Formy pomocy

FORMY POMOCY
Katalog podstawowych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych:
• pieniężne:
◦ zasiłek stały,
◦ zasiłek okresowy,
◦ zasiłek celowy i celowy specjalny,
• niepieniężne:
◦ praca socjalna,
◦ składki na ubezpieczenie zdrowotne,
◦ składki na ubezpieczenia społeczne,
◦ pomoc rzeczowa,
◦ sprawianie pogrzebu,
◦ schronienie,
◦ posiłek,
◦ niezbędne ubranie,
◦ usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania,
◦ poradnictwo specjalistyczne,
◦ interwencja kryzysowa.

ZASIŁEK STAŁY

Zasiłek stały przysługuje:
• pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku
lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby
samotnie gospodarującej,
• 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 od
kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.
Zasiłek stały ustala się w wysokości:
1. w przypadku osoby samotnie gospodarującej - różnicy między kryterium dochodowym osoby
samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa

1/7

Formy pomocy

niż 634 zł miesięcznie,
2. w przypadku osoby w rodzinie - różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie
a dochodem na osobę w rodzinie.
Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie.
W przypadku zbiegu uprawnień do zasiłku stałego i renty socjalnej zasiłek stały nie
przysługuje.
Osobę przebywającą w domu pomocy społecznej lub ubiegającą się o przyjęcie do niego
uznaje się za osobę samotnie gospodarującą, jeżeli przed przyjęciem do domu pomocy
społecznej lub rozpoczęciem oczekiwania na miejsce w takim domu była uprawniona do zasiłku
stałego.

ZASIŁEK OKRESOWY

Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę,
niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z
innych systemów zabezpieczenia społecznego:
1. osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby
samotnie gospodarującej,
2. rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.
Zasiłek okresowy ustala się:
1. W przypadku osoby samotnie gospodarującej - do wysokości różnicy między kryterium
dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby.
2. W przypadku rodziny - do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a
dochodem tej rodziny.
3. Kwota zasiłku okresowego ustalona zgodnie z ust. 2 nie może być niższa niż 50% różnicy
między:
1. kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby,
2. kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny,
4. Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie.
ZASIŁEK CELOWY
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1. W celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej może być przyznany zasiłek celowy.
2. Zasiłek celowy może być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów
zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku
domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.
3. Osobom bezdomnym i innym osobom niemającym dochodu oraz możliwości uzyskania
świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu
Zdrowia może być przyznany zasiłek celowy na pokrycie części lub całości wydatków na
świadczenia zdrowotne.
4. Zasiłek celowy może być przyznany w formie biletu kredytowanego.
5. Zasiłek celowy może być przyznany również osobie albo rodzinie, które poniosły straty w
wyniku zdarzenia losowego.
6. Zasiłek celowy może być przyznany także osobie albo rodzinie, które poniosły straty w
wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej.
Zasiłek celowy, o którym mowa w pkt 5 i 6, może być przyznany niezależnie od dochodu i
może nie podlegać zwrotowi.
7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach
przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany:
◦ specjalny zasiłek celowy w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium
dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny, który nie podlega zwrotowi;
◦ zasiłek okresowy, zasiłek celowy lub pomoc rzeczowa, pod warunkiem zwrotu części lub
całości kwoty zasiłku lub wydatków na pomoc rzeczową.

WIELOLETNI RZĄDOWY PROGRAM "POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU"

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie Małopolskim realizuje Wieloletni
Rządowy Program zgodnie z Uchwałą Rady Ministrów z dnia 15 października 2018r. "Posiłek
w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M.P. 2018 r. poz. 1007)
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Pomoc w formie posiłku, ze szczególnym uwzględnieniem posiłku gorącego przyznawana jest
bezpłatnie osobom, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150 % kryterium
dochodowego określonego w art. 8 ust.1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej zweryfikowanego
Rozporządzeniem Rady Ministrów.
Pomocą w zakresie dożywiania objęte są dzieci i młodzież realizujące obowiązek szkolny. W
ramach programu dożywiane są również dzieci w przedszkolach i żłobku.

Dzieci i młodzież ucząca się spożywają posiłek w szkołach, które posiadają warunki
pozwalające na przygotowywanie i wydawanie posiłków. Do szkół, które nie mają stołówek
posiłki są dowożone.

