
 

Formy pomocy 

  

ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE 

Pomoc społeczna przewiduje następujące świadczenia pieniężne: 

zasiłek stały, 

zasiłek okresowy, 

zasiłek celowy, 

specjalny zasiłek celowy 

Zasiłek stały: 

Jest to świadczenie obligatoryjne (obowiązkowe) przysługujące na podstawie art. 37 ustawy                

o pomocy społecznej osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub 

niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe i stanowi uzupełnienie dochodu tych 

osób do kryterium ustawowego. 

Zasiłek okresowy 

Świadczenie przysługuje na podstawie art. 38 ustawy o pomocy społecznej i adresowane jest 

do osób i rodzin bez dochodów lub o dochodach niższych niż ustawowe kryterium oraz 

zasobach pieniężnych nie wystarczających na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych, 

zwłaszcza ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość 

nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. 

Zasiłek celowy 

Jest to świadczenie fakultatywne przyznawane na podstawie art. 39 ustawy o pomocy 

społecznej na zaspokojenie niezbędnej potrzeby życiowej, 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 na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną 

Jest to świadczenie przysługujące na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej i 

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 

Jest świadczeniem przysługującym na podstawie art. 41 ustawy o pomocy społecznej i 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. 

 

ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNE  

Usługi opiekuńcze 

Świadczone są w miejscu zamieszkania osoby i 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. 

Usługi opiekuńcze mogą być świadczone również osobom, które wymagają pomocy innych 

osób a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić. 

Osoba wymagająