INFORMATOR
MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W SEJNACH
o formach wsparcia oferowanych przez Ośrodek

Świadczenia pieniężne
Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje:
1.
2.
3.

osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 776 zł, zwanej
„kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej”
osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 600 zł, zwanej
„kryterium dochodowym na osobę w rodzinie”
rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w
rodzinie, zwanej „kryterium dochodowym rodziny”

o

przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów społecznych
wymienionych wyżej (wskazanych w art. 7 pkt 2–15 ustawy o pomocy
społecznej)

Osoby i rodziny, których dochód przekracza kryterium dochodowe, w szczególnie uzasadnionych
przypadkach mogą korzystać ze świadczeń pomocy społecznej, natomiast rodzaj, forma i ewentualna
odpłatność za świadczenia będą uzależnione od sytuacji życiowej i materialnej osoby lub rodziny.
Dochodami rodziny/osoby są m.in.:




wynagrodzenie z tytułu zatrudnienia,






renty, emerytury, zasiłki przedemerytalne lub świadczenia przedemerytalne,



Zasiłek celowy

wynagrodzenie uzyskiwane na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o
dzieło
dochód z gospodarstwa rolnego powyżej 1 hektara przeliczeniowego;
zasiłki dla bezrobotnych, świadczenie szkoleniowe, stypendium, dodatek aktywizacyjny,
dochody z działalności gospodarczej.

Jest to świadczenie fakultatywne 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. 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 może być przyznany niezależnie od dochodu i może nie podlegać
zwrotowi.

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 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 okresowy

Zasiłek okresowy jest świadczeniem obligatoryjnym, przyznawanym w oparciu o art. 38 ustawy o
pomocy społecznej.
Przysługuje on osobom i rodzinom, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego (776zł
dla osoby samotnej i 600 zł dla osoby w rodzinie), w szczególności ze względu na: długotrwałą
chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie.
Wysokość zasiłku okresowego nie może być niższa niż 50 % różnicy pomiędzy kryterium
dochodowym (osoby samotnie gospodarującej lub rodziny) a dochodem (osoby samotnie
gospodarującej lub rodziny) i nie może być niższa niż 20,00 zł miesięcznie.



Zasiłek stały

Zasiłek stały jest świadczeniem o charakterze obligatoryjnym, przyznawanym w oparciu o art. 37
ustawy o pomocy społecznej. Przeznaczony jest dla osób niezdolnych do pracy z tytułu wieku lub
inwalidztwa, których dochód nie przekracza ustawowego kryterium dochodowego. Maksymalna
kwota zasiłku stałego wynosi 719 zł, minimalna – 30,00 zł. Wysokość zasiłku stałego ustala się jako
różnicę pomiędzy kryterium dochodowym (osoby samotnie gospodarującej lub na osobę w rodzinie)
a dochodem (osoby samotnie gospodarującej lub na osobę w rodzinie).Zasiłek stały nie przysługuje w
przypadku zbiegu uprawnień z prawem do renty socjalnej, świadczenia pielęgnacyjnego,
specjalistycznego zasiłku opiekuńczego, dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka, zasiłku
dla opiekuna.

Świadczenia niepieniężne


Praca socjalna

Praca socjalna świadczona jest na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku
społecznym. Prowadzona jest:



z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności
samodzielności życiowej;

i

Praca socjalna może być prowadzona w oparciu o kontrakt socjalny.
Kontrakt socjalny
W celu określenia sposobu współdziałania w rozwiązywaniu problemów osoby lub rodziny
znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej pracownik socjalny zatrudniony w ośrodku pomocy
społecznej może zawrzeć kontrakt socjalny z tą osobą lub rodziną, w celu wzmocnienia aktywności i
samodzielności życiowej, zawodowej lub przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.
Kontrakt socjalny to pisemna umowa zawarta z osobą ubiegającą się o pomoc, określająca uprawnienia
i zobowiązania stron umowy (osoby zwracającej się o pomoc, pracownika socjalnego). Zawarcie
kontraktu socjalnego ma na celu określenie sposobu współdziałania w rozwiązywaniu problemów
osoby lub rodziny, która znalazła się w trudnej sytuacji życiowej, z uwzględnieniem możliwości
wykorzystania zasobów osoby/rodziny/środowiska lokalnego.
Okres, na jaki zawierany jest kontrakt socjalny dostosowywany jest z jednej strony do sytuacji
życiowej, w jakiej znajduje się osoba zawierająca kontrakt, a z drugiej – do form wsparcia,
zaproponowanych przez MOPS w Sejnach.
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.



