Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tymbarku

Świadczenia niepieniężne
Treść
Zgodnie z art. 36 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej do świadczeń
niepieniężnych zalicza się:
praca socjalna – zgodnie z art. 45 ustawy o pomocy społecznej – to
działalność zawodowa mająca na celu pomoc osobom i rodzinom we
wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w
środowisku społecznym poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych
oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.
Praca socjalna prowadzona jest:
●

●

z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia lub wzmocnienia ich
aktywności i samodzielności życiowej,
ze społecznością lokalną w celu zapewnienia współpracy i koordynacji
działań instytucji i organizacji istotnych dla zaspokajania potrzeb
członków społeczności.

Praca socjalna świadczona jest osobom i rodzinom bez względu na
posiadany dochód. W działalności tej wykorzystuje się właściwe jej
metody i techniki, stosowane z poszanowaniem godności osoby i jej
prawa do samostanowienia.
Składki na ubezpieczenie zdrowotne – przysługuje osobie:
●

bezdomnej objętej indywidualnym programem wychodzenia z
bezdomności, nie posiadającej ubezpieczenia zdrowotnego z innego

●

●

tytułu,
uchodźcy objętemu indywidualnym programem integracji,
pobierającej zasiłek stały, które nie są objęte ubezpieczeniem
zdrowotnym z innego tytułu.

Ośrodek pomocy społecznej opłaca składkę na ubezpieczenie zdrowotne
na zasadach określonych w przepisach o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Składki na ubezpieczenia społeczne – to składki na ubezpieczenie
emerytalne i rentowe są opłacane za osobę, która:
zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania
bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym
członkiem rodziny oraz wspólnie nie zamieszkującymi matką, ojcem lub
rodzeństwem, 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.
w związku z koniecznością sprawowania opieki pozostaje na bezpłatnym
urlopie.
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.

Sprawienie pogrzebu – w tym osobom bezdomnym jest zadaniem
własnym, obowiązkowym gminy, na terenie której zamieszkiwała osoba
zmarła.
Poradnictwo specjalistyczne – w szczególności prawne, psychologiczne i
rodzinne, świadczone osobom i rodzinom, które mają trudności lub
wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów
życiowych. Realizowane jest 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 szeroko rozumiane problemy
funkcjonowania rodziny, w tym problemy wychowawcze w rodzinach
naturalnych i zastępczych oraz problemy opieki nad osobą
niepełnosprawną, a także terapię rodzinną.
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.
Schronienie – w ramach interwencji kryzysowej udziela się
natychmiastowej specjalistycznej pomocy psychologicznej, a w
zależności od potrzeb - poradnictwa socjalnego lub prawnego, a w
sytuacjach uzasadnionych - schronienia do 3 miesięcy.
Posiłek – pomoc w postaci gorącego posiłku może być przyznana

bezpłatnie, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na
osobę w rodzinie nie przekracza 150 % kryterium dochodowego.

Niezbędne ubranie – pomoc w formie odzieży przyznaje się osobie lub
rodzinie, która jest jej pozbawiona. Pomoc taka udzielana jest jeżeli
zasoby pieniężne rodziny lub osoby samotnie gospodarującej nie
wystarczają na zaspokojenie niezbędnych potrzeb związanych z odzieżą.
Pomoc ta w szczególności przyznawana jest z uwagi na ubóstwo,
sieroctwo, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwałą chorobę,
wielodzietność.
Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz
w rodzinnych domach pomocy – obejmują pomoc w zaspokajaniu
codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zleconą przez
lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z
otoczeniem.
Usługi opiekuńcze świadczone są osobom samotnym, które z powodu
wieku, choroby lub innych uzasadnionych przyczyn wymagają pomocy
innych osób, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić.
Osoba wymagająca pomocy w formie usług opiekuńczych składa
wniosek oraz przedstawia dokumenty stwierdzające dochód, a gdy
zamieszkuje z rodziną przedstawia również dochody wszystkich
członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie
domowym.
Osoby z orzeczoną I grupą inwalidzką, orzeczonym znacznym stopniem
niepełnosprawności, orzeczoną całkowitą niezdolnością do pracy i
samodzielnej egzystencji, przedstawiają orzeczenie właściwej komisji,
przedstawiają zaświadczenie lekarskie stwierdzające potrzebę
udzielenia pomocy w formie usług opiekuńczych i w jakim zakresie.
W decyzji o przyznaniu świadczeń w formie usług opiekuńczych określa
się ich zakres, okres, wysokość odpłatności, którą ponosi

świadczeniobiorca zgodnie z Uchwałą Rady Gminy.
Usługi opiekuńcze przysługują nieodpłatnie świadczeniobiorcom, których
dochód na osobę i na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej
w art. 8 ust 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej 701,00 zł – w przypadku
osoby samotnie gospodarującej, 528,00 zł – na osobę w rodzinie.
Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w
ośrodkach wsparcia – są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb
wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone
przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem.
Ośrodek pomocy społecznej, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich
zakres, termin i miejsce świadczenia.
Pobyt i usługi w domu pomocy społecznej – osobie wymagającej
całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności,
nie mogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie
można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych,
przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej.
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.
Przewiń do początku

