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Formy pomocy udzielanej przez pomoc
społeczną

OPRACOWANIE:
FUNDACJA TAURUS
ROK 2022
Punkt Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego we Wrześni

Opracowanie zostało przygotowane w ramach realizacji przez Fundację TAURUS
zadania publicznego w zakresie prowadzenia nieodpłatnej pomocy prawnej,
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, bezpłatnej mediacji oraz edukacji
prawnej w powiecie wrzesińskim w 2022r.
Zadanie publiczne jest finansowane ze środków budżetowych
powiatu wrzesińskiego.
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Drogi Czytelniku!
Pamiętaj że każdy problem prawny możesz skonsultować z prawnikiem lub doradcą obywatelskim w
punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej lub w punkcie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
Szczegółowe informacje na temat lokalizacji tych punktów i sposobów udzielania pomocy znajdują się na
stronie internetowej: www.poradyprawne-taurus.pl.
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FORMY POMOCY UDZIELANEJ PRZEZ POMOC SPOŁECZNĄ
I.

UWAGI WSTĘPNE

Pomoc społeczna oferuje szereg form wsparcia udzielanego z uwagi na rozmaite potrzeby
odbiorców tej pomocy. Niniejsza publikacja stanowi próbę usystematyzowania informacji
na temat form, w których pomoc społeczna jest oferowana. Pomocy społecznej udziela się
w szczególności z powodu:


ubóstwa,



sieroctwa,



bezdomności,



bezrobocia,



niepełnosprawności,



ciężkiej lub długotrwałej choroby,



przemocy w rodzinie,



potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi,



potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,



bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa

domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,


trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej

status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku
z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1) lit. c) lub d) ustawy z dnia 12 grudnia
2013 r. o cudzoziemcach (tekst jednolity: Dz. U. z 2021, poz. 2354 ze zm.),


trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,



alkoholizmu lub narkomanii,



zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,



klęski żywiołowej lub ekologicznej.
II.

KRYTERIA UDZIELANIA POMOCY SPOŁECZNEJ

Charakterystykę poszczególnych form pomocy udzielanej przez pomoc społeczną należy
poprzedzić omówieniem kryteriów udzielania pomocy społecznej. Prawo do świadczeń
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pieniężnych przysługuje osobom i rodzinom, których posiadane dochody nie przekraczają
kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o tzw. próg interwencji socjalnej. Zgodnie
z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów
dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r., poz.
1296)),

od

dnia

1

stycznia 2022 r.

obowiązują

następujące

kryteria

dochodowe

w pomocy społecznej:


dla osoby samotnie gospodarującej: 776 zł,



dla osoby w rodzinie: 600 zł.

Na potrzeby pomocy społecznej przez rodzinę rozumie się osoby spokrewnione lub
niespokrewnione,

pozostające

w

faktycznym

związku,

wspólnie

zamieszkujące

i gospodarujące.
Z kolei za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego
złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony,
bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:


miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych,



składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz na ubezpieczenia społeczne określone
w odrębnych przepisach,


kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Do dochodu o nie wlicza się:


jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego,



zasiłku celowego,



pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej

na podstawie przepisów o systemie oświaty,


wartości świadczenia w naturze,



świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych,


świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w ustawie z dnia 20

marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych
z powodów politycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1235 ze zm.),


dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego,
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świadczenia wychowawczego, przewidzianego w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r.

o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 2407 ze
zm.) - tzw. „świadczenie 500 plus”,


dodatku wychowawczego, przewidzianego w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r.

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r.,
poz. 447 ze zm.),


świadczenia pieniężnego, przewidzianego w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 7 września

2007 r. o Karcie Polaka (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1598 ze zm.).
Z pomocy społecznej, co do zasady, przy spełnieniu kryteriów dochodowych, mogą korzystać
także osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W przypadku osób:
I.

prowadzących

pozarolniczą

działalność

gospodarczą

opodatkowaną

podatkiem

dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku
dochodowym od osób fizycznych - za dochód uważa się przychód z tej działalności
pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, obciążenie podatkiem należnym określonym w
przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych i składkami na ubezpieczenie
zdrowotne określonymi w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych, związane z prowadzeniem tej działalności oraz odliczonymi
od dochodu składkami na ubezpieczenia społeczne niezaliczonymi do kosztów uzyskania
przychodów, określonymi w odrębnych przepisach, z tym że dochód ustala się, dzieląc kwotę
dochodu z działalności gospodarczej wykazanego w zeznaniu podatkowym złożonym za
poprzedni rok kalendarzowy przez liczbę miesięcy, w których podatnik prowadził działalność,
a jeżeli nie prowadził działalności, za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w
oświadczeniu tej osoby;
II.