Kierowanie i umieszczanie w domu pomocy społecznej

Zasady przyjęcia osób do domów pomocy społecznej (DPS) określają przepisy ustawy o pomocy
społecznej z dnia 12 marca 2004r.
Zgodnie z art. 54 ustawy o pomocy społecznej:
1.

2.

3.

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 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.

Domy pomocy społecznej, w zależności od tego, dla kogo są przeznaczone, dzielą się na następujące
typy domów, dla:
1.
2.

osób w podeszłym wieku;
osób przewlekle somatycznie chorych;

3.
4.
5.
6.
7.

osób przewlekle psychicznie chorych;
dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie;
dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie;
osób niepełnosprawnych fizycznie;
osób uzależnionych od alkoholu.

Odpłatność za pobyt w DPS
Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu
utrzymania mieszkańca.
Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:
1.
2.
3.

mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów
dziecka,
małżonek, zstępni przed wstępnymi,
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.
2.

3.

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;
małżonek, zstępni przed wstępnymi – zgodnie z umową zawartą w trybie art. 103 ust. 2 ustawy
o 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;
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
osoby, o których mowa w pkt 1 i 2.

Do domu kieruje się na podstawie:
1.

2.

pisemnego wniosku osoby ubiegającej się o skierowanie do domu, zwanej dalej „osobą
ubiegającą się”, złożonego do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na jej
miejsce zamieszkania lub pobytu w dniu jej kierowania; za zgodą osoby ubiegającej się lub
jej przedstawiciela ustawowego wniosek może zgłosić inna osoba fizyczna lub prawna, a
także powiatowe centrum pomocy rodzinie lub ośrodek pomocy społecznej;
rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego
ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce 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 i gminę.
Do wniosku dołącza się:
1.
2.

3.

4.
5.
6.

decyzję o przyznaniu osobie ubiegającej się zasiłku stałego oraz jej pisemną zgodę na
ponoszenie opłaty za pobyt w domu;
decyzję organu emerytalno-rentowego ustalającego wysokość emerytury lub renty oraz
pisemną zgodę na ponoszenie opłaty i na jej potrącanie przez właściwy organ emerytalnorentowy ze świadczenia emerytalnego lub rentowego, zgodnie odrębnymi przepisami;
oświadczenia o wysokości dochodu osoby ubiegającej się, małżonka, zstępnych przed
wstępnymi zobowiązanych do ponoszenia opłaty, oświadczenie o wysokości dochodu
osoby małoletniej, w przypadku gdy opłatę będzie ponosić przedstawiciel ustawowy;
zaświadczenie, o którym mowa w art. 22 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach
oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;
pisemną zgodę osoby ubiegającej się lub przedstawiciela ustawowego na potrącanie z
zasiłku stałego opłaty za pobyt w domu – w przypadku wyrażenia takiej zgody;
pisemną zgodę ośrodka pomocy społecznej na potrącanie z zasiłku stałego osoby
ubiegającej się opłaty za pobyt w domu



MOPS w Sejnach może udzielić osobie potrzebującej pomocy w formie
rzeczowej. Jest to pomoc doraźna i okresowa w postaci :



niezbędnego ubrania, bielizny i obuwia odpowiedniego do indywidualnych potrzeb
osoby i pory roku



jednego gorącego posiłku dziennie osobom, które własnym staraniem nie mogą go sobie
zapewnić

Pomoc w formie posiłku realizowana jest poprzez zakup przez MOPS w Sejnach, na rzecz
podopiecznych, gorącego posiłku dla:



dzieci i młodzieży – posiłki opłacane przez MOPS i wydawane w przedszkolach i
szkolnych stołówkach



