasu trwania wizyty,
a informacje te będą dostępne w czasie rzeczywistym dla CUS i OPS. Dane tego typu będzie mógł
wprowadzić także koordynator po stronie Wykonawcy usług opiekuńczych.
Podsystem usprawni także proces prowadzenia kontroli realizacji usług opiekuńczych i formułowania
na ich podstawie wniosków. Informacje z kontroli przeprowadzonych przez koordynatorów
po stronie Wykonawców usług opiekuńczych, z kontroli OPS oraz CUS będą odnotowane
w Podsystemie (na elektronicznych kartach kontroli1) i widoczne dla osób odpowiedzialnych za
kontrolę realizacji usług w tych podmiotach. Zgromadzone dane będą automatycznie analizowane
i prezentowane w generowanych raportach. Docelowy proces realizacji i monitoringu usług
opiekuńczych został przedstawiony na Rysunku 2.

1

Elektroniczne karty kontroli będą stworzone na podstawie Karty kontroli usług będącej załącznikiem do
Standardów. Karta jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego: http://politykaspoleczna.um.
warszawa.pl/cus/standardy-us-ug-opieku-czych-i-specjalistycznych-w-warszawie
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Rysunek 2. Realizacja i monitorowanie usług opiekuńczych po wdrożeniu Systemu „E-Opieka”.
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4.3 Rozliczanie usług
Obecnie w celu naliczenia odpłatności za faktycznie zrealizowane usługi konieczne jest
przeprowadzenie skomplikowanej i czasochłonnej procedury wymagającej zaangażowania wielu stron.
W pierwszej kolejności opiekun(ka) dostarcza Wykonawcy usług opiekuńczych papierowe karty
realizacji usług podpisane przez odbiorców usług. Wykonawca usług opiekuńczych analizuje
i weryfikuje otrzymane karty i na ich podstawie przygotowuje zbiorcze rozliczenie. Rozliczenie to wraz
z kartami realizacji usług przekazywane jest przez Wykonawcę usług opiekuńczych do OPS, gdzie
dokumenty poddawane są dalszej analizie i weryfikacji. Następnie, w razie potrzeby, Wykonawca usług
opiekuńczych uzupełnia ewentualne braki i/lub nanosi poprawki wskazane przez OPS. Po aktualizacji,
rozliczenie jest ponownie weryfikowane przez OPS i – w przypadku braku zastrzeżeń – przekazywane
wraz z fakturą do CUS. Zweryfikowane rozliczenie stanowi dla OPS także podstawę do naliczenia
należności od odbiorców usług, która jest następnie przekazywana mailowo Wykonawcy usług
opiekuńczych. W oparciu o otrzymane informacje zawierające szczegóły na temat rozliczenia (kwotę
do wpłaty, numer konta), Wykonawca usług opiekuńczych przygotowuje papierowe paski dla
odbiorców usług. Następnie paski przekazywane są odbiorcom usług przez opiekunów/opiekunki.
Wykorzystanie technologii zbliżeniowych i aplikacji mobilnej dla opiekunów pozwoli na rejestrowanie
zrealizowanych godzin usług w Podsystemie (automatycznie lub przez koordynatorów po stronie
Wykonawców usług opiekuńczych). Dzięki gromadzeniu informacji o stanie realizacji usług w czasie
rzeczywistym, karta realizacji usług będzie zbędna i – w formie papierowej – będzie wykorzystywana
wyłącznie w okresie przejściowym w początkowych etapach wdrożenia systemu oraz w sytuacjach
awaryjnych. Powyższe rozwiązania umożliwią automatyczne zliczanie godzin zrealizowanych usług
w środowisku w skali miesiąca i generowanie rozliczeń widocznych w Podsystemie zarówno dla
Wykonawcy usług opiekuńczych, jak i dla OPS.
W kolejnym kroku OPS dokonywać będzie weryfikacji rozliczenia. Jeśli w skali miesiąca odchylenia
realizacji od przyznanego w drodze decyzji administracyjnej czasu usług będą większe niż zdefiniowane
w Podsystemie, koordynator po stronie Wykonawcy usług opiekuńczych będzie proszony o weryfikację
elektronicznej karty realizacji usług i/lub wprowadzenie do Podsystemu komentarzy uzasadniających
w miejscu zidentyfikowanych odchyleń. Następnie pracownik OPS – akceptując lub odrzucając
uzasadnienia Wykonawcy usług opiekuńczych – potwierdzać będzie ostateczną liczbę godzin
zrealizowanych usług. Podsystem przemnoży wówczas zatwierdzoną przez OPS liczbę godzin przez
stawkę Wykonawcy usług opiekuńczych i wyśle do CUS powiadomienie o możliwości wglądu do
rozliczenia. Tym samym wyeliminowana zostanie konieczność przekazywania dokumentacji
papierowej od odbiorcy usług do koordynatora po stronie Wykonawcy usług opiekuńczych i dalej do
OPS celem weryfikacji kart i rozliczenia, a następnie do CUS w celu realizacji płatności i skanowania
kart papierowych.
Jednocześnie, w oparciu o zatwierdzoną liczbę godzin i stawki dla poszczególnych odbiorców usług,
automatycznie naliczona zostanie należność od osób objętych usługami opiekuńczymi. Odbiorca usług
(i/lub ewentualnie rodzina) otrzyma wiadomość SMS z informacją o kwocie należnej do zapłaty
i terminie płatności. Wgląd do tych informacji możliwy będzie także za pośrednictwem portalu
informacyjnego E-Opieka. Dodatkowo rozliczenie widoczne będzie dla Wykonawcy usług

Strona 22 z 64

opiekuńczych, a w szczególności dla opiekunów poprzez aplikację M-Opieka. Dzięki temu, tak jak
poprzednio, odbiorca usług będzie mógł pozyskać informację o rozliczeniu również od
opiekunki/opiekuna. Docelowy proces rozliczania usług opiekuńczych zilustrowano na Rysunku 3.

Strona 23 z 64

Rysunek 3. Rozliczanie usług opiekuńczych po wdrożeniu Systemu „E-Opieka”.
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5. Projekt Podsystemu - główne założenia
5.1 Schemat architektury biznesowej Podsystemu
Podsystem składa się z wielu Komponentów, które będą realizować poszczególne założenia
i funkcjonalności biznesowe. Architektura Podsystemu przedstawiona w formie graficznej na Rysunku
4 prezentuje model biznesowy, którego głównym celem jest pokazanie ogólnych zależności między
poszczególnymi Komponentami oraz sposób dostosowania do systemów informatycznych istniejących
w 11 gminach WOF biorących udział w projekcie.

Rysunek 4. Schemat architektury biznesowej Podsystemu.

Centralnym Komponentem Systemu „E-Opieka” są usługi centralne, które z jednej strony stanowią
zaplecze dla wszystkich nowych aplikacji, które będą implementowane w ramach realizacji projektu,
a z drugiej strony integrują się z różnymi systemami zewnętrznymi, które również realizują
poszczególne procesy w ramach koordynacji i monitorowania usług opiekuńczych, ale przede
wszystkim dostarczają danych niezbędnych do poprawnego działania Systemu „E-Opieka”.
Komponent określony jako „System do informatycznego wsparcia realizacji wywiadu
środowiskowego” to narzędzia wspierające proces zbierania danych w trakcie wywiadów
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środowiskowych, z uwzględnieniem różnej formy realizacji tych czynności, podlegający wymaganiom
prawnym w tym zakresie opisanym w rozdziale 3.2.
Projekt Podsystemu zakłada dwie różne wersje narzędzi wspierających proces przeprowadzania
wywiadu środowiskowego. Jako minimum zakłada się przeprowadzanie wywiadu w wersji
elektronicznej w aplikacji do wywiadu środowiskowego. Wersja rozszerzona to dodatkowa
implementacja „Systemu digitalizacji danych z wersji papierowej kwestionariusza”, który jest
Komponentem opcjonalnym, stanowi kolejną formę zbierania danych w trakcie wywiadu
środowiskowego.

Rysunek 5. System do informatycznego wsparcia realizacji wywiadu środowiskowego w wersji podstawowej.

Rysunek 6. System do informatycznego wsparcia realizacji wywiadu środowiskowego w wersji rozszerzonej.

Wszystkie Komponenty oraz relacje między nimi zostały opisane w poniższych rozdziałach.

5.2 Ogólny opis Komponentów Podsystemu
Ogólne założenia odnośnie poszczególnych Komponentów, ich docelowi użytkownicy oraz
przeznaczenie został przedstawiony w Tabeli 3.
Tabela 5. Ogólny opis Komponentów Podsystemu.

Usługi centralne Systemu
„E-Opieka”

Usługi stanowiące zaplecze całego Systemu „E-Opieka”,
w szczególności wszystkich aplikacji wchodzących w skład
Podsystemu. Szczególną składową usług centralnych jest integrator
wszystkich usług, z którymi będzie komunikował się z Podsystem,
zarówno w zakresie dostarczenia danych niezbędnych do obsługi
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procesów i poprawnego działania funkcjonalności poszczególnych
aplikacji, jak i w zakresie integracji z zewnętrznymi usługami.
Zaplecze zostanie dostarczone zgodnie ze wszystkimi założeniami
architektonicznymi i wymaganiami niefunkcjonalnymi opisanymi
w dalszej części niniejszego dokumentu.
Ze względu na różnorodność rozwiązań informatycznych obecnie
wykorzystywanych w gminach WOF, System „E-Opieka” musi być
dostosowany do współpracy z różnymi systemami SOPS oraz
odpowiadającymi im aplikacjami do wywiadów środowiskowych. Ze
względu na wymagania określone w rozdziale 3.2 niniejszego
dokumentu w ramach implementacji Podsystemu zakłada się
dostosowanie istniejących systemów SOPS oraz aplikacji do wywiadu
środowiskowego, zwiększając skalę użytkowników, którzy będą
z nich korzystać.
System SOPS

System do informatycznego
wsparcia realizacji wywiadu
środowiskowego

System do obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej, posiadający
świadectwo zgodności oprogramowania z obecnie obowiązującymi
przepisami prawa z obszaru Pomoc Społeczna, wydane przez
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
System SOPS to źródło danych o odbiorcach usług,
przeprowadzonych wywiadach środowiskowych oraz decyzjach
administracyjnych, które to informacje stanowią bazę dla
poprawnego działania funkcjonalności w Systemie „E-Opieka”.
Aplikacja do wywiadu środowiskowego
Aplikacja do przeprowadzania wywiadu środowiskowego w wersji
elektronicznej przeznaczona dla pracowników socjalnych. Główna
funkcjonalność to ergonomiczny formularz, który uzupełnia się
podczas wizyty w środowisku. Względem wymagań określonych
prawnie, kwestionariusz zostanie uzupełniony o dodatkowe pytania
potrzebne do profilowania usług w zakresie usług opiekuńczych,
teleopieki oraz diety.
Urządzenia dla pracowników socjalnych będą wypożyczone
(z prawem pierwokupu dla OPS) w ramach realizacji projektu. Będą
to notebooki lub laptopy o parametrach rekomendowanych przez
dostawcę poszczególnych aplikacji do wywiadu środowiskowego.
System digitalizacji danych z wersji papierowej kwestionariusza
(opcjonalnie)
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Zastosowanie urządzeń rejestrujących dane, które umożliwiają
utrwalenie w formie elektronicznej tekstu pisanego na papierze.
Wszystkie zapisane dane w formie wypełnionego kwestionariusza
wywiadu środowiskowego będą automatycznie przesyłane do
systemu SOPS oraz Systemu „E-Opieka”.
W długopisy cyfrowe będą wyposażeni pracownicy socjalni,
preferujący taką formę przeprowadzania wywiadu środowiskowego.
Jednocześnie nie wyklucza się, aby pracownik socjalny miał dostępne
wszystkie narzędzia do przeprowadzenia wywiadu środowiskowego,
czyli zarówno aplikację, jak i długopis cyfrowy, aby w zależności od
środowiska wybrać najbardziej bezpieczną oraz dostosowaną formę.