prowadzących

pozarolniczą

działalność

gospodarczą

opodatkowaną

na

zasadach

określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów
osiąganych przez osoby fizyczne - za dochód uważa się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu
tej osoby.
Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia
działalności opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym
od osób fizycznych ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego
urzędu skarbowego, zawierającego informację o wysokości:
 przychodu,
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 kosztów uzyskania przychodu,
 różnicy pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania,
 dochodów z innych źródeł niż pozarolnicza działalność gospodarcza, w przypadku gdy
podatnik łączy przychody z działalności gospodarczej z innymi przychodami lub rozlicza się
wspólnie z małżonkiem,
 odliczonych od dochodu składek na ubezpieczenia społeczne,
 należnego podatku,
 odliczonych

od

podatku

składek

na

ubezpieczenie

zdrowotne

związanych

z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej.
Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia
działalności na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od
niektórych

przychodów

osiąganych

przez

osoby fizyczne

jest

ustalana

w

oparciu

o zaświadczenie wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego zawierające informację o
formie opodatkowania oraz na podstawie dowodu opłacenia składek w Zakładzie Ubezpieczeń
Społecznych.
Przy ustalaniu prawa do zasiłków: stałego i okresowego w składzie rodziny nie uwzględnia
się dzieci wychowywanych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka oraz pełnoletnich
wychowanków rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka, a do dochodu rodziny nie wlicza
się ich dochodów oraz świadczeń na pokrycie kosztów ich utrzymania i dodatków przyznanych na
podstawie przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Przy ustalaniu wysokości odpłatności za pobyt osoby w domu pomocy społecznej,
w

składzie

rodziny

uwzględnia

się

innych

członków

rodziny

przebywających

w instytucjonalnych placówkach opieki, jeżeli rodzina ponosi odpłatność za ich pobyt.
Osobie odbywającej karę pozbawienia wolności, z wyjątkiem osób odbywających tę karę w
systemie dozoru elektronicznego, nie przysługuje prawo do świadczeń z pomocy społecznej.
Osobie tymczasowo aresztowanej zawiesza się prawo do świadczeń z pomocy społecznej. Za
okres tymczasowego aresztowania nie udziela się świadczeń.
III.

ZASIŁEK STAŁY
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Zasiłek stały to świadczenie pieniężne przewidziane w art. 37 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2268 ze zm.).
Zasiłek stały przysługuje:
1. pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub
całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby
samotnie gospodarującej;
2. pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub
całkowicie niezdolnej do pracy, 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 od dnia
1 października 2018 r. nie może być wyższa niż 645 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, świadczenia
pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, dodatku z tytułu samotnego wychowywania
dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego
pobierania lub zasiłku dla opiekuna, 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.
Przy ustalaniu uprawnienia oraz wysokości zasiłku stałego do dochodu nie wlicza się kwoty
zasiłku okresowego.
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IV.

ZASIŁEK OKRESOWY

Zasiłek okresowy to świadczenie pieniężne przewidziane w art. 38 ustawy z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2268 ze zm.). 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, z tym że kwota zasiłku
nie może być wyższa niż 418 zł miesięcznie;
2. w przypadku rodziny - do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny
a dochodem tej rodziny.
Kwota zasiłku okresowego 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.
Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie.
W przypadku podjęcia zatrudnienia przez osobę objętą kontraktem socjalnym pobierającą
zasiłek okresowy, może być on wypłacany nadal niezależnie od dochodu, do dnia wynikającego z
decyzji przyznającej zasiłek okresowy, nie dłużej jednak niż do 2 miesięcy od dnia, w którym osoba
została zatrudniona.
Okres, na jaki jest przyznawany zasiłek okresowy, ustala ośrodek pomocy społecznej
na podstawie okoliczności sprawy.
Rada gminy, w drodze uchwały, może podwyższyć minimalne kwoty zasiłku okresowego.
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Zasiłek okresowy może być przyznany w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie
albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe, ale pod warunkiem
zwrotu części lub całości kwoty zasiłku.
V.

