POMOC SPOŁECZNA
Zasady i formy udzielana pomocy
ZASIŁEK STAŁY, ZASIŁEK OKRESOWY, ZASIŁEK CELOWY I CELOWY SPOECYJALNY, DOŻYWIANIE,
USŁUGI OPIEKUŃCZE, DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ.
Zasiłek stały przysługuje:
1.
pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub
niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego
osoby samotnie gospodarującej;
2.

pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku

lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe
dochodowego na osobę w rodzinie.

od kryterium

Maksymalna kwota zasiłku stałego wynosi 444 zł, minimalna - 30 zł miesięcznie. Zasiłek wypłacany jest w
wysokości różnicy między kryterium dochodowym, a dochodem osoby (lub na osobę w rodzinie).
Zasiłek okresowy przysługuje:
1.

osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby

samotnie gospodarującej;
2.

rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.

Wysokość zasiłku okresowego ustała się w następujący sposób:
•
w przypadku osoby samotnie gospodarującej - 50% różnicy między kryterium dochodowym osoby
samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby;
• w przypadku rodziny - 50% różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem rodziny.
Zasiłek okresowy jest wypłacany w następujących sytuacjach:
•

długotrwała choroba;

•

niepełnosprawność;

•

bezrobocie;

•

możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia

społecznego.
Kwota zasiłku nie może być niższa niż 20%,
Osoba pobierająca zasiłek okresowy –objęta kontraktem socjalnym po podjęciu zatrudnienia może pobierać
zasiłek okresowy nie dłużej jak dwa miesiące od dnia podjęcia zatrudnienia w takiej sytuacji zasiłek okresowy jest
wypłacany niezależnie od dochodu

Zasiłek celowy
Może przysługiwać osobie lub rodzinie, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego. Zasiłek celowy
może być przyznany w celu zaspokojenia niezbędnej (konkretnej) potrzeby bytowej, a w szczególności na
pokrycie części łub całości kosztów zakupu:
•

żywności;

•

leków;

•

leczenia;

•

opału;

•

odzieży;

•

niezbędnych przedmiotów użytku domowego;

•

drobnych remontów i napraw w mieszkaniu;

•

kosztów pogrzebu.

Zasiłek może być również przyznany osobie lub rodzinie, która poniosła straty w wyniku:
•

zdarzenia losowego;

•

klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Specjalny zasiłek celowy
Przyznawany jest w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie lub rodzinie o dochodach przekraczających
kryterium dochodowe - w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie
gospodarującej lub rodziny, który nie podlega zwrotowi.
Dożywianie
Od 2005 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrzanowie bierze udział w wieloletnim programie „Pomoc
Państwa w zakresie dożywiania”. W ramach programu osobom i rodzinom z terenu gminy Chrzanów jest
przyznawana pomoc w postaci opłacenia posiłków dla dzieci do 7roku życia i uczniom do czasu ukończenia szkoły
ponadgimnazjalnej oraz innych osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, w szczególności osób
starszych, samotnych chorych i niepełnosprawnych.
Wniosek o dożywianie mogą złożyć rodziny i osoby, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego
na osobę w rodzinie lub odpowiednio kryterium dochodowego dla osoby samotnie gospodarującej.
Przyznanie pomocy w zakresie dożywiania jest poprzedzone przeprowadzeniem wywiadu środowiskowego i ma
formę decyzji administracyjnej, od której przysługuje prawo odwołania się.
Ubiegając się o posiłek do podania należy dołączyć załączniki dotyczące poszczególnych członków rodziny:

1.

zaświadczenie o wynagrodzeniu za pracę, o dochodach netto za miesiąc poprzedzający złożenie

2.

wniosku;
zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy- jeżeli osoba jest zarejestrowana;

3.
4.

zaświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego za bieżący rok;
potwierdzenie opłacenia składki KRUS za ostatni kwartał;

5.

decyzję o przyznaniu zasiłku chorobowego i zaświadczenie o pobranym zasiłku za miesiąc
poprzedzający złożenie wniosku;

6.
7.

orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;
decyzja przyznająca emeryturę/ rentę z ZUS lub KRUS oraz odcinek emerytury/ renty za miesiąc

8.

poprzedzający złożenie wniosku;
zaświadczenie o wysokości pobieranego stypendium za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku,

9.

oraz decyzję przyznającą stypendium;
zaświadczenie o wysokości pobieranego zasiłku rodzinnego, świadczeń opiekuńczych lub
świadczeń alimentacyjnych za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku.

USŁUGI OPIEKUŃCZE
Mogą być przyznane osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga
pomocy innych osób. Usługi mogą być przyznane także osobie, która wymaga pomocy innych, a
rodzinna nie może takiej pomocy zapewnić. Usługi obejmują pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb
życiowych, opiekę higieniczną, zleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości zapewnienie
kontaktów z otoczeniem. Odpłatność za usługi dla osób korzystających z tej formy pomocy ustala się w
zależności od posiadanego dochodu osoby samotnie gospodarującej lub osoby w rodzinie, ustalonego
zgodnie z ustawą o pomocy społecznej
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
Pobyt w domu pomocy społecznej przysługuje:
osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności,
niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym Życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w
formie usług opiekuńczych.

Do domu pomocy społecznej kieruje się na podstawie:
1.

pisemnego wniosku osoby ubiegającej się o skierowanie do DPS-u, złożonego do Ośrodka Pomocy
Społecznej;

2.

rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego w miejscu
zamieszkania, lub pobytu osoby ubiegającej się w dniu jej kierowania, zawierającego w
szczególności pisemne stwierdzenie braku możliwości zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu
zamieszkania przez rodzinę lub gminę.

Do pisemnego wniosku osoby ubiegającej się o skierowanie dołącza się:
1.

kserokopię decyzji organu emerytalno-rentowego, ustalającego wysokość emerytury lub renty, lub
inne dokumenty potwierdzające dochód;

2.

pisemną zgodę osoby ubiegającej się lub jej przedstawiciela ustawowego na umieszczenie oraz
pisemną zgodę na potrącanie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej;

3.

kserokopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;

4.

oświadczenie o wysokości dochodu osoby ubiegającej się, małżonka, zstępnych przed
wstępnymi zobowiązanych do ponoszenia opłaty, dochodu osoby małoletniej, w przypadku gdzie
opłatę będzie ponosić przedstawiciel ustawowy;

5.

inne dokumenty wskazane przez pracownika socjalnego w trakcie przeprowadzanego
środowiskowego.

wywiadu