Aplikacja E-Opieka

Aplikacja webowa dostępna w przeglądarkach internetowych
przeznaczona dla pracowników CUS, OPS i Wykonawców usług
opiekuńczych. Aplikacja umożliwi planowanie, monitorowanie oraz
rozliczanie usług opiekuńczych.

Aplikacja M-Opieka

Natywna aplikacja mobilna działająca na smartfonach z systemami
Android przeznaczona dla opiekunek świadczących usługi
opiekuńcze, służąca do raportowania pracy w środowisku.
Telefony dla personelu opiekuńczego zapewnia Wykonawca usług
opiekuńczych w ramach wyposażenia opiekunki w narzędzia
niezbędne do pracy.

Portal informacyjny

Aplikacja webowa dostępna przez przeglądarkę internetową
przeznaczona dla odbiorców usług, która będzie służyć do podglądu
głównych informacji na temat przyznanych usług.

Podsystem teleopieki

Oddzielny Podsystem Systemu „E-Opieka”, w ramach którego
odbiorcy usług otrzymają urządzenia ubieralne oraz czujniki
bezpieczeństwa w celu zdalnego ich monitorowania. W ramach
Podsystemu teleopieki odbiorcy usług w sytuacji alarmowej będą
kontaktować się z Centrum Teleopieki 24/7.
Integracja między dwoma Podsystemami polegać będzie na
przesyłaniu z Podsystemu teleopieki do Podsystemu koordynacji
i monitorowania usług opiekuńczych, zgodnie z ustalonym
harmonogramem, danych na temat świadczenia usług teleopieki.
Szczegółowa
struktura
potrzebnych
danych
zostanie
zaprojektowana w ramach Podsystemu koordynacji i monitoringu
usług opiekuńczych w środowisku, będzie niezależna od
wewnętrznej architektury systemów informatycznych różnych
dostawców teleopieki. Interfejs API zostanie tym samym również
zaimplementowany w ramach Podsystemu, a wybrany dostawca
teleopieki będzie jedynie wywoływał określoną metodą API, zgodnie
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z ustaloną częstotliwością i wprowadzał do niej dane, które
zgromadził w swoim wewnętrznym systemie.

5.3 Korzyści z wdrożenia Podsystemu
Wdrożenie Podsystemu niesie za sobą wiele usprawnień w realizacji procesów oraz optymalizacji
codziennych zadań. Daje również szeroki zakres danych do monitorowania formy i jakości
świadczonych usług opiekuńczych. Poniższa tabela prezentuje korzyści z perspektywy poszczególnych
użytkowników Podsystemu.
Tabela 6. Korzyści z wdrożenia Podsystemu.

Użytkownicy

Odbiorcy usług
opiekuńczych

Personel
opiekuńczy

Pracownicy
socjalni

Korzyści
 portal informacyjny z dostępem do podstawowych informacji o opiece
(plan, realizacja, koszty)
 sprawiedliwie przyznany zakres usług, spójnie z zakresem innych
odbiorców o podobnych potrzebach
 możliwość oceny pracy opiekunki
 możliwość potwierdzenia, że zaplanowane usługi zostały wykonane
we właściwy sposób
 możliwość zgłoszenia uwag
 powiadomienia o kwocie do zapłaty automatycznie wysyłane SMS-em
(za zgodą odbiorcy usług)
 wszystkie informacje w jednym miejscu – w aplikacji mobilnej
 stały dostęp do swojego harmonogramu – natychmiastowa informacja
w przypadku wprowadzenia zmian
 możliwość wglądu do danych odbiorcy usług (przyznany zakres usług)
oraz danych OPS
 szybki kontakt do pracownika socjalnego, kontakt do koordynatora po
stronie Wykonawcy usług opiekuńczych (telefon, SMS)
 automatyczne raportowanie czasu pracy, odznaczanie czynności
wykonanych podczas danej wizyty (w tym spoza zakresu) – bez
konieczności uzupełniania papierowej karty realizacji usług
 sprawne zgłaszanie różnych problemów w czasie rzeczywistym, np.
powodów niewykonania usługi (odmowa, brak obecności czy
hospitalizacja odbiorcy usług, itp.)
 aktywizowanie interesariuszy do korzystania z nowych technologii
 skrócony czas związany z przygotowaniem dokumentacji
 możliwość wyboru najbardziej odpowiedniej formy przeprowadzenia
wywiadu środowiskowego w danym miejscu (notebook/laptop
z aplikacją lub opcjonalnie wersja papierowa wypełniana długopisem
cyfrowym)
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Ośrodki Pomocy
Społecznej

Wykonawcy
usług
opiekuńczych

 odpowiednio zabezpieczone dane wprowadzane na urządzeniu
przesyłane automatycznie do systemu, bez konieczności czasochłonnego
przepisywania
 gotowe podpowiedzi dotyczące zakresu usług (liczba godzin usług
opiekuńczych, rodzaj i rekomendowane pakiety teleopieki), dzięki
narzędziu diagnozującemu środowisko (Warszawski Indeks
Samodzielności) zintegrowanemu z wywiadem środowiskowym oraz
systemem SOPS
 w razie problemów lub awarii nadal dostępne kwestionariusze w wersji
papierowej (wypełniane zwykłym długopisem)
 zlecanie usług w czasie rzeczywistym – zlecenie widoczne dla wszystkich
zainteresowanych stron od razu po wygenerowaniu (OPS, Wykonawca
usług opiekuńczych, CUS) bez konieczności jego przesyłania
 automatycznie szyfrowana i bezpieczna komunikacja – wyeliminowanie
potrzeby (de)szyfrowania e-maili
 przypomnienia o wygasaniu ważności decyzji administracyjnych
 monitorowanie puli godzin usług opiekuńczych pozostałych do
wykorzystania przez OPS: system monitoruje faktyczne wykorzystanie
godzin, zestawia je z wprowadzonymi do systemu przez CUS godzinami
planowanymi i wyświetla bilans z informacją, czy w danym miesiącu OPS
może zwiększyć zobowiązania
 automatycznie wyliczone należności, na podstawie zarejestrowanych
godzin usług mnożonych przez stawkę dla odbiorcy i procent odpłatności
 ułatwienia w planowaniu pracy opiekunek:
o łatwiejsze planowanie oraz eliminacja błędów (np. bilokacji, zbyt
małej liczby godzin usług)
o możliwość ręcznego dopasowania proponowanych harmonogramów
o automatyczna i dynamiczna aktualizacja harmonogramów w czasie
rzeczywistym – bez konieczności ich poprawiania i przesyłania
do CUS i OPS
 faktyczne wykonanie usług widoczne w systemie w czasie rzeczywistym
dla wszystkich zainteresowanych, bez konieczności przesyłania
zaktualizowanych planów czy dostarczania szczegółowych rozliczeń
w wersji papierowej
 karta realizacji usług w wersji elektronicznej
o system zlicza godziny zrealizowanych usług w skali miesiąca, generuje
sprawozdania i rozliczenia (wysyłane do OPS, po akceptacji do CUS)
o rejestrowanie obecności opiekunki w środowisku z wykorzystaniem
technologii zbliżeniowych (NFC) - liczba godzin zrealizowanych usług
liczona automatycznie w skali miesiąca

Strona 30 z 64

o





Centrum Usług
Społecznych
„Społeczna
Warszawa”







automatyczny alarm w przypadku braku zaraportowania wejścia ze
strony opiekunki zgodnie z harmonogramem (monitorowanie
punktualności)
o rejestr pierwszych wejść – automatyczne potwierdzenie dla CUS
i OPS + raport zbiorczy 1x/dzień
karta realizacji usług w wersji papierowej jako scenariusz awaryjny (dane
do Aplikacji E-Opieka wprowadza koordynator)
przypomnienia o wygasaniu ważności dokumentów opiekunek
(np. badania lekarskiego)
ustandaryzowanie zakresu przyznawanych usług - WIS (będący
uzupełnieniem wywiadu środowiskowego) jako narzędzie, na podstawie
którego system sugeruje liczbę godzin usług opiekuńczych, ich rodzaj
oraz rekomendowane pakiety teleopieki oraz zalecaną dietę
usystematyzowana analiza wyników kontroli realizacji usług, wyniki
wszystkich kontroli wprowadzane bezpośrednio do systemu (np.
z poziomu laptopa)
wyniki są automatycznie analizowane i przedstawiane w zbiorczych
raportach np. monitorowanie puli godzin usług opiekuńczych
wykorzystywanych przez OPS
ułatwienia procesu weryfikacji opiekunek np. przypomnienia
o wygasaniu ważności dokumentów (np. badania lekarskiego)

6. Szczegółowy opis Komponentów Podsystemu
6.1 Aplikacja E-Opieka
6.1.1 Ogólny zarys funkcjonalności
Główne moduły, funkcjonalności oraz procesy, które mają być wspierane w aplikacji, to:
 Przyznawanie usług
o

Dane do decyzji administracyjnej
o Dane do przygotowania zlecenia
o Przypomnienie o zaktualizowaniu wywiadu
 Zlecanie usług
o Lista zleceń
o Powiadomienie o nowym zleceniu
o Powiadomienie o wygasającej decyzji administracyjnej
 Planowanie usług
o Ustalenie pierwszego wejścia
o Tworzenie harmonogramu
o Dodanie zlecenia do harmonogramu
o Aktualizacja zlecenia
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Szczegóły zadania
o Zmiana opiekunki
o Zastępstwa opiekunek
o Usunięcie zadania
o Zmiana terminu zadania
o Zawieszenie realizacji usług
o Historia zmian harmonogramu
Weryfikacja opiekunek
o Dokumenty opiekunki
o Edycja danych opiekunki
o Powiadomienie o kończących się badaniach
o Powiadomienie o zmianie statusu weryfikacji opiekunki
o Przypisanie opiekunki do innego/kolejnego Wykonawcy usług opiekuńczych
Realizacja usług
o Potwierdzenie pierwszego wejścia w środowisko
o Powiadomienie o rozpoczęciu realizacji usług
o Powiadomienie o braku pierwszego wejścia w środowisko
o Wypełnianie karty realizacji usług
o Rejestr niewykonanych usług
o Powiadomienie o braku obecności opiekunki w środowisku
o Informacje dodatkowe o odbiorcy
o Rejestr nieobecności odbiorcy
o Przeglądanie karty realizacji usług
o Powiadomienie o zakończeniu nieobecności odbiorcy
Rozliczanie usług
o Zarządzanie rejonami
o Limity w OPS
o Rejestr zobowiązań
o Wymagane uzupełnienie danych o rozliczeniu
o Powiadomienie o konieczności uzupełnienia danych
o Zatwierdzanie rozliczenia usług
o Powiadomienie o zatwierdzonym rozliczeniu
o Przeglądanie rozliczeń przez odbiorcę
o Powiadomienia SMS o rozliczeniach
o Zarządzanie stawką rozliczeniową
Monitoring usług
o Tablica z najważniejszymi zdarzeniami
o Przesyłanie zaakceptowanego raportu z realizacji usług do CUS
o Uwagi, zgłoszenia i potrzeby odbiorców dotyczące realizacji usług
o Powiadomienia np. o konieczności zmiany zakresu usług lub podjęcia innego działania
Kontrola realizacji usług
o Zarządzanie pytaniami do karty kontroli
o Przeglądanie listy nadchodzących kontroli u odbiorców
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o