ZASIŁKI CELOWE

Zasiłki celowe to świadczenia pieniężne przewidziane w art. 39, art. 39a i art. 40 ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2268
ze

zm.).

Zasiłek

celowy

to

rodzaj

świadczenia,

które

może

być

przyznawane

na zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej, a 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.
Osobom bezdomnym i innym osobom nie posiadającym dochodu oraz możliwości uzyskania
świadczeń zdrowotnych może być przyznany zasiłek celowy na pokrycie części lub całości
wydatków na świadczenia zdrowotne.
Zasiłek celowy może być przyznany również w formie biletu kredytowanego.
Zasiłek celowy może być przyznany również w celu realizacji postanowień kontraktu
socjalnego. Wówczas może być wypłacany niezależnie od dochodu, przez okres do 2 miesięcy od
dnia, w którym osoba objęta kontraktem socjalnym, w trakcie jego realizacji, stała się osobą
zatrudnioną.

ZASIŁEK CELOWY NA POKRYCIE WYDATKÓW POWSTAŁYCH W WYNIKU
ZDARZENIA LOSOWEGO
Świadczenie to może być przyznane osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku
zdarzenia losowego. W takim przypadku zasiłek celowy może być przyznany niezależnie
od dochodu i może nie podlegać zwrotowi.
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ZASIŁEK CELOWY NA POKRYCIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z KLĘSKĄ
ŻYWIOŁOWĄ LUB EKOLOGICZNĄ
Świadczenie to może być przyznane osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku
klęski żywiołowej lub ekologicznej. W takim przypadku zasiłek celowy może być przyznany
niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi.
SPECJALNY ZASIŁEK CELOWY
Świadczenie może być przyznane w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo
rodzinie o dochodach przekraczających kryterium ustawowe - w wysokości nieprzekraczającej
odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny. Świadczenie to
nie podlega zwrotowi.
ZASIŁEK CELOWY NA ZASADACH ZWROTU
Świadczenie to może być przyznane w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo
rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe, ale pod warunkiem zwrotu części
lub całości kwoty zasiłku.
VI.

POMOC NA EKONOMICZNE USAMODZIELNIENIE

Pomoc na ekonomiczne usamodzielnienie to forma pomocy przewidziana w art. 43 ustawy z
dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r.,
poz. 2268 ze zm.).
Osobie albo rodzinie gmina może przyznać pomoc w formie pieniężnej lub rzeczowej, w celu
ekonomicznego usamodzielnienia. Pomoc ta może być przyznana w formie jednorazowego
zasiłku

celowego

lub

nieoprocentowanej

pożyczki.

Warunki

udzielenia

i spłaty pożyczki oraz jej zabezpieczenie określa się w umowie z gminą. Pożyczka może być
umorzona w całości lub w części, jeżeli przyczyni się to do szybszego osiągnięcia celów pomocy
społecznej.
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Pomoc w formie rzeczowej w celu ekonomicznego usamodzielnienia następuje przez
udostępnienie maszyn i narzędzi pracy stwarzających możliwość zorganizowania własnego
warsztatu pracy oraz urządzeń ułatwiających pracę niepełnosprawnym. Udostępnienie maszyn i
narzędzi pracy następuje na podstawie umowy użyczenia.
Podstawą odmowy przyznania albo ograniczenia rozmiarów pomocy na ekonomiczne
usamodzielnienie może być uchylanie się przez osobę lub rodzinę ubiegającą się o pomoc
od podjęcia odpowiedniej pracy w rozumieniu przepisów o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu
bezrobociu albo poddania się przeszkoleniu zawodowemu.
Pomoc w celu ekonomicznego usamodzielnienia nie przysługuje, jeżeli osoba lub rodzina
ubiegająca się otrzymała już pomoc na ten cel z innego źródła.
W sprawach pomocy w formie pieniężnej lub rzeczowej w celu ekonomicznego
usamodzielnienia gmina współdziała z powiatowym urzędem pracy. Rada gminy, w drodze
uchwały, określa wysokość oraz szczegółowe warunki i tryb przyznawania i zwrotu zasiłku
celowego na ekonomiczne usamodzielnienie.
POMOC RZECZOWA NA ZASADACH ZWROTU
Pomoc rzeczowa być przyznana w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo
rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe, ale pod warunkiem zwrotu części
lub całości wydatków na tę pomoc.

VII.