Posiłek

Pomoc w formie jednego gorącego posiłku dziennie może być przyznana bezpłatnie osobie, której
dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego, a w przypadku dzieci w szkole, gdy na dochód
na osobę w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. Przyznanie
pomocy w formie posiłku następuje w drodze decyzji administracyjnej, po przeprowadzeniu
postępowania administracyjnego w sprawie.
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest krajowym programem operacyjnym
współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym, który

realizowany jest w oparciu o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 223/2014 z dnia 11
marca 2014r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Dz. Urz. UE
L 72 z 12.03.2014r., str. 1) – jak informuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Pomoc w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa kierowana jest do tych osób i rodzin,
które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie i rodzinie odpowiednich produktów
żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafia do ograniczonej liczby osób znajdujących się w
najtrudniejszej sytuacji. Sytuacja ta (dochodowa) określona jest przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy
społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego
kryterium dochodowego określonego w tej ustawie. Pomoc udzielana jest w postaci artykułów
spożywczych lub posiłków, które są przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.
Należy mieć jednak na uwadze, że pomoc w ramach tego programu nie zaspokoi wszystkich potrzeb
żywieniowych osób i rodzin kwalifikujących się do tej pomocy, ale chociaż częściowo uzupełni ich
niedobory związane z ograniczeniami finansowymi. Wielkość i asortyment produktów
żywnościowych dla osób potrzebujących są określane corocznie w wytycznych Instytucji
Zarządzającej.
MOPS w Sejnach informuje, że dochód osób zakwalifikowanych do uzyskania tej formy pomocy nie
może przekraczać 220% ustawowego kryterium dochodowego,
Pomoc żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa wydaje:



Lokalny Punkt Caritas w Sejnach, ul. Plac Świętej Agaty 1



Asystent rodziny

Pomaga i wspiera rodzinę z dziećmi w poszukiwaniu rozwiązań trudnej sytuacji życiowej z
wykorzystaniem mocnych stron członków rodziny, zasobów rodziny i rodziny dalszej, społeczności
lokalnej i zasobów instytucjonalnych.
Głównym celem asystentury jest podniesienie umiejętności opiekuńczo – wychowawczych,
prowadzenia gospodarstwa domowego, radzenia z sytuacjami dnia codziennego rodziców lub
opiekunów dzieci. Efektem powinno być odzyskanie przez rodzica przyjmującego pomoc kontroli nad
własnym życiem i samodzielności w pełnieniu roli rodzica, w taki sposób, aby środowisko rodzinne
sprzyjało bezpieczeństwu i rozwojowi dzieci. Efekt ten jest możliwy do osiągnięcia, przy współudziale
rodziny na każdym etapie metodycznego działania asystenta. Asystent pracuje z rodziną w jej domu
lub miejscu przez nią wskazanym, w czasie uzgodnionym z rodziną i dostosowanym do potrzeb i
wspólnie ustalonych zadań. Pomoc asystenta przyznawana jest na wniosek pracownika socjalnego po
przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego.
W przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w ustawie „Za życiem” ze wsparcia asystenta
rodziny możesz skorzystać każda kobieta w ciąży i jej rodzina w każdej sytuacji, gdy wyrazi taką
wolę. W tym celu należy wystąpić z wnioskiem do MOPS w Sejnach
Przykładowe formy wsparcia oferowane przez asystenta rodziny:





doradztwo w zakresie form i miejsc wsparcia,
poradnictwo oferowane kobietom w ciąży i ich rodzinom,
poradnictwo w zakresie pielęgnacji i opieki nad niemowlęciem,



pomoc w codziennej organizacji życia rodziny, planowanie sposobów spędzania wspólnie
wolnego czasu,






nauka sprawnego wykonywania obowiązków domowych,



pomoc w zakresie możliwości podniesienia kwalifikacji zawodowych i poszukiwaniu
pracy.