Zainicjowanie procesu zlecenia przeprowadzenia kontroli
o Wypełnianie karty kontroli usług opiekuńczych
o Zarządzanie rejestrem przeprowadzonych kontroli
o Przypomnienia o konieczności przeprowadzenia kontroli
o Powiadomienia o zaplanowanych kontrolach
 Raporty i zestawienia
o Zarządzanie poziomem uprawnień do predefiniowanych raportów
o Wygenerowanie wbudowanych (predefiniowanych) raportów zgodnie z poziomem uprawnień
o Nazwy zaprojektowanych raportów:
 Realizacja usług w OPS
 Rozliczenia usług
 Wywiad środowiskowy
 Profilowanie usług
 Przyznawanie usług
 Pierwsze wejścia w środowisko
 Praca opiekunek
 Problemy w realizacji usług
 Oceny opiekunek
 Wykonawcy
 Odbiorcy usług
 Teleopieka
 CT 24/7

6.1.2 Szczegółowe wymagania funkcjonalne
Szczegółowe wymagania funkcjonalne zostały opisane w formie historyjek użytkownika (ang. user
stories), które prezentują pojedyncze funkcje dostępne dla użytkowników w poszczególnych rolach.
Tabela z listą historyjek użytkownika znajduje się w Załączniku C – Wymagania funkcjonalne
Podsystemu koordynacji i monitoringu usług opiekuńczych, w arkuszu „Aplikacja E-Opieka”.

6.1.3 Dodatkowe wymagania funkcjonalne
Zestawienia prezentujące dane w formie tabelarycznej powinny umożliwiać:
●

●
●

sortowanie danych po wszystkich kolumnach, które zawierają dane dające się posortować.
Sortowanie powinno być włączane przez kliknięcie w nagłówek kolumny i powinno być
możliwe w obu kierunkach (rosnąco i malejąco),
stronicowanie realizowane po stronie backendowej lub (w szczególnych wypadkach, np. bardzo
mały zbiór danych) po stronie frontendowej. Rozmiar strony powinien być konfigurowalny,
filtrowanie/wyszukiwanie danych. Filtrowanie powinno być realizowane po stronie
backendowej lub (w szczególnych wypadkach, np. bardzo mały zbiór danych) po stronie
frontendowej. Kontrolki filtrowania powinny uwzględniać format danych (np. pole tekstowe,
wybór daty i godziny) i pozwalać na filtrowanie po przedziałach tam, gdzie to jest uzasadnione
(np. daty, godziny, liczby).
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6.1.4 Wymiana danych z Usługami centralnymi Systemu „E-Opieka”
Miejsce i kierunek wymiany danych między Aplikacją E-Opieka a Usługami centralnymi Systemu
„E-Opieka” prezentuje schemat na Rysunku 7.

Rysunek 7. Miejsce i kierunek wymiany danych między Aplikacją E-Opieka a Usługami centralnymi Systemu
„E-Opieka”.

Dla poprawnego działania całego Podsystemu niezbędne jest przesyłanie danych opisanych w Tabeli 7.
Tabela 7. Zakres wymiany danych między Aplikacją E-Opieka a Usługami centralnymi Systemu „E-Opieka”.
System
źródłowy
(z .)

System
docelowy
(do …)

Usługi centralne
Systemu
„E-Opieka”

Aplikacja
E-Opieka

 dane dotyczące wszystkich modułów i funkcjonalności
dostarczanych w aplikacji

Aplikacja
E-Opieka

Usługi centralne
Systemu
„E-Opieka”

 wszystkie dane wprowadzane przez poszczególnych użytkowników
oraz wszystkie akcje wpływające na zmianę statusu
poszczególnych rekordów w bazie danych

Zakres danych
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6.2 Aplikacja M-Opieka
6.2.1 Ogólny zarys funkcjonalności
Główne moduły, funkcjonalności oraz procesy, które mają być wspierane w aplikacji, to:
 Harmonogram
o








Podgląd harmonogramu
o Zmiana harmonogramu
Odbiorca usług
o Dane odbiorcy usług
o Dane o OPS, kontakt do pracownika socjalnego
o Zakres usług
o Aktywowanie (przypisanie) naklejki NFC
Realizacja usług
o Wejście i wyjście do/z mieszkania (NFC, bez NFC)
o Oznaczenie realizacji usługi
o Realizacja usługi poza miejscem zamieszkania
o Kontakt z koordynatorem
Należności
o Wyświetlenie kwoty do zapłaty przez odbiorcę usług za usługi świadczone w poprzednim miesiącu
Zgłaszanie innych problemów
o Utrudnienie w realizacji usługi
o Konieczność przerwania realizacji usługi
o Brak możliwości wykonania usługi

6.2.2 Szczegółowe wymagania funkcjonalne
Szczegółowe wymagania funkcjonalne zostały opisane w formie historyjek użytkownika (ang. user
stories), które prezentują pojedyncze funkcje dostępne dla użytkowników w poszczególnych rolach.
Tabela z listą historyjek użytkownika znajduje się w Załączniku C – Wymagania funkcjonalne
Podsystemu koordynacji i monitoringu usług opiekuńczych, w arkuszu „Aplikacja M-Opieka”.

6.2.3 Wymiana danych z Usługami centralnymi Systemu „E-Opieka”
Miejsce i kierunek wymiany danych między Aplikacją M-Opieka a Usługami centralnymi Systemu
„E-Opieka” prezentuje schemat na Rysunku 8.
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Rysunek 8. Miejsce i kierunek wymiany danych między Aplikacją M-Opieka a Usługami centralnymi Systemu
„E-Opieka”.

Dla poprawnego działania całego Podsystemu niezbędne jest przesyłanie danych opisanych w Tabeli 8.
Tabela 8. Zakres wymiany danych między Aplikacją M-Opieka a Usługami centralnymi Systemu „E-Opieka”.
System
źródłowy
(z .)

Usługi centralne
Systemu
„E-Opieka”

Aplikacja
M-Opieka

System
docelowy
(do …)

Aplikacja
M-Opieka

Usługi centralne
Systemu
„E-Opieka”

Zakres danych
 harmonogram pracy
 informacje o odbiorcach usług (np. dane kontaktowe, zakres
świadczonych usług, kwota do zapłaty za ostatni miesiąc
świadczenia usług)
 dane kontaktowe do OPS
 raportowanie wejścia/wyjścia w środowisko
 raportowanie rozpoczęcia/zakończenia realizacji usług poza
miejscem zamieszkania odbiorcy usług
 raportowanie wykonanych zadań
 raportowanie innych problemów
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6.3 Portal informacyjny
6.3.1 Ogólny zarys funkcjonalności
Główne moduły, funkcjonalności oraz procesy, które mają być wspierane w aplikacji, to:
 Informacje powitalne
 Moje konto
 Moje usługi
o









Podgląd przyznanych usług
o Decyzja administracyjna
o Harmonogram usług
o Karta realizacji usługi
o Planowana kontrola
Należności
o Należność za ostatni miesiąc
o Historia należności
Moja opiekunka
o Informacje o opiekunce
o Ocena opiekunki
Teleopieka
o Posiadany sprzęt
o Historia kontaktów z CT 24/7
o Zgłoszenie problemu technicznego ze sprzętem
Kontakt
o Formularz kontaktowy
o Dane kontaktowe do OPS

6.3.2 Szczegółowe wymagania funkcjonalne
Szczegółowe wymagania funkcjonalne zostały opisane w formie historyjek użytkownika (ang. user
stories), które prezentują pojedyncze funkcje dostępne dla użytkowników w poszczególnych rolach.
Tabela z listą historyjek użytkownika znajduje się w Załączniku C – Wymagania funkcjonalne
Podsystemu koordynacji i monitoringu usług opiekuńczych, w arkuszu „Portal informacyjny”.

6.3.3 Wymiana danych z Usługami centralnymi Systemu „E-Opieka”
Miejsce i kierunek wymiany danych między Portalem informacyjnym a Usługami centralnymi Systemu
„E-Opieka” prezentuje schemat na Rysunku 9.
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Rysunek 9. Miejsce i kierunek wymiany danych między Portalem informacyjnym a Usługami centralnymi
Systemu „E-Opieka”.

Dla poprawnego działania całego Podsystemu niezbędne jest przesyłanie danych opisanych w Tabeli 9.
Tabela 9. Zakres wymiany danych między Portalem informacyjnym a Usługami centralnymi Systemu „E-Opieka”.
System
źródłowy
(z .)

System
docelowy
(do …)

Usługi centralne
Systemu
„E-Opieka”

Portal
informacyjny

 dane dla odbiorcy usług (m.in. zakres i wymiar przyznanych mu usług,
informacje o odpłatności za usługi, raport z realizacji usług)

Portal
informacyjny

Usługi centralne
Systemu
„E-Opieka”






Zakres danych

uwagi np. dot. usług opiekuńczych
ocena pracy opiekunki
zgłoszenie problemów technicznych ze sprzętem do teleopieki
dane z formularza kontaktowego (tytuł, treść)

6.4 System do informatycznego wsparcia realizacji wywiadu środowiskowego
Projekt Podsystemu zakłada dwa rozwiązania informatyczne, które będą wspierały proces zbierania
danych podczas przeprowadzania wywiadów środowiskowych:
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jednym rozwiązaniem jest aplikacja, która zawiera elektroniczną wersję wymaganej prawem
formy kwestionariusza wywiadu środowiskowego. Jest to wymagany komponent projektu
Podsystemu,
drugą formą wsparcia jest wypełnianie formularzy wywiadu środowiskowego długopisem
cyfrowym. Jest to opcjonalny komponent projektu Podsystemu.

Przeprowadzenie wywiadu środowiskowego jest punktem bazowym do realizacji całego procesu
świadczenia usług opiekuńczych. Różnorodność środowisk, w których pracownik socjalny jest obecny
podczas spotkania z odbiorcą usług i w celu zebrania danych, a także różny poziom doświadczeń
i obycia z technologią pracowników socjalnych, skłoniły do umożliwienia wyżej wymienionych dwóch
form wsparcia realizacji tego zakresu prac.
Schemat graficzny opisanych dwóch modeli został przedstawiony w rozdziale 5.1 niniejszego dokumentu.