PRACA SOCJALNA

Praca socjalna to forma pomocy przewidziana w art. 45 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2268 ze zm.).
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Praca socjalna świadczona jest na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich
środowisku społecznym.
Prowadzona jest:
1. z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności
i samodzielności życiowej;
2. ze społecznością lokalną w celu zapewnienia współpracy i koordynacji działań instytucji
i organizacji istotnych dla zaspokajania potrzeb członków społeczności.
Praca socjalna może być prowadzona w oparciu o kontrakt socjalny lub projekt socjalny.
W pracy socjalnej wykorzystuje się właściwe tej działalności metody i techniki, stosowane z
poszanowaniem godności osoby i jej prawa do samostanowienia.
Praca socjalna świadczona jest osobom i rodzinom bez względu na posiadany dochód.
VIII.

PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE

Poradnictwo specjalistyczne to forma pomocy przewidziana w art. 46 ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2268 ze zm.).
Poradnictwo specjalistyczne, w szczególności prawne, psychologiczne i rodzinne, jest
świadczone osobom i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia
w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych, bez względu na posiadany dochód.
Poradnictwo prawne realizuje się przez udzielanie informacji o obowiązujących przepisach z
zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, ochrony praw lokatorów.
Poradnictwo psychologiczne realizuje się przez procesy diagnozowania, profilaktyki
i terapii.
Poradnictwo rodzinne obejmuje problemy funkcjonowania rodziny, w tym problemy opieki
nad osobą niepełnosprawną, a także terapię rodzinną.
Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa prowadzi wojewoda.
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IX.

INTERWENCJA KRYZYSOWA

Interwencja kryzysowa to forma pomocy przewidziana w art. 46 ustawy z dnia 12 marca 2004
r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2268 ze zm.).
Interwencja kryzysowa stanowi zespół interdyscyplinarnych działań podejmowanych na
rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu. Celem interwencji kryzysowej jest przywrócenie
równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganie
przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej. Interwencją
kryzysową

obejmuje

się

osoby

i

rodziny

bez

względu

na posiadany dochód.
W ramach interwencji kryzysowej udziela się natychmiastowej specjalistycznej pomocy
psychologicznej, a w zależności od potrzeb - poradnictwa socjalnego lub prawnego,
w sytuacjach uzasadnionych - schronienia do 3 miesięcy.
Cudzoziemcom przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie
zaświadczenia, o którym mowa w art. 170 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub
na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 176 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r.
o cudzoziemcach., można udzielić schronienia na okres ważności zaświadczenia, o którym mowa w
art. 170 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub na okres ważności zezwolenia na
pobyt czasowy.
Matki z małoletnimi dziećmi oraz kobiety w ciąży dotknięte przemocą lub znajdujące się w
innej sytuacji kryzysowej mogą w ramach interwencji kryzysowej znaleźć schronienie
i wsparcie w domach dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. Do tych domów mogą być
również przyjmowani ojcowie z małoletnimi dziećmi albo inne osoby sprawujące opiekę prawną
nad dziećmi.
X.

POMOC W POSTACI SCHRONIENIA, POSIŁKU, ODZIEŻY
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Pomoc w postaci schronienia, posiłku, odzieży to forma pomocy przewidziana w art. 48, art.
48a i art. 48b ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity:
Dz. U. z 2021 r., poz. 2268 ze zm.).
Osoba lub rodzina ma prawo do schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania, jeżeli jest tego
pozbawiona.
Udzielanie schronienia należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym
i następuje przez przyznanie tymczasowego schronienia w noclegowni, schronisku dla osób
bezdomnych albo schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
Tymczasowe schronienie może być udzielone również w formie ogrzewalni, która umożliwia
interwencyjny, bezpieczny pobyt w ogrzewanych pomieszczeniach wyposażonych co najmniej w
miejsca siedzące.
Przyznanie niezbędnego ubrania następuje przez dostarczenie osobie potrzebującej bielizny,
odzieży i obuwia odpowiednich do jej indywidualnych właściwości oraz do pory roku.
Pomoc doraźna albo okresowa w postaci jednego gorącego posiłku dziennie przysługuje
osobie, która własnym staraniem nie może go sobie zapewnić. Pomoc tego rodzaju przyznana
dzieciom

i

młodzieży

w

okresie

nauki

w

szkole

może

być

realizowana

w formie zakupu posiłków. Osoba lub rodzina może otrzymać pomoc w formie rzeczowej
w postaci produktów żywnościowych.
XI.