PRACA SOCJALNA
1. Praca socjalna świadczona jest na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich
środowisku społecznym. praca socjalna prowadzona jest:
a) z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności i samodzielności
życiowej;
b) ze społecznością lokalną w celu zapewnienia współpracy i koordynacji działań instytucji i
organizacji istotnych dla zaspokajania potrzeb członków społeczności.
2. Praca socjalna może być prowadzona w oparciu o kontrakt socjalny lub projekt socjalny.
3. W pracy socjalnej wykorzystuje się właściwe tej działalności metody i techniki, stosowane z
poszanowaniem godności osoby i je prawa do samostanowienia.
4. Praca socjalna świadczona jest osobom i rodzinom bez względu na posiadany dochód.

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE
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Za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania
bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz
wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem, ośrodek pomocy społecznej
opłaca składkę na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od kwoty kryterium dochodowego na
osobę w rodzinie, jeżeli dochód na osobę w rodzinie osoby opiekującej się nie przekracza 150%
kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie i osoba opiekująca się nie podlega
obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innych tytułów lub nie otrzymuje
emerytury albo renty. Dotyczy to również osób, które w związku z koniecznością sprawowania
opieki pozostają na bezpłatnym urlopie.
Przez ojca i matkę, o których mowa w ust. 1, należy rozumieć również ojca i matkę
współmałżonka.
Konieczność sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad osobami, o których mowa w ust.
1, stwierdza lekarz ubezpieczenia zdrowotnego w zaświadczeniu wydanym nie wcześniej niż na
14 dni przed złożeniem wniosku o przyznanie świadczenia.
Składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości określonej przepisami o systemie
ubezpieczeń społecznych jest opłacana przez okres sprawowania opieki.
Składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe nie przysługuje osobie, która w dniu złożenia
wniosku o przyznanie świadczenia:
• ukończyła 50 lat i nie posiada okresu ubezpieczenia (składkowego i nieskładkowego)
wynoszącego co najmniej 10 lat;
• posiada okres ubezpieczenia (składkowy i nieskładkowy) wynoszący 20 lat w przypadku
kobiet i 25 lat w przypadku mężczyzn.
Przy ustalaniu okresu ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 5, okresy nieskładkowe ustala się
w wymiarze nieprzekraczającym jednej trzeciej udowodnionych okresów składkowych.

USŁUGI OPIEKUŃCZE

Pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych przysługuje
osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych
osób, a jest jej pozbawiona.
Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie,
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która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie zamieszkujący małżonek,
wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.
Podstawą do otrzymania pomocy w formie usług opiekuńczych jest decyzja administracyjna
Dyrektora Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogowie Małopolskim lub
osób upoważnionych, przyznająca tę formę pomocy w oparciu o następujące dokumenty:
• wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego albo innej osoby, za zgodą
osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego; pomoc może być także udzielana z
urzędu;
• zaświadczenie lekarza rodzinnego potwierdzające konieczność objęcia pomocą w formie
usług opiekuńczych
• zaświadczenie wydane przez lekarza specjalistę w przypadku usług specjalistycznych dla
osób z zaburzeniami psychicznymi
• zaświadczenie wydane przez lekarza specjalistę w przypadku usług specjalistycznych dla
dzieci chorych na autyzm, ze wskazaniem wymaganej liczby godzin
• orzeczenie grupy inwalidzkiej lub o stopniu niepełnosprawności, w przypadku jej posiadania;
• rodzinny wywiad środowiskowy określający sytuację życiową i materialną danej osoby,
przeprowadzony przez pracownika socjalnego.

WYMAGANA DOKUMENTACJA DO UMIESZCZENIA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

• Zaświadczenie psychologa
• Zaświadczenie lekarza psychiatry
• Zaświadczenie lekarskie
• Wniosek z uzasadnieniem
• Wyniki badań: OB, mocz, morfologia, RTG płuc, EKG, WR
• Odcinek renty lub emerytury osoby ubiegającej się o DPS oraz osób pozostających we
wspólnym gospodarstwie domowym
• Ostatnia decyzja z ZUS
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Pliki do pobrania:

Oświadczenie (art.75 § 2 kpa)

Oświadczenie o stanie majątkowym

Oświadczenie o uzyskaniu dochodu

Oświadczenie o zapoznaniu się z całością zebranego materiału dowodowego

Dyspozycja

Klauzula o ochronie danych osobowych (RODO)
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