6.4.1 Dodatkowe funkcjonalności w odniesieniu do standardowego wywiadu
środowiskowego oraz WIS
Niniejszy rozdział opisuje funkcjonalności, które nie są prawnie wymagane przez MRPiPS natomiast
stanowią istotny element w celu ustandaryzowania zakresu przyznawanych usług opiekuńczych
i wdrożenia tego standardu razem z implementacją Systemu „E-Opieka”.
Podstawowe założenie jest takie, że proces ustalania zakresu usług przyznawanych w ramach decyzji
administracyjnej zostanie rozbudowany o:





profile odbiorców usług opiekuńczych oraz rekomendowany zakres usług opiekuńczych dla
każdego z tych profili (nazwa profilu, charakterystyka, lista czynności, liczba godzin,
częstotliwość),
profile odbiorców usług teleopiekuńczych oraz rekomendowane pakiety teleopieki dla
każdego z tych profili (nazwa profilu, charakterystyka, urządzenia ubieralne, czujniki, inne),
profile odbiorców usług opiekuńczych korzystających z posiłków dowożonych do ich miejsca
zamieszkania oraz rekomendowane diety w podziale na te profile (nazwa profilu, nazwa diety,
charakterystyka, zalecane oraz zabronione produkty spożywcze, inne).

Celem jest rozbudowa obecnej formy narzędzia WIS oraz włączenie go w proces przeprowadzania
wywiadu środowiskowego.
Rozbudowa narzędzia WIS ma polegać w szczególności na dodaniu dwóch modułów: diety oraz
teleopieki. Produktem prac analitycznych, które należy przeprowadzić w tym zakresie, ma być:


dla modułu teleopieki:
o stworzenie profili odbiorców usług teleopiekuńczych z uwzględnieniem ich stanu
fizycznego i psychicznego oraz różnorodnych czynników wpływających na ich potrzeby
w zakresie wsparcia, w tym czynników środowiskowych, demograficznych
i ekonomicznych,
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o



opracowanie pytań, na podstawie których możliwe będzie przyporządkowanie
odbiorcy usług do konkretnego profilu,
dla modułu diety:
o stworzenie profili odbiorców usług korzystających z posiłków dowożonych do ich
miejsca zamieszkania zgodnie z rekomendowaną dla nich dietą oraz uwzględnieniem
ich stanu fizycznego i psychicznego oraz różnorodnych czynników wpływających na ich
potrzeby w zakresie wsparcia, w tym czynników środowiskowych, demograficznych
i ekonomicznych,
o opracowanie pytań, na podstawie których możliwe będzie przyporządkowanie
odbiorcy usług do odpowiedniego profilu korzystania z posiłków dowożonych do
miejsca zamieszkania odbiorcy.

W pracach nad Podsystemem należy uwzględnić obsługę dodatkowych pytań podczas wywiadu
środowiskowego związanych z implementacją wyżej opisanych profili odbiorców usług.
Dodatkowa optymalizacja formularza przeprowadzania wywiadu środowiskowego polegać ma na
dostosowaniu jego elektronicznej wersji pod kątem:






listy możliwych odpowiedzi do pytań, które obecnie mają charakter otwarty,
dodatkowych pytań potrzebnych do implementacji rozbudowanej wersji narzędzia WIS, aby
na ich podstawie określać profile odbiorców usług,
uwzględnienia logiki i zależności pomiędzy pytaniami (np. pytania warunkowe, kiedy pewne
części formularza nie powinny się wyświetlać, jeśli dotychczasowe odpowiedzi wykluczają ich
uzupełnienie),
tagowania pól, umożliwiające szybkie poruszanie się po formularzu.

6.4.2 Dodatkowe funkcjonalności w systemach SOPS
Standardowy zakres funkcjonalności, wsparcia procesów obsługi pomocy społecznej, zostanie
rozbudowany o logikę profilowania zakresu usług na podstawie danych zebranych w czasie wywiadu
środowiskowego. Dodatkowe funkcjonalności w zakresie ustalenia i implementacji profili odbiorców
usług opisane w rozdziale 6.4.1 Dodatkowe funkcjonalności w odniesieniu do standardowego wywiadu
środowiskowego oraz WIS będą zaimplementowane w ramach Usług centralnych Systemu
„E-Opieka”. Na podstawie danych zebranych w trakcie wywiadu, na bazie zaimplementowanych
algorytmów tłumaczących odpowiedzi na odpowiednio sformułowane pytania, zostanie ustalony
najbardziej zbliżony profil odbiorcy usług w każdym z trzech zakresów: usług opiekuńczych, pakietów
teleopieki oraz diety. Systemy SOPS odpowiadają za przesłanie wszystkich danych zebranych w trakcie
wywiadu środowiskowego do Usług centralnych Systemu „E-Opieka” a potem, zwrotnie, na odebraniu
wyniku działania algorytmu profilowania.
Wynik działania algorytmu będzie niezależny od źródła danych z wywiadu środowiskowego. Algorytm
będzie zwracał taki sam wynik dla tych samych danych, w każdym z następujących przypadków:


dane przesłane z aplikacji do wywiadu środowiskowego,
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dane przesłane z systemu digitalizacji danych z wersji papierowej kwestionariusza (długopisy
cyfrowe),
dane wprowadzone ręcznie do systemu SOPS (przepisane z wypełnionego ręcznie formularza
wywiadu środowiskowego w wersji papierowej) i przesłane do Usług centralnych Systemu
„E-Opieka”.

Wynik działania algorytmu profilowania usług powinien być dodany do procesu przygotowywania
decyzji administracyjnej. W momencie, kiedy pracownik socjalny generuje formularz decyzji
administracyjnej, powinien mieć wypełniony zakres przyznanych usług zgodnie z obowiązującym
standardem, wyznaczony na bazie odpowiedzi na poszczególne pytania w formularzu wywiadu
środowiskowego. Pracownik socjalny musi mieć możliwość edycji proponowanego zakresu usług
wpisanego do decyzji administracyjnej.

6.4.3 Aplikacja do wywiadu środowiskowego
W ramach implementacji Podsystemu zakłada się dostosowanie obecnie dostępnych
i wykorzystywanych przez pracowników socjalnych aplikacji do wywiadu środowiskowego oraz
systemów SOPS, z których obecnie korzystają pracownicy socjalni na terenie gmin WOF objętych
projektem.

Wymagania funkcjonalne
Główne moduły oraz funkcjonalności, które mają być dostępne w aplikacji, to:
 Moje konto
 Wybór odbiorcy usług
 Wywiad środowiskowy
o

Przeprowadzenie wywiadu środowiskowego wraz z zebraniem podpisu od odbiorcy usług
o Przeprowadzenie aktualizacji wywiadu
o Historia wywiadów
 Pomoc
o Standardy usług opiekuńczych
o Profile odbiorców usług opiekuńczych, teleopieki oraz diety

Szczegółowe wymagania funkcjonalne
Wymagania funkcjonalne w formie historyjek użytkownika (ang. user stories), znajdują się
w Załączniku C – Wymagania funkcjonalne Podsystemu koordynacji i monitoringu usług opiekuńczych,
w arkuszu „Aplikacja do wywiadu środowiskowego”.
Wymiana danych między systemem SOPS a Aplikacją do wywiadu środowiskowego powinna odbywać się
przez dedykowane łącze internetowe dające pełne bezpieczeństwo pobieranych i wysyłanych danych
(tzw. terminal), z wymaganiem fizycznej obecności w danym ośrodku pomocy społecznej. Zakres
jednorazowo pobieranych danych powinien umożliwić obsługę następujących przypadków:


wysyłanie/pobieranie danych tylko 1 odbiorcy usług,

Strona 41 z 64




wysyłanie/pobieranie danych odbiorców usług, którzy w dniu bieżącym mają przeprowadzony
wywiad środowiskowy,
wysyłanie/pobieranie danych odbiorców usług, którzy w przeciągu np. 24h, 48h mają
zaplanowany wywiad środowiskowy.

6.4.4 System digitalizacji danych z wersji papierowej kwestionariusza (opcjonalny)
Zasada działania urządzeń rejestrujących dane
System digitalizacji danych z wersji papierowej kwestionariusza wywiadu środowiskowego zakłada
zastosowanie urządzeń rejestrujących dane, które umożliwiają utrwalenie w formie elektronicznej tekstu
pisanego na papierze. Dzięki temu rozwiązaniu naturalna czynność pisania ma pozwalać na jednoczesne
archiwizowanie danych w systemie komputerowym. Długopis cyfrowy czy długopis elektroniczny, bo tak
określa się standardowo urządzenia którymi pisze się na formularzach w wersji papierowej, poszerzają
możliwości zwykłego długopisu o funkcje automatycznej digitalizacji i przetwarzania danych pisanych
ręcznie w czasie rzeczywistym. Celem jest uzyskanie takiego efektu, aby proces powstawania
elektronicznej wersji wywiadu środowiskowego stał się praktycznie nieodczuwalny dla pracownika
socjalnego.
Do poprawnego korzystania z długopisów cyfrowych konieczny będzie specjalny, odpowiednio
przygotowany oraz wydrukowany formularz, ponieważ urządzenia te działają na zasadzie skanowania
wydrukowanego na kartce kodu. Dzięki niewidzialnym kropkom na formularzu, możliwe jest precyzyjnie
określenie położenia długopisu, aby odczytać, co i gdzie zostało zapisane. Dzięki identyfikacji
współrzędnych na kartce, długopis cyfrowy wie także, w jakim kontekście pojawia się zapisywany obraz,
dzięki czemu system digitalizacji może przyporządkować odczytany tekst do odpowiedniej sekcji na
formularzu. Formularze powinny zostać zaprojektowane przez Wykonawcę w dedykowanej aplikacji tak,
aby podczas drukowania były uzupełnione unikatowym układem niewidocznych dla oka kropek, który
umożliwia poprawne działanie długopisu cyfrowego. Do ich wydruku potrzebna będzie drukarka
laserowa.
Wszystkie informacje przechowywane w wewnętrznej pamięci długopisu, powinny być transferowane
do systemu digitalizacji danych przy pomocy połączenia Bluetooth lub przez port USB. Potem
z systemu digitalizacji danych, dane powinny być przesyłane do systemu SOPS i/lub do Usług
centralnych Systemu „E-Opieka”.
Każdy długopis będzie posiadał unikalny identyfikator, aby zapewnić rozpoznanie użytkownika, który
wprowadził dany wpis na formularzu. Ładowanie długopisu cyfrowego odbywa się za pomocą stacji
dokującej podłączonej do komputera poprzez port USB i powinno być wymagane nie częściej niż 24 godziny.
Pozostałe funkcjonalności, które powinny cechować urządzenia rejestrujące dane oraz system
digitalizacji zebranych przez nich danych, to:
 podpis biometryczny – podpisy składane przy pomocy długopisu cyfrowego powinny posiadać
cechy behawioralnego podpisu biometrycznego i być rozpoznawane, rozróżniane
i porównywane,
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bezpieczeństwo danych – informacje gromadzone w długopisie powinni być kodowane w taki
sposób, że odtworzenie danych i powiązanie ich z konkretnym typem formularza
(umieszczenie ich kontekstowo) możliwe jest wyłącznie w sytuacji przypisanego dostępu do
dedykowanej aplikacji z odpowiednimi uprawnieniami. Zgubienie długopisu nie powoduje
przedostania się danych w niepowołane ręce,
wypełnianie formularzy offline – długopis do działania nie może wymagać komunikacji
z internetem, komputerem czy urządzeniem mobilnym,
rozpoznawanie tekstów odręcznych – system powinien rozpoznawać nie tylko pola aktywne
i bloki pisma separowanego, lecz także pismo odręczne,
walidacja danych – system powinien umożliwiać walidację rozpoznanych danych,
w szczególności w momencie przesyłania ich do systemu SOPS, powinien podpowiadać pola,
których rozpoznania nie był pewien, które mogą wymagać ewentualnej ręcznej obróbki.