POMOC W SPRAWIENIU POGRZEBU

Pomoc w sprawieniu pogrzebu to forma pomocy przewidziana w art. 44 ustawy z dnia 12
marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2268 ze zm.).
Sprawienie pogrzebu jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. Sprawienie
pogrzebu odbywa się w sposób ustalony przez gminę, zgodnie z wyznaniem zmarłego.
XII.

USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE
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Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze to forma pomocy przewidziana w art. 50
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2268 ze
zm.). Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy
innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub
specjalistycznych usług opiekuńczych.
Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie,
która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek,
wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.
Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę
higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów
z otoczeniem.
Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb
wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby
ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.
Ośrodek pomocy społecznej, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, okres
i miejsce świadczenia.
Rada gminy określa, w drodze uchwały, szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za
usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub
całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.

XIII.

POMOC W OŚRODKU WSPARCIA

Pomoc w ośrodku wsparcia to forma pomocy przewidziana w art. 51, art. 51a, art. 51b
i art. 51c ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r.,
poz. 2268 ze zm.). Osobom, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają
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częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, mogą być przyznane
usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze lub posiłek, świadczone w ośrodku wsparcia.
Ośrodek wsparcia jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej dziennego pobytu.
W ośrodku wsparcia mogą być prowadzone miejsca całodobowe okresowego pobytu.
Ośrodkiem wsparcia może być ośrodek wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
dzienny dom pomocy, dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, schronisko i dom dla
bezdomnych oraz klub samopomocy.
Ośrodkami wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi są: środowiskowy dom
samopomocy lub klub samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, które w wyniku
upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy do
życia w środowisku rodzinnym i społecznym, w szczególności w celu zwiększania zaradności i
samodzielności życiowej, a także ich integracji społecznej.
Środowiskowy

dom

samopomocy

świadczy

usługi

w

ramach

indywidualnych

lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych, polegających na
nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i
funkcjonowania w życiu społecznym.
Okres korzystania z miejsca całodobowego pobytu w środowiskowym domu samopomocy nie
może być jednorazowo dłuższy niż 3 miesiące, z możliwością przedłużenia do 6 miesięcy w
uzasadnionych przypadkach, przy czym maksymalny okres pobytu całodobowego osoby
w roku kalendarzowym nie może być dłuższy niż 8 miesięcy.
Zakres usług świadczonych w klubach samopomocy ustala właściwy organ jednostki
samorządu terytorialnego prowadzącej klub samopomocy w uzgodnieniu z wojewodą.
Odpłatność

miesięczną

za

usługi

świadczone

w

ośrodkach

wsparcia

osobom

z zaburzeniami psychicznymi, ustala się w wysokości 5 % kwoty dochodu osoby samotnie
gospodarującej lub kwoty dochodu na osobę w rodzinie, jeżeli dochód osoby samotnie
gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie przekracza kwotę 300 % odpowiedniego kryterium
dochodowego (kryterium dla osoby samotnie gospodarującej
dla osoby w rodzinie - 514 zł).
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-

634 zł,

kryterium

Korzystanie z usług klubów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi jest
nieodpłatne.
Odpłatność za usługi całodobowe w ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi
ustala się w wysokości 70 % dochodu osoby korzystającej z usług, proporcjonalnie do okresu jej
pobytu.
Odpłatność w ośrodkach wsparcia nie może być wyższa niż średnia miesięczna kwota dotacji
(ustalana corocznie przez wojewodę) na jednego uczestnika, wyliczona dla ośrodka wsparcia, w
którym osoba przebywa.
Decyzję o skierowaniu do ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi
i decyzję ustalającą odpłatność za korzystanie z usług w tych ośrodkach wydaje właściwy organ
jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej lub zlecającej prowadzenie ośrodka wsparcia dla
osób

z

zaburzeniami

psychicznymi.

Organ

może

zwolnić

osoby

zobowiązane

do odpłatności za usługi w ośrodkach wsparcia, na ich wniosek, częściowo lub całkowicie z tej
odpłatności.
XIV.

RODZINNY DOM POMOCY

Rodzinny dom pomocy to forma pomocy przewidziana w art. 52 ustawy z dnia 12 marca 2004
r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2268 ze zm.).
W przypadku braku możliwości zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania
osoba wymagająca z powodu wieku lub niepełnosprawności pomocy innych osób może korzystać z
usług opiekuńczych i bytowych w formie rodzinnego domu pomocy.
Rodzinny dom pomocy stanowi formę usług opiekuńczych i bytowych świadczonych
całodobowo przez osobę fizyczną lub organizację pożytku publicznego dla nie mniej niż trzech i nie
więcej niż ośmiu zamieszkujących wspólnie osób wymagających z powodu wieku
lub niepełnosprawności wsparcia w tej formie.
XV.

