INFORMACJE
Pomoc społeczna ma na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie
trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując
własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Wspiera osoby i rodziny w wysiłkach
zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w
warunkach odpowiadających godności człowieka.
Pomoc społeczna polega w szczególności na:







przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń;
pracy socjalnej;
prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej;
analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z
pomocy społecznej;
realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych;
rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach
zidentyfikowanych potrzeb.

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje:
1. obywatelom

państwa Polskiego, mającym miejsce zamieszkania i
przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2. cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się,
zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich,
zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony lub w związku z uzyskaniem
w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej,
na podstawie zgody na pobyt tolerowany w formie: schronienia, posiłku,
niezbędnego ubrania oraz zasiłku celowego;
3. mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom państw członkowskich Unii
Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o
Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom ich rodzin
Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:








ubóstwa;
sieroctwa;
bezdomności;
bezrobocia;
niepełnosprawności;
długotrwałej lub ciężkiej 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;
braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej
placówki opiekuńczo – wychowawcze;
trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy;
trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego;
alkoholizmu lub narkomanii;
zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Praca socjalna:
Profesjonalna działalność polegająca na udzielaniu pomocy jednostkom, grupom
bądź społecznościom we wzbogaceniu lub odbudowaniu ich zdolności społecznego
funkcjonowania oraz na tworzeniu sprzyjających warunków społecznych. Celem
pracy socjalnej jest pomoc w nauczeniu się samodzielności.
Świadczenia z pomocy społecznej:
a) świadczenia pieniężne:









zasiłek stały, www.gov.pl/web/rodzina/zasilek-staly
zasiłek okresowy, www.gov.pl/web/rodzina/zasilek-okresowy
zasiłek celowy, www.gov.pl/web/rodzina/zasilki-celowe
zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie;
www.gov.pl/web/rodzina/pomoc-na-ekonomiczne-usamodzielnienie
pomoc na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki;
www.gov.pl/web/rodzina/pomoc-pieniezna-na-usamodzielnienie

świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z
nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w
Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą;
wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane
przez sąd;

b) świadczenia niepieniężne:







praca socjalna; www.gov.pl/web/rodzina/praca-socjalna
bilet kredytowany;
składki na ubezpieczenie zdrowotne;
składki na ubezpieczenie społeczne;
pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie;
sprawienie pogrzebu; www.gov.pl/web/rodzina/sprawienie-pogrzebu



poradnictwo specjalistyczne; www.gov.pl/web/rodzina/poradnictwospecjalistyczne





interwencja kryzysowa; www.gov.pl/web/rodzina/interwencja-kryzysowa
pomoc w postaci schronienia, posiłku, odzieży;
www.gov.pl/web/rodzina/pomoc-w-postaci-schronienia-posilku-odziezy
usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze:
www.gov.pl/web/rodzina/uslugi-opiekuncze-i-specjalistyczne-uslugi-opiekuncze




mieszkanie chronione; www.gov.pl/web/rodzina/mieszkanie-chronione
pobyt i usługi w domu pomocy społecznej; www.gov.pl/web/rodzina/dompomocy-spolecznej

Prawo do świadczeń pieniężnych przysługuje:



osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 701 zł
(zmiana od 1 października 2018);
osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 528 zł
(zmiana od 1 października 2018);