6.4.5 Wymiana danych z Usługami centralnymi Systemu „E-Opieka”
Miejsce wymiany danych między systemami do informatycznego wsparcia realizacji wywiadu
środowiskowego a Usługami centralnymi Systemu „E-Opieka” prezentuje schemat na Rysunku 10.
Niniejszy rozdział zawiera informacje odnośnie założeń, modelu oraz zakresu tej integracji.

Rysunek 10. Miejsce wymiany danych między systemami do informatycznego wsparcia realizacji wywiadu
środowiskowego a Usługami centralnymi Systemu „E-Opieka”.
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Założenia odnośnie integracji z Usługami centralnymi Systemu „E-Opieka”
Architektura Podsystemu zakłada, że System „E-Opieka” będzie nadrzędny względem systemów do
informatycznego wsparcia realizacji wywiadu środowiskowego, w tym do systemów SOPS.
Implementacja Systemu „E-Opieka” będzie niezależna od konkretnej implementacji systemu SOPS czy
aplikacji do wywiadu środowiskowego, komunikacja między systemami odbywa się w oparciu o API,
bez wnikania w wewnętrzne struktury danych.
Dostawca systemu SOPS zaimplementuje metody API, które umożliwią przesyłanie danych z systemu
SOPS oraz aplikacji do wywiadu środowiskowego do Usług centralnych Systemu „E-Opieka”
w zakresie niezbędnym do prawidłowego działania Systemu „E-Opieka”, zgodnie z niniejszym
projektem Podsystemu. Przygotowane metody API po stronie dostawcy systemu SOPS będą
wywoływane w ramach implementacji Podsystemu, zgodnie z procesami i harmonogramem, cyklicznie
lub na żądanie.
Zakłada się, że wymagane dostosowanie systemu SOPS oraz aplikacji do wywiadu środowiskowego,
niezbędne do zapewnienia poprawnego działania Systemu „E-Opieka”, odbędzie się bez ingerencji
w zakres systemu, który podlega homologacji Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Model integracji z Usługami centralnymi Systemu „E-Opieka”
W zakresie strategii wdrożenia, po stronie dostawcy każdego z systemów SOPS jest podjęcie decyzji
o modelu integracji z Usługami serwerowymi Systemu „E-Opieka”. Dopuszcza się integrację w modelu
rozproszonym (każda lokalizacja łączy się oddzielnie z Usługami centralnymi Systemu „E-Opieka”) oraz
centralizację poszczególnych instalacji systemu SOPS i integrację z Usługami centralnymi Systemu
„E-Opieka” w jednym miejscu, nadrzędnym dla wszystkich lokalnych instancji systemu SOPS.
Możliwe modele integracji zaprezentowane są na Rysunkach 11 i 12.

Rysunek 11. Model rozproszonej integracji systemu SOPS z Usługami centralnymi Systemu „E-Opieka".
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Rysunek 12. Model scentralizowanej integracji systemu SOPS z Usługami centralnymi Systemu „E-Opieka".

Celem nadrzędnym jest zapewnienie spójności wszystkich danych przekazywanych do Systemu
„E-Opieka”, niezależnie od wewnętrznej architektury systemów SOPS.
Przyjęte podejście będzie miało bezpośredni wpływ na sposób konfiguracji tej integracji po stronie
Usług centralnych Systemu „E-Opieka”, natomiast z perspektywy zakresu i poprawności danych,
zaimplementowana forma integracji nie powinna wprowadzać żadnej różnicy w sposobie działania
Podsystemu.

Zakres wymiany danych
Dla poprawnego działania całego Podsystemu niezbędne jest przesyłanie między systemem SOPS
a Usługami centralnymi Systemu „E-Opieka” danych przedstawionych w Tabeli 10.
Tabela 10. Zakres wymiany danych między systemem SOPS a Usługami centralnymi Systemu „E-Opieka”.
System
źródłowy
(z .)

System
docelowy
(do …)

Obszar danych

Zakres danych, mechanizm integracji

Dane odbiorców usług

Jednorazowe pobranie pełnej bazy odbiorców
usług opiekuńczych.
 Aktualizacja danych odbiorcy usług przy
pobieraniu decyzji administracyjnej.
 Założenie, że dane w systemie SOPS
zmieniają się tylko przez przeprowadzenie
nowego wywiadu środowiskowego.

Dane odbiorcy usług
System SOPS

Usługi
centralne
Systemu
„E-Opieka”


Dane z wywiadu
środowiskowego
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Dane zebrane podczas wywiadu
środowiskowego wraz z dodatkowymi
informacjami pozwalającymi na
profilowanie odbiorcy usług pod kątem
usług opiekuńczych, teleopieki i zalecanej
diety.

Katalog usług opiekuńczych
w wersji rozszerzonej o usługi
związane z teleopieką oraz
dietą

Jednorazowe pobranie pełnego katalogu usług
opiekuńczych.
 kod usługi z systemu SOPS
 nazwa usługi
 opis usługi
Cykliczna synchronizacja, np. raz na dobę.

Informacje o wywiadach
środowiskowych

Decyzja administracyjna

Stawka rozliczeniowa za
godzinę usług

Historia przeprowadzonych wywiadów
środowiskowych.
 numer decyzji administracyjnej
 data obowiązywania decyzji od/do
 dane odbiorcy (imię, nazwisko, adres,
PESEL)
 profil odbiorcy usług w zakresie usług
opiekuńczych, teleopieki oraz diety
 przyznany plan opieki = lista usług +
sumaryczna liczba godzin
tygodniowo/miesięcznie
 częstotliwość wykonania usług (np. 2 razy
w tygodniu)
 uwagi do zlecenia (warunki środowiskowe,
stan zdrowia itp.)
 kontakt do osób bliskich/sąsiadów

wartość stawki przy odpłatności 100%

6.5 Usługi centralne Systemu „E-Opieka”
W systemie zostaną wykorzystane standardowe, powszechnie stosowane kanały komunikacji między
aplikacjami mobilnymi i webowymi oraz ich backendem np. komunikacja z wykorzystaniem JSON
z serwisami REST.
Cały ruch między Komponentami będzie szyfrowany standardowym protokołem HTTPS
z wykorzystaniem TLS w wersji aktualnej na dzień odbioru implementacji danej aplikacji.

6.5.1 Integracja z Podsystemem teleopieki
Miejsce i kierunek integracji między Podsystemem teleopieki a Usługami centralnymi Systemu
„E-Opieka” prezentuje schemat na Rysunku 13.
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Rysunek 13. Miejsce i kierunek wymiany danych między Podsystem teleopieki a Usługami centralnymi Systemu
„E-Opieka”.

W ramach implementacji Usług centralnych Systemu „E-Opieka” zostaną wystawione interfejsy do
pobierania danych zgromadzonych w ramach implementacji Podsystemu teleopieki. Będzie to
komunikacja jednokierunkowa, czyli z wewnętrznych systemów informatycznych dostawcy teleopieki,
bez wnikania w jego wewnętrzną strukturę i architekturę oprogramowania, do zaplecza Systemu
„E-Opieka”. Interfejsy (API) zostaną zaimplementowane w ramach wdrożenia niniejszego Podsystemu.
Wszelkie przesyłane dane powinny być traktowane jako dane medyczne i przesyłane zgodnie ze
standardem HL7 (https://www.hl7.org/implement/standards/index.cfm). Dane w Systemie
„E-Opieka” będą przechowywane w formacie zgodnym ze standardem CDA FHIR
(https://www.hl7.org/fhir/cda-intro.html).
Ogólny opis zakresu wymienianych danych:
● podstawowe informacje dotyczące usługi teleopiekuńczej świadczonej u danego odbiorcy
usług, np.: daty rozpoczęcia, zawieszenia i zakończenia świadczenia usługi, informacje
o posiadanym zestawie teleopieki, w tym numery kart SIM,
● informacje o osobach wskazanych do kontaktu,
● dane medyczne z urządzeń przenośnych i ubieralnych, przesyłane w formie zanonimizowanej
(nie będą zawierały danych pozwalających na zidentyfikowanie odbiorcy usług)
i wykorzystywane do celów analizy statystycznej,

Strona 47 z 64

●

●

●

dane medyczne z urządzeń przenośnych i ubieralnych wraz z identyfikatorem odbiorcy usług,
wykorzystywane do celów wsparcia koordynacji i monitorowania usług opiekuńczych
u konkretnego odbiorcy usług,
podstawowe dane o historii kontaktów CT 24/7 z odbiorcą usług – dane istotne z punktu
widzenia obsługi procesu przyznawania usług opiekuńczych, np. sam fakt zaistnienia kontaktu
telefonicznego z odbiorcą, przebieg rozmowy,
dane o sytuacjach alarmowych i interwencjach u odbiorcy usług – informacje o istotnych
zdarzeniach inicjowanych w trakcie realizacji usługi teleopieki, np. sygnały alarmowe z opasek
SOS, interwencje zespołów podwykonawcy u odbiorcy, wezwanie karetki do odbiorcy usług.

Dane dotyczące odbiorcy usług, przesyłane z Podsystemu teleopieki do Usług centralnych Systemu
„E-Opieka” zawierać będą co najmniej następujące parametry:






data rozpoczęcia, zawieszenia, zakończenia świadczenia usług teleopieki,
informacje dotyczące odbytego szkolenia z obsługi sprzętu do teleopieki,
ustalona częstotliwość połączeń telefonicznych wykonywanych przez CT 24/7,
informację, kto posiada klucz do mieszkania odbiorcy usług,
informację, jaki jest numer telefonu do danego sprzętu (numer karty SIM).

Dodatkowo przekazywane będą dane źródłowe umożliwiające przygotowanie następujących
zestawień i raportów:
W zakresie teleopieki:









liczba odbiorców usług teleopieki,
liczba odbiorców usług korzystających z danego urządzenia (per urządzenie),
liczba odbiorców usług, którym usługi teleopieki zostały zawieszone,
liczba odbiorców usług, którym usługi teleopieki zostały zakończone,
liczba wywołanych sygnałów alarmowych za pośrednictwem przycisku SOS, w tym:
o wymagające interwencji,
o niewymagające interwencji (np. wywołane przez pomyłkę),
o próbne (wywołane w ramach podłączania odbiorcy usług z CT 24/7),
przyczyny sygnałów alarmowych SOS – lista rozwijalna, rodzaj i efekt podjętej interwencji,
zestawienie slotów czasowych pod kątem zidentyfikowania, w których godzinach jest
najwięcej sygnałów alarmowych.

W zakresie kontaktu z Centrum Teleopieki 24/7:




liczba połączeń z odbiorcami usług zainicjowanych przez CT 24/7, w tym:
o nieodebranych,
o odebranych,
liczba połączeń przychodzących, w tym:
o nieodebranych,
o odebranych,
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średnia liczba połączeń na 1 konsultanta,
średni czas trwania jednej rozmowy,
średni czas oczekiwania na połączenie,
odsetek rezygnacji – odsetek połączeń nieobsłużonych, czyli rozłączonych przez odbiorców
usług przed ich odebraniem przez konsultanta,
liczba połączeń wychodzących/przychodzących w poszczególnych godzinach.