MIESZKANIE CHRONIONE
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Mieszkanie chronione to forma pomocy przewidziana w art. 53 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2268 ze zm.).
Osobie, która ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność
lub chorobę potrzebuje wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymaga usług w
zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, w szczególności osobie
z zaburzeniami psychicznymi, osobie opuszczającej pieczę zastępczą w rozumieniu przepisów o
wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zakład dla
nieletnich, a także cudzoziemcowi, który uzyskał w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub
ochronę uzupełniającą, może być przyznany pobyt w mieszkaniu chronionym.
Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej przygotowującą pod opieką specjalistów
osoby tam przebywające do prowadzenia samodzielnego życia lub wspomagającą te osoby w
codziennym funkcjonowaniu.
Mieszkanie chronione może być prowadzone przez każdą jednostkę organizacyjną pomocy
społecznej lub organizację pożytku publicznego i w zależności od celu udzielania wsparcia
prowadzone jest jako mieszkanie chronione treningowe lub mieszkanie chronione wspierane.
W mieszkaniu chronionym treningowym zapewnia się usługi bytowe oraz naukę, rozwijanie
lub utrwalanie samo-dzielności, sprawności w zakresie samoobsługi, pełnienia ról społecznych w
integracji ze społecznością lokalną, w celu umożliwienia prowadzenia samodzielnego życia.

Mieszkanie chronione wspierane przeznaczone jest dla:
1. osoby niepełnosprawnej, w szczególności osoby niepełnosprawnej fizycznie lub osoby
z zaburzeniami psychicznymi;
2. osoby w podeszłym wieku lub przewlekle chorej.
W mieszkaniu chronionym wspieranym zapewnia się usługi bytowe oraz pomoc
w wykonywaniu czynności niezbędnych w życiu codziennym i realizacji kontaktów społecznych, w
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celu utrzymania lub rozwijania samodzielności osoby na poziomie jej psychofizycznych
możliwości.
Decyzję o skierowaniu do korzystania ze wsparcia w mieszkaniu chronionym wydaje się na
czas określony.
W stosunku do osób, które posiadają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu
niepełnosprawności, a także w szczególnie uzasadnionych przypadkach w stosunku do innych osób,
może być wydana decyzja o skierowaniu do korzystania ze wsparcia w mieszkaniu chronionym
wspieranym na czas nieokreślony.
XVI.

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

Dom pomocy społecznej to forma pomocy przewidziana w art. 54 - art. 66 ustawy z dnia 12
marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2268 ze zm.). 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,

przysługuje

prawo

do

umieszczenia

w domu pomocy społecznej.
Osobę wymagającą tej formy wsparcia kieruje się do domu pomocy społecznej odpowiedniego
typu, zlokalizowanego jak najbliżej miejsca zamieszkania osoby kierowanej, chyba że okoliczności
sprawy wskazują inaczej, po uzyskaniu zgody tej osoby lub jej przedstawiciela ustawowego na
umieszczenie w domu pomocy społecznej.
W przypadku gdy przewidywany termin oczekiwania na umieszczenie w domu pomocy
społecznej danego typu zlokalizowanym najbliżej miejsca zamieszkania osoby kierowanej wynosi
ponad 3 miesiące, osobę kieruje się na jej wniosek do domu pomocy społecznej tego samego typu
zlokalizowanego jak najbliżej miejsca zamieszkania osoby kierowanej, w którym przewidywany
termin oczekiwania na umieszczenie jest krótszy niż 3 miesiące.
Osoba wymagająca wzmożonej opieki medycznej kierowana jest przez starostę
do zakładu opiekuńczo-leczniczego lub placówki pielęgnacyjno-opiekuńczej.
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W przypadku gdy osoba bezwzględnie wymagająca pomocy lub jej przedstawiciel ustawowy
nie

wyrażają

zgody

na

umieszczenie

w

domu

pomocy

społecznej

lub

po umieszczeniu wycofają swoją zgodę, ośrodek pomocy społecznej lub dom pomocy społecznej są
obowiązane do zawiadomienia o tym właściwego sądu, a jeżeli osoba taka nie ma przedstawiciela
ustawowego lub opiekuna - prokuratora.
Dom