Usługi opiekuńcze

doradztwo w zakresie zarządzania budżetem domowym,
informowanie, jak działają urzędy, placówki wsparcia rodziny i dziecka,
pomoc w sprawach urzędowych, wspieranie rodziny w kontaktach z pracownikami szkoły,
przedszkola, sądu, poradni, przychodni, policji, urzędów i innych instytucji,

Usługi opiekuńcze przysługują:



osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy
innych osób, a jest jej pozbawiona,



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 podstawowych, codziennych potrzeb życiowych (tj. zakupy, gotowanie lub
dostarczanie gotowego posiłku, pranie , sprzątanie mieszkania),



opiece higienicznej (tj. zmiana bielizny pościelowej i osobistej, zmiana pieluchomajtek,
pomoc w utrzymaniu higieny osobistej, toaleta w łóżku),



zleconej przez lekarza pielęgnacji ( tj. zapobieganie powstawaniu odleżyn i odparzeń,
realizacja recept, zmiana pozycji osoby leżącej, pomoc w dostępie do świadczeń
zdrowotnych),



zapewnieniu kontaktów z otoczeniem.



Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Specjalistyczne usługi opiekuńcze obejmują następujący zakres:
1. Uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza:
a) kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności
społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzenie
treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie także w formie
asystowania w codziennych czynnościach życiowych w szczególności takich jak :






samoobsługa, zwłaszcza wykonywanie czynności gospodarczych i porządkowych,




wspólne organizowanie i spędzanie czasu wolnego,

w tym umiejętność utrzymania i prowadzenia domu,
dbałość o higienę i wygląd,
utrzymywanie kontaktów z domownikami, rówieśnikami, w miejscu nauki i pracy oraz ze
społecznością lokalną,
korzystanie z usług różnych instytucji,

b) interwencje i pomoc w życiu w rodzinie, w tym:



pomoc w radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych- poradnictwo specjalistyczne,
interwencje kryzysowe, wsparcie psychologiczne, rozmowy terapeutyczne,




ułatwienie dostępu do edukacji i kultury,




kształtowanie pozytywnych relacji osoby wspieranej z osobami bliskimi,

doradztwo, koordynacja działań innych służb na rzecz rodziny, której członkiem jest osoba
uzyskująca pomoc w formie specjalistycznych usług,
współpraca z rodziną- kształtowanie odpowiednich postaw wobec osoby chorującej,
niepełnosprawnej,

c) pomocy w załatwianiu spraw urzędowych, w tym:




w uzyskaniu świadczeń socjalnych, emerytalno - rentowych,
w wypełnieniu dokumentów urzędowych.

d) wspieranie i pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, w tym zwłaszcza:



w szukaniu informacji o pracy, pomoc w znalezieniu zatrudnienia lub alternatywnego
zajęcia, w szczególności uczestnictwo w zajęciach warsztatów terapii zajęciowej,
zakładach aktywności zawodowej, środowiskowych domach samopomocy, centrach i
klubach integracji społecznej, klubach pracy,




w kompletowaniu dokumentów potrzebnych do zatrudnienia,



w rozwiązywaniu problemów psychicznych wynikających z pracy lub jej braku,

w przygotowaniu do rozmowy z pracodawcą, wspieranie i asystowanie w kontaktach z
pracodawcą,

e) pomoc w gospodarowaniu pieniędzmi, w tym:




nauka planowania budżetu, asystowanie przy ponoszeniu wydatków,
pomoc w uzyskaniu ulg w opłatach,



zwiększanie umiejętności gospodarowania własnym budżetem oraz usamodzielnianie
finansowe.

2. Pielęgnacja– jako wspieranie procesu leczenia w tym:
a.
b.
c.
d.
e.

f.
g.

pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych,
uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt lekarskich, badań diagnostycznych,
pomoc w wykupywaniu lub zamawianiu leków w aptece,
pilnowanie przyjmowania leków oraz obserwowanie ewentualnych skutków ubocznych
ich stosowania,
w szczególnie uzasadnionych przypadkach zmiana opatrunków, pomoc w użyciu środków
pomocniczych i materiałów medycznych, przedmiotów ortopedycznych a także w
utrzymaniu higieny,
pomoc w dotarciu do placówek służby zdrowia,
pomoc w dotarciu do placówek rehabilitacyjnych.

Wszystkich zainteresowanych informacjami o oferowanych
formach pomocy, zapraszamy do siedziby MOPS SEJNY:
ul. Wileńska 10,
lub zapraszamy do kontaktu telefonicznego
pod nr 87 516 21 13