Wszystkie dane będą dostarczone w sposób dający możliwość:




filtrowania oraz sortowania danych,
generowania raportów historycznych, danych za dłuższy okres (miesiąc/kwartał/ półrocze/rok
oraz dla indywidualnie wskazanego przedziału dat (od-do)),
tworzenia raportów w trybie rzeczywistym, prezentujących dane nie starsze niż 30 sekund.

Przesyłane dane muszą umożliwić przygotowanie raportów z podziałem na m.in.: gminę, dzielnicę,
płeć, wiek, osoby samotnie zamieszkujące, datę.

6.5.2 Integracja z usługami zewnętrznymi
System „E-Opieka”, dla poprawnego działania wszystkich funkcjonalności, będzie wymagał integracji
z różnymi usługami zewnętrznymi. Implementacja Usług centralnych Systemu „E-Opieka”,
w szczególności w zakresie otwartości na integrację z innymi serwisami powinna być otwarta na
podłączenie do innych usług, w szczególności tych, które funkcjonują już w strukturach
informatycznych Zamawiającego czy lokalizacji objętych projektem.
Miejsce i kierunek integracji między usługami zewnętrznymi a Usługami centralnymi Systemu
„E-Opieka” prezentuje schemat na Rysunku 14.
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Rysunek 14. Miejsce i kierunek wymiany danych między usługami zewnętrznymi a Usługami centralnymi
Systemu „E-Opieka”.

W ramach implementacji Podsystemu zakłada się wysyłanie automatycznych powiadomień
w momencie wystąpienia określonych zdarzeń w formie krótkiej wiadomości tekstowej na podany
numer telefonu (SMS) albo w postaci wiadomości e-mail wysłanej na skrzynkę pocztową adresata
danej informacji. W tym zakresie niezbędna będzie integracja z zewnętrznymi dostawcami tych usług.

Krótkie wiadomości tekstowe (SMS-y)
Wysyłanie krótkich wiadomości tekstowych (SMS) do poszczególnych użytkowników (np. odbiorców
usług) będzie możliwe we wszystkich krajowych sieci komórkowych, za pośrednictwem dedykowanego
API np. https://www.smsapi.pl/. Dostawca, który będzie odpowiadał za implementację Usług
centralnych Systemu „E-Opieka”, powinien zapewnić dedykowane konto w wybranym serwisie
zewnętrznym, które będzie używane do obsługi i monitorowania świadczonej usługi. Płatności za
wysyłkę wiadomości SMS powinny być uwzględnione przez dostawcę w łącznym koszcie
implementacji, utrzymania oraz świadczenia usług gwarancji niniejszego Podsystemu.
Przewiduje się, że skala wysyłania krótkich wiadomości tekstowych będzie w zakresie ok. 2000
wiadomości w skali miesiąca, po wdrożeniu Podsystemu we wszystkich jednostkach organizacyjnych.
Założenia: 2000 użytkowników, 50% ma skonfigurowane otrzymywanie powiadomień SMS, dla
jednego adresata po 2 wiadomości miesięcznie.
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Powiadomienia mailowe
Wszystkie wiadomości mailowe kierowane do użytkowników Podsystemu powinny być generowane
ze wspólnej skrzynki pocztowej. Dostawca, który będzie odpowiadał za implementację Usług
centralnych Systemu „E-Opieka” powinien zapewnić dedykowane konto pocztowe, które zostanie
użyte jako nadawca w automatycznie generowanych wiadomościach e-mail. Nie przewiduje się
dodatkowych kosztów dla Zamawiającego z tytułu skonfigurowania i używania dedykowanej skrzynki
pocztowej.

7. Wymagania niefunkcjonalne
7.1 Wymagania dotyczące użyteczności
1. Do komunikacji z użytkownikiem Podsystemu wymagany jest język polski (menu, formularze,
komunikaty o błędach, alerty, podpowiedzi, pomoc itp.).
2. Podsystem powinien zapewniać jednolity interfejs użytkownika dla większości modułów
Podsystemu, a funkcje oraz nazwy etykiet powtarzające się w różnych modułach powinny być
dostępne dla użytkownika pod taką samą nazwą w menu oraz pod taką samą etykietą.
3. Podsystem musi posiadać wyróżnienie pól, których wypełnienie jest wymagane w celu zapisania
formularza (pól obligatoryjnych), np.: czerwona ramka lub wyróżniający się kolor tła pola. Pola
wymagane do wypełnienia (obligatoryjne) muszą być wyróżnione cały czas (np. oznaczone
gwiazdką), w szczególności przed zapisem formularza.
4. Podsystem ma dostarczać użytkownikowi wyraźnych, zrozumiałych i dokładnych informacji
odnośnie wykonywania zadania i przebiegu realizacji aż do jego zakończenia.
5. Podsystem powinien dostarczać użytkownikowi prosto napisanych instrukcji, ułatwiających
zrozumienie i użycie Podsystemu w celu uzyskania pożądanych celów oraz skutecznego
i łagodnego znajdowania rozwiązania w sytuacjach problematycznych.

7.2 Wymagania wydajnościowe
1. Podsystem będzie umożliwiał korzystanie z niego przez 2000 osób równocześnie będących
w różnych lokalizacjach, przy zachowaniu jego stabilności dla użytkownika.
2. Maksymalny czas odpowiedzi aplikacji na zapytanie nie może być dłuższy niż 3 sekundy.
3. W przypadku czynności mogących trwać dłużej niż 10 sekund wymagane jest pojawienie się
wskaźnika postępu realizacji dla czynności.

7.3 Wymagania dotyczące skalowalności
Podsystem zapewnia odpowiednią skalowalność na minimum 5-letni okres eksploatacji w zakresie
sprzętowym, programowym i licencji, a w szczególności:
●

uwzględnienie przewidywanego wzrostu liczby użytkowników w okresie eksploatacji (zgodnie
z Tabelą 11),
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Tabela 11. Przewidywany wzrost liczby użytkowników w okresie eksploatacji.
Rok działania Podsystemu

Rok 1

Rok 2

Rok 3

Rok 4

Rok 5

Wymagana minimalna liczba obsługiwanych
równoczesnych użytkowników

2000

2500

3000

3500

4000

Wymagana minimalna liczba obsługiwanych
obiektów biznesowych w bazie danych (np.
odbiorcy
usług,
zadania,
zlecenia,
pracownicy itp.)

500 000

1 000 000

2 000 000

5 000 000

10 000 000

●
●
●

●

rotację użytkowników w trakcie eksploatacji Podsystemu,
zapewnienie przestrzeni dyskowej na przechowywanie dokumentów i baz danych,
zachowanie sprawności działania Podsystemu poprzez równoważenie obciążenia pomiędzy
serwerami fizycznymi lub aplikacyjnymi, w razie konieczności poprzez dodawanie kolejnych
węzłów serwerowych,
uwzględnienie konieczności przechowywania danych użytkowników lub rekordów w bazie
danych przez 5 lat od usunięcia (deaktywowania) z Podsystemu.

7.4 Wymagania dotyczące niezawodności
1. Podsystem będzie dostępny 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę, za wyjątkiem przerw
serwisowych koniecznych do instalacji nowych wersji Podsystemu, które nie mogą spowodować
zmniejszenia dostępności Podsystemu poniżej 99%.
2. Podsystem musi być skonfigurowany w taki sposób, aby w przypadku awarii któregokolwiek
z serwerów jego zadania były automatycznie przejmowane przez pozostałe serwery (tzw. klaster
high availability).
3. Podsystem musi być skonfigurowany w taki sposób, aby obciążenie systemu było rozkładane na
wszystkie działające serwery (tzw. load balancing).
4. W celu zwiększenia niezawodności Podsystem powinien mieć możliwość pracy w konfiguracji HA
(High Availability) dla wszystkich komponentów webowych i baz danych.

7.5 Wymagania dotyczące standardów
Podsystem zostanie zrealizowany zgodnie z wymaganiami określonymi prawem, a w szczególności
z wymaganiami wymienionymi w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie
Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany
informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (t.j.
Dz.U. 2017 poz. 2247) oraz ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron
internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 848).
Rozwiązanie zostanie zrealizowane z wykorzystaniem otwartych standardów, zakładając m.in.:
●

zgodność w zakresie projektowania, wdrażania i modyfikowania systemu teleinformatycznego
z wymaganiami norm PN ISO/IEC 20000 oraz PN ISO/IEC 27001,
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●
●
●
●
●
●
●

zgodność z założeniami projektowania zorientowanego na użytkownika UCD - ISO 13407:1999
„Human-centered design processes for interactive systems”,
zgodność z założeniami ISO-9241 Ergonomics of Human System Interaction – w zakresie
określenia wymagań w obszarze interakcji użytkownika i systemu,
otwarte protokoły wymiany danych z systemami teleinformatycznymi (m.in. HTTP, IPv6,
SMTP/MIME, SOAP, WSDL, W3C, HL7),
formaty danych XML do przetwarzania informacji,
formaty tworzenia i modyfikacji stron www (HTML, XHTML),
formaty danych do definiowania układu informacji w dokumencie elektronicznym (XML, GML),
standard kodowania znaków Unicode UTF-8 określony przez normę ISO/IEC 10646.

Architektura Podsystemu zostanie oparta na podejściu usługowym oraz na zbiorze najlepszych praktyk
i zaleceń pozwalających efektywnie i skutecznie oferować usługi informatyczne wraz z odpowiednio
zdefiniowanymi procesami zarządzania usługami IT (ITIL oraz norma ISO/IEC 20000).

7.6 Wymagania dotyczące dostępności
Aplikacje internetowe oraz mobilne będą uwzględniały międzynarodowy standard w dziedzinie
dostępności oraz budowania stron internetowych przyjaznych użytkownikom z niepełnoprawnościami
WCAG 2.1. spełniając poziom A oraz poziom AA zgodności z wytycznymi.

7.7 Wymagania dotyczące bezpieczeństwa
1. Podsystem zostanie zabezpieczony przed zagrożeniami i podatnościami opisanymi przez inicjatywę
OWASP jako A1 do A10.
2. Wszystkie wytworzone e-usługi będą zapewniały bezpieczeństwo przetwarzania danych zgodnie
z zasadami przetwarzania informacji wskazanymi w obowiązujących przepisach.
3. Przesyłanie danych w sieci publicznej odbywać się będzie bezpiecznymi kanałami, które będą
szyfrowane i chronione przed nieuprawnionym odczytem.
4. Dostęp dla nieuwierzytelnionego użytkownika będzie możliwy jedynie do danych, które będą
ogólnie dostępne i umieszczone na publicznej stronie internetowej.
5. Uprawnienia użytkowników powinny być ograniczone do niezbędnego minimum wyznaczonego
przez rolę użytkownika tak, aby mógł on zrealizować wszystkie czynności/akcje/działania określone
przez historyjki użytkownika w danej roli, które zostały szczegółowo przedstawione w Załączniku
C – Wymagania funkcjonalne Podsystemu koordynacji i monitoringu usług opiekuńczych.
6. Podsystem będzie zapewniać obsługę transakcji – złożona informacja zostanie na trwale zapisana
w bazie danych tylko wówczas, gdy zapisane zostaną wszystkie elementy składowe.
7. Wykonawca musi przygotować procedury naprawcze na wypadek wystąpienia awarii
poszczególnych elementów Podsystemu, umożliwiających przywrócenie stanu Podsystemu
z chwili tuż przed awarią.
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7.7.1 Hasła
1. Podsystem zapewni minimalny wymagany poziom złożoności hasła – ustalona minimalna liczba
znaków oraz wymagana kombinacja cyfr i znaków specjalnych, małych i dużych liter np. hasło musi
się składać z min. 8 znaków i ma zawierać co najmniej jedną cyfrę, jedną małą literę, jedną dużą
literę i jeden znak specjalny.
2. Podsystem zapewni mechanizm weryfikujący maksymalny okres ważności hasła, czyli limit dni,
podczas których nie ma potrzeby zmiany hasła na inne. Po upływie tego czasu wymagana będzie
zmiana hasła. Preferowane założenie jest takie, aby zmiana hasła odbywała się nie rzadziej niż raz
w roku. Częstotliwość zmiany hasła będzie konfigurowana przez administratora.
3. Podsystem nie powinien dopuszczać możliwości użycia takiego samego hasła jak jedno z 10
ostatnio używanych haseł przez danego użytkownika.