pomocy

społecznej

świadczy

usługi

bytowe,

opiekuńcze,

wspomagające

i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających
z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających. Organizacja domu pomocy społecznej,
zakres i poziom usług świadczonych przez dom uwzględnia w szczególności wolność, intymność,
godność i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców domu oraz stopień ich fizycznej i psychicznej
sprawności. Dom pomocy społecznej może również świadczyć usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze dla osób w nim niezamieszkujących.
Domy pomocy społecznej, w zależności od tego, dla kogo są przeznaczone, dzielą się na
następujące typy domów, dla:
1) osób w podeszłym wieku,
2) osób przewlekle somatycznie chorych,
3) osób przewlekle psychicznie chorych,
4) dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie,
5) dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie,
6) osób niepełnosprawnych fizycznie,
7) osób uzależnionych od alkoholu.
Decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej i decyzję ustalającą opłatę za pobyt
w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy właściwej dla tej osoby w dniu jej kierowania do
domu pomocy społecznej.
Decyzję o umieszczeniu w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy prowadzącej dom
pomocy

społecznej

lub

starosta

powiatu

prowadzącego

dom

pomocy

społecznej.

W przypadku regionalnych domów pomocy społecznej decyzję wydaje marszałek województwa.
W razie niemożności umieszczenia w domu pomocy społecznej z powodu braku wolnych
miejsc, powiadamia się osobę o wpisaniu na listę oczekujących oraz o przewidywanym terminie
oczekiwania na umieszczenie w domu pomocy społecznej.
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Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego
kosztu utrzymania.
Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca:
1. w domu pomocy społecznej o zasięgu gminnym - ustala wójt (burmistrz, prezydent miasta) i
ogłasza w wojewódzkim dzienniku urzędowym, nie później niż do dnia 31 marca każdego
roku;
2. w domu pomocy społecznej o zasięgu powiatowym - ustala starosta i ogłasza
w wojewódzkim dzienniku urzędowym, nie później niż do dnia 31 marca każdego roku;
3. w regionalnym domu pomocy społecznej - ustala marszałek województwa i ogłasza
w wojewódzkim dzienniku urzędowym, nie później niż do dnia 31 marca każdego roku.
Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:
1. mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów
dziecka,
2. małżonek, zstępni przed wstępnymi,
3. gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej
- przy czym osoby i gmina określone w pkt 2 i 3 nie mają obowiązku wnoszenia opłat, jeżeli
mieszkaniec domu ponosi pełną odpłatność.
Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą:
1. mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70 % swojego dochodu, a w przypadku osób
małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, nie więcej niż 70 % tego dochodu;
2. małżonek, zstępni przed wstępnymi - zgodnie z umową zawartą z kierownikiem ośrodka
pomocy społecznej:
a. w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest wyższy niż 300 %
kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jednak kwota dochodu pozostająca po
wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300 % tego kryterium,
b. w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 300 %
kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym że kwota dochodu pozostająca
po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300 % kryterium dochodowego na osobę
w rodzinie;
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3. gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej - w wysokości
różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami
wnoszonymi przez mieszkańca i jego rodzinę.
Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej mogą wnosić osoby inne niż małżonek, zstępni
lub wstępni.
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Nieodpłatne porady prawne i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie na terenie powiatu
wrzesińskiego w 2022r.

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnej mediacji
ul. Wojska Polskiego 1 we Wrześni
(budynek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie)
poniedziałek i piątek godz. 8:00 - 12:00
wtorek, środa, czwartek godz. 13:00 – 17:00

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnej mediacji
ul. Różowa 3 w Miłosławiu (budynek Miłosławskiego Centrum Kultury)
poniedziałek i środa godz. 12:00 - 16:00
wtorek, czwartek, piątek godz. 8:00 – 12:00

Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji
ul. Chopina 9 we Wrześni (budynek Urzędu Miasta i Gminy)
poniedziałek - piątek godz. 13:00 -17:00

Więcej informacji: www.poradyprawne-taurus.pl

Każdy kto chciałby skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego lub bezpłatnej mediacji może umówić wizytę od poniedziałku do piątku pod
numerem 61 640 44 17 (w godzinach: poniedziałek 8:00 -16:00, wtorek - piątek 07:00 - 15:00
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