7.8 Wymagania dotyczące ochrony danych osobowych
Podsystem powinien spełniać następujące wymagania dotyczące ochrony danych osobowych:
●
●

●
●
●
●

zgodność z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2019 r.,
poz. 1781),
zgodność z obowiązującym od 25 maja 2018 r. rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE, tzw. RODO (Dz. Urz. UE 119/1),
możliwość archiwizowania oraz anonimizacji danych pracowników Wykonawcy usług
opiekuńczych po ustaniu świadczenia usług przez danego Wykonawcę usług opiekuńczych,
możliwość anonimizacji szczególnej kategorii danych osobowych byłych odbiorców usług,
wszelkie dane wykorzystywane do celów budowania analiz statystycznych na podstawie
informacji pozyskiwanych z różnych źródeł poddane zostaną trwałej anonimizacji,
dane osobowe dotyczące osób korzystających z Podsystemu gromadzone będą na serwerach
znajdujących się w Polsce lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej.
W dokumentacji Podsystemu umieszczona zostanie informacja o adresie lokalizacji serwera,
na którym będą fizycznie umieszczone dane przetwarzane przez Podsystem.

Właścicielem wszystkich danych zebranych w ramach Systemu E-Opieka będzie m. st. Warszawa.

7.9 Wymagania dotyczące platform mobilnych
1. Aplikacje mobilne będą działały na smartfonach oraz tabletach z systemami Android od wersji 9.0
do wersji najnowszej na dzień przekazania aplikacji do użytkowników.
2. Aplikacji mobilne będą implementowane w natywnym środowisku platformy Android (w języku
Java lub Kotlin). Wyklucza się użycia technologii hybrydowych oraz cross-platformowych.
3. Komunikacja między komponentami aplikacjami mobilnymi oraz backendowymi Podsystemu musi
być szyfrowana (SSL / TLS w wersji najnowszej na dzień przekazania przedmiotu zamówienia).
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4. Aplikacje mobilne nie mogą przechowywać haseł użytkownika, dozwolone jest jedynie zapisywanie
tokenów autoryzacyjnych w dedykowanych dla tego celu miejscach (lokalna baza danych, Shared
Preferences).
5. Aplikacje mobilne będą przygotowane w polskiej wersji językowej z użyciem mechanizmów
internacjonalizacji odpowiednich dla platformy mobilnej Android.
6. Aplikacje mobilne będą bezpłatnie dystrybuowane w sklepie Google Play, ewentualnie innymi,
wewnętrznymi kanałami określonymi na etapie wdrożenia produkcyjnego Podsystemu.
7. Aplikacje mobilne muszą działać i wyświetlać się prawidłowo na wszystkich modelach urządzeń
działających w oparciu o aktualnie obowiązujące mobilne systemy operacyjne.
8. Projekty graficzne aplikacji mobilnych muszą być przygotowane zgodnie z wytycznymi do
projektowania mobilnych interfejsów użytkownika.
9. Orientacja interfejsu użytkownika aplikacji mobilnej w pionie.

7.10 Wymagania dotyczące platform webowych
1. Każdy z elementów aplikacji webowej musi zostać przygotowany w oparciu o otwarte standardy
W3C, zgodnie z najnowszymi trendami.
2. Poprawność kodu HTML każdej aplikacji powinna zostać zweryfikowana za pomocą walidatorów
W3C i potwierdzona stosownym raportem.
3. Aplikacja webowa musi wyświetlać się prawidłowo na następujących przeglądarkach
internetowych:
a. Google Chrome,
b. Mozilla Firefox,
c. Safari,
d. Opera
dla oficjalnych najnowszych wersji produktów (tzw. wersji stabilnych) wydanych przez
producentów w momencie produkcyjnego wdrożenia aplikacji oraz dla trzech wcześniejszych
wersji produktu.
4. Witryny muszą wyświetlać się prawidłowo również na przeglądarkach tabletów i telefonów
komórkowych instalowanych na najpopularniejszych urządzeniach mobilnych (iOS, Android),
zgodnie z zasadami elastycznego projektowania RWD.

7.11 Wymagania odnośnie integracji
Interfejsy wymiany danych pomiędzy Komponentami Podsystemu powinny bazować na otwartej
architekturze, umożliwiającej obiektowe podejście do danych i możliwość skalowania zakresu
przesyłanych danych poprzez dokładanie w przyszłości kolejnych obiektów z danymi w ramach
istniejących mechanizmów transportowych. Na rynku obecnie do takich celów najczęściej stosowane
są mechanizmy oparte o komunikację bazującą na protokole HTTP - czyli tzw. web-serwisy
w technologii SOAP oraz najbardziej popularnej - REST (Representational State Transfer). Podstawową
zaletą implementacji protokołu jest jego prostota, krótki czas implementacji po stronie platformy
serwerowej oraz duża skalowalności dzięki wykorzystaniu obiektów JSON (JavaScript Object Notation),
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które mogą być w łatwy i powtarzalny sposób tworzone dla różnych grup danych na podstawie
zunifikowanych wzorców.

7.12 Logowanie i audytowanie zdarzeń
1. Podsystem powinien logować wszystkie istotne zdarzenia inicjowane przez użytkowników lub
przez sam Podsystem, w szczególności:
o logowanie i wylogowanie z Podsystemu lub aplikacji mobilnych,
o tworzenie, edycja lub usuwanie obiektów danych,
o dostęp do wrażliwych danych osobowych.
2. Wpisy w rejestrze logów powinny zawierać:
o dokładną datę zdarzenia,
o adres IP użytkownika lub inne parametry określające lokalizację łączenia użytkownika,
o identyfikację użytkownika (username lub e-mail), który wygenerował zdarzenie (o ile to
możliwe),
o poziom zdarzenia (severity),
o opis zdarzenia pozwalający na interpretację zdarzenia oraz jego parametry,
o źródło logów w kodzie (np. komponent, klasa, widok, plik źródłowy).
3. Dostęp do rejestru logów będzie miał tylko administrator Podsystemu.
4. Logi nie mogą zawierać danych autoryzacyjnych (pełnych kodów SMS, haseł, PIN-ów).

8. Założenia architektoniczne
Zaplecze Podsystemu, w szczególności Usługi centralne Systemu „E-Opieka”, powinny być
przygotowane zgodnie z wymaganiami architektonicznymi opracowanymi przez Biuro Cyfryzacji
Miasta, które stanowią Załącznik E do niniejszego projektu Podsystemu.

9. Koncepcja implementacji Systemu „E-Opieka”
9.1 Podział odpowiedzialności między różnych dostawców
Koncepcja projektowania Komponentów Systemu „E-Opieka” miała na celu zapewnienie niezależności
poszczególnych składowych, zakładając komunikację między nimi poprzez dedykowane interfejsy
wymiany danych, bez wnikania nawzajem w wewnętrzną strukturę danego systemu czy usługi. Takie
podejście daje możliwość realizacji i dostarczenia Komponentu/ów przez różnych dostawców
systemów informatycznych.
W celu zaprezentowania planowanego harmonogramu prac i realizacji projektu dostarczenia Systemu
„E-Opieka” przyjęto podział całości na kilka części, zgodnie z poniższym schematem przedstawionym
na Rysunku 15.
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Rysunek 15. Planowany podział prac w ramach dostarczenia Systemu „E-Opieka".

Zgodnie z przedstawionym wyżej schematem zostaną przeprowadzone postępowania przetargowe
w celu wyłonienia dostawców każdej z części Systemu „E-Opieka”, w ich zakresie będzie odpowiednio:


Postępowanie A:
o przeprowadzenie analizy funkcjonalnej w celu zaprojektowania i rozbudowania
istniejącej wersji narzędzia WIS (warsztaty, analiza danych),
o zaprojektowanie, implementacja oraz wdrożenie Usług centralnych Systemu
„E-Opieka”, w tym narzędzia WIS, zgodnie z przyjętą architekturą, wszystkimi
mechanizmami integracji i wymiany danych między poszczególnymi Komponentami,
o zaprojektowanie, implementacja oraz wdrożenie Aplikacji E-Opieka,
o zaprojektowanie, implementacja oraz wdrożenie Aplikacji M-Opieka,
o zaprojektowanie, implementacja oraz wdrożenie Portalu informacyjnego,
o opracowanie i dostarczenie do Zamawiającego Dokumentacji
o przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla użytkowników poszczególnych aplikacji,
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o







przygotowanie i przeprowadzenie wdrożenia w jednostkach organizacyjnych
ustalonych z Zamawiającym, uwzględniając obecną różnorodność wsparcia
informatycznego w tym obszarze,
o świadczenie usługi gwarancji wraz z obsługą użytkowników przez okres minimum 36
miesięcy od zakończenia realizacji projektu.
Postępowanie B:
o dostarczenie całego Podsystemu teleopieki zgodnie z projektem przygotowanym
w oddzielnym dokumencie, łącznie z przesyłaniem danych do Usług centralnych
Systemu „E-Opieka”.
Postępowania od C-1 do C-2 (dotyczy każdego z dostawców):
o zaprojektowanie, implementacja oraz wdrożenie zmian w Aplikacji do wywiadu
środowiskowego, w tym:
 rozbudowa istniejących funkcjonalności o obsługę dodatkowych danych
(zestawy pytań i odpowiedzi w zakresie profilowania usług opiekuńczych,
teleopiekuńczych oraz diety) potrzebnych do implementacji narzędzia WIS,
 rozbudowa integracji między systemem SOPS a Aplikacją do wywiadu
środowiskowego celem przekazywania dodatkowych danych,
 poprawa ergonomii pracy na Aplikacji do wywiadu środowiskowego,
 opracowanie i dostarczenie do Zamawiającego zaktualizowanej
Dokumentacji,
 przygotowanie i przeprowadzenie wdrożenia nowej wersji Aplikacji do
wywiadu środowiskowego w jednostkach organizacyjnych ustalonych
z Zamawiającym, wraz ze szkoleniami pracowników socjalnych oraz CUS.
o zaprojektowanie, implementacja oraz wdrożenie zmian w systemie SOPS, w tym:
 rozbudowa istniejących funkcjonalności o obsługę dodatkowych danych
(pytania, profile) potrzebnych do implementacji narzędzia WIS i zapewnienia
integracji w tym zakresie,
 integracja między systemem SOPS a Usługami centralnymi Systemu
„E-Opieka”,
 opracowanie i dostarczenie do Zamawiającego zaktualizowanej
Dokumentacji,
 przygotowanie i przeprowadzenie wdrożenia nowej wersji systemu SOPS w
jednostkach organizacyjnych ustalonych z Zamawiającym, wraz ze szkoleniami
pracowników socjalnych oraz CUS.
o opcjonalnie:
 zaprojektowanie, implementacja oraz wdrożenie Systemu digitalizacji danych
z wersji papierowej kwestionariusza wraz z dostarczeniem dedykowanych
urządzeń w formie długopisów cyfrowych oraz drukarek laserowych.
Postępowanie D:
o dostarczenie urządzeń:
 laptopy lub notebooki do pracy na poszczególnych aplikacjach do wywiadu
środowiskowego, zgodnie z rekomendowanymi parametrami, w liczbie oraz
terminach ustalonych z Zamawiającym,
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naklejek NFC umieszczanych w mieszkaniach odbiorców usług, w liczbie oraz
terminach ustalonych z Zamawiającym,
świadczenie usługi gwarancji na sprzęt wraz z obsługą użytkowników przez
okres minimum 36 miesięcy od momentu przekazania sprzętu
Zamawiającemu.

Interakcja między poszczególnymi dostawcami odbywać się będzie w następującym zakresie:









Dostawca części A oraz Dostawcy części od C-1 do C-N – wypracowanie przez Dostawcę części
A modelu danych przesyłanych z systemów SOPS oraz aplikacji do wywiadu elektronicznego
(z uwzględnieniem rozbudowanej wersji narzędzia WIS) do Usług centralnych Systemu
„E-Opieka” oraz implementacja tej integracji przez Dostawców części C-1 do C-N,
Dostawca części A oraz Dostawca części B – wypracowanie przez Dostawcę części A modelu
danych dostarczanych z Podsystemu teleopieki do Usług centralnych Systemu „E-Opieka” oraz
implementacja tej integracji przez Dostawcę części B,
Dostawca części A oraz Dostawca części D – skoordynowanie terminu dostarczenia naklejek
NFC na czas testów aplikacji M-Opieka,
Dostawca części B oraz Dostawcy części od C-1 do C-N – brak bezpośredniej interakcji,
Dostawca części B oraz Dostawca części D – brak bezpośredniej interakcji,
Dostawcy części od C-1 do C-N oraz Dostawca części D – skoordynowanie terminu dostarczenia
urządzeń, na których będą pracowali pracownicy socjalni korzystając z Aplikacji do wywiadu
środowiskowego na czas szkoleń.

9.2 Harmonogram realizacji projektu
9.2.1 Termin zakończenia
Wszystkie prace związane z dostarczeniem całego Systemu „E-Opieka” muszą być zakończone do 31
października 2022 roku. Jest to termin, który wynika z wniosku o dofinansowanie projektu ze środków
unijnych i nie ma możliwości jego zmiany.

Kryteria zakończenia
Zakończenie projektu oznacza produkcyjne wdrożenie Podsystemu we wszystkich jednostkach
organizacyjnych, czyli gminach WOF, po uprzednim przeszkoleniu użytkowników. System uznaje się za
wdrożony i gotowy do przekazania oraz utrzymania i świadczenia usługi gwarancji po upływie okresu
stabilizacji powdrożeniowej, wstępnie szacowanej na okres 3 miesięcy, kiedy użytkownicy korzystają
już z systemu w pełnym zakresie. Okres stabilizacji powdrożeniowej ma na celu wykrycie wszystkich
krytycznych problemów, które wymagają naprawienia błędów w logice działania albo rozwiązania ich
organizacyjnie.
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9.2.2 Proponowane ramy harmonogramu
Proponowane terminy realizacji kolejnych etapów rozwoju oraz przekazania do eksploatacji całego
Podsystemu zostały przedstawione na Rysunku 16.

Rysunek 16. Proponowane terminy realizacji kolejnych etapów rozwoju oraz przekazania do eksploatacji całego
Podsystemu.

Szczegółowy harmonogram realizacji zostanie przygotowany przez dostawców poszczególnych
Komponentów, natomiast musi uwzględniać nieprzekraczalny termin zakończenia realizacji projektu
oraz czas niezbędny na realizację wszystkich procedur związanych z kompleksowym zakończeniem
etapu implementacji i przekazania Podsystemu do eksploatacji.
Etap wdrożenia powinien zostać przeprowadzony w kilku etapach, aby mieć możliwość uzyskania
informacji zwrotnej od węższego grona użytkowników, sprawdzenia poprawności wdrożenia na
środowisku produkcyjnym i ewentualnego wyeliminowania nieprawidłowości przed przekazaniem
Podsystemu do wszystkich docelowych użytkowników. Szczegółową strategię wdrożenia przygotuje
dostawca Komponentu/ów, natomiast w ogólnym założeniu chodzi o zastosowanie podejścia w stylu
stopniowego rozszerzania zasięgu działania Podsystemu np. wg koncepcji:




PILOTAŻ, czyli wdrożenie produkcyjne na wybranej grupie użytkowników, np. obszar jednego
lub dwóch OPS i odbiorcy usług w danym rejonie oraz wdrożenie przedstawicieli OPS, CUS
i Wykonawców usług opiekuńczych:
o stabilizacja powdrożeniowa
o poprawki błędów
MIASTO, czyli wdrożenie produkcyjne i stabilizacja powdrożeniowa na terenie m.st. Warszawy,
we wszystkich OPS-ach oraz w CUS:
o stabilizacja powdrożeniowa
o poprawki błędów
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pozostałe gminy WOF, czyli wdrożenie produkcyjne i stabilizacja powdrożeniowa na terenie 11
gmin WOF uczestniczących w projekcie:
o stabilizacja powdrożeniowa
o poprawki błędów
finalnie rozpoczęcie okresu świadczenia usługi gwarancyjnej.

9.3 Metodyka i środowiska wytwarzania oprogramowania
Przyjęty przez dostawcę/dostawców Podsystemu model wytwarzania oprogramowania powinien być
zgodny z najnowszym trendami DevOps oraz CI/CD. Dostarczone powinno być centralne repozytorium
kodu źródłowego, które przeznaczone będzie dla programistów pracujących nad kolejnymi usługami.
Celem wdrożenia repozytorium jest między innymi wdrożenie metodologii CI. Metodologia ta jest
praktyką programistyczną, w której członkowie zespołu często scalają wyniki swojej pracy. W ten
sposób każdego dnia powstaje kilka zintegrowanych wersji kodu, które są sprawdzane przez
automatyczny proces budowania i testowania. CI wiąże się logicznie z metodyką CD, gdzie zespół
wytwarza oprogramowanie w krótkich cyklach (np. co 2 tygodnie), posiadając cały czas pewność, że
każda kolejna zmiana w kodzie, bez względu na jej rozmiar, może zostać zaprezentowana
użytkownikowi końcowemu w dowolnym momencie. Głównym celem CD jest szybsze i częstsze
budowanie, testowanie oraz wydawanie oprogramowania.
W czasie implementacji każdego z Komponentów Podsystemu, powinny zostać zapewnione minimum
3 różne środowiska pracy, które służą do przeprowadzenia konkretnych czynności przez wskazanych
interesariuszy na różnym etapie rozwoju danego oprogramowania:





Deweloperskie (DEV) – środowisko przeznaczone dla programistów do rozwijania aplikacji
biznesowych, testowania konfiguracji oraz funkcjonalności,
Testowe (TEST) – środowisko stanowiące odzwierciedlenie środowiska produkcyjnego
systemu w zakresie typów elementów architektury sprzętowo-programowej. Dopuszczalne
jest by było to środowisko o ograniczonej wydajności (mniejsza liczba maszyn czy procesorów,
mniejszy rozmiar pamięci operacyjnej) i pojemności (mniejszy rozmiar pamięci masowej,
słabsze). Środowisko przeznaczone do weryfikacji aplikacji, pozwala na przetestowanie czy
aplikacja spełnia oczekiwania użytkowników. Na tym środowisku powinny odbywać się testy
UAT,
Produkcyjne (PROD) – środowisko docelowe, na którym na co dzień pracują użytkownicy
końcowi. Na tym środowisku nie mogą być realizowane testy żadnego rodzaju i w żadnym
zakresie.

Dodatkowe środowisko pracy, które, w zależności od przeznaczenia, może mieć różną nazwę to
środowisko preprodukcyjne / integracyjne / szkoleniowe, czyli:


preprodukcyjne – gdy stanowi miejsce działań poprzedzających wprowadzenie rozwiązań na
środowisko produkcyjne. Działania te nie muszą być bezpośrednio związane z testami i mogą
obejmować np. działania administracyjne takie jak weryfikacja procedur (np. weryfikację
poprawności procedury instalacji),
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integracyjne – gdy środowisko służy weryfikacji poprawności integracji z systemami
zewnętrznymi,
szkoleniowe – gdy jest miejscem prowadzenia szkoleń.

Nie jest ono wymagane, ale rekomendowane do uwzględniania podczas projektowania modelu CI/CD
celem zapewnienia niezależności i możliwości równoległego prowadzenia kolejnych etapów rozwoju
Podsystemu jako całości i każdego z jego Komponentów.

10. System wsparcia użytkowników końcowych
Należy zapewnić cały proces obsługi użytkowników w standardowym modelu, czyli:






I linia wsparcia – tzw. HelpDesk, którego głównymi zadaniami są: odebranie zgłoszenia od
użytkownika, wstępna klasyfikacja, ustalenie priorytetu, odpowiedź, czasami rozwiązanie
problemu np.: wyjaśnienie zasady działania,
II linia wsparcia – „administratorzy” obsługujący zgłoszenia, które wymagają najczęściej zmian
w konfiguracji systemu, nadawanie stosownych uprawnień. „Administratorzy” nie zajmują się
zmianami programistycznymi,
III linia wsparcia – „programiści” realizujący zgłoszenia najbardziej zaawansowane, które
wymagają przekrojowej i dokładnej znajomości zależności w systemie, niekiedy zmian w kodzie
źródłowym aplikacji.

Wsparcie w czasie gwarancji, na poziomie wszystkich trzech linii wsparcia, będzie realizowane przez
dostawcę danego Komponentu/ów Podsystemu. Po okresie gwarancji zostanie ogłoszone
postępowanie przetargowe celem ustalenia nowych zasad świadczenia tej usługi i wyłonienia
Wykonawcy mającego świadczyć usługi wsparcia po okresie gwarancji.
Koszt zapewnienia tego wsparcia powinien być uwzględniony w ramach kosztu dostarczenia
oprogramowania razem z gwarancją poprawności jego działania przez minimum 36 miesięcy od
momentu przekazania Komponentu/ów do produkcyjnego użytkowania potwierdzonego formalną
akceptacją zgodnie z zastosowaną procedurą odbioru.

11. Załączniki
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Załącznik C

Wymagania funkcjonalne podsystemu koordynacji i monitoringu usług
opiekuńczych, w formie historyjek użytkownika, plik Excel.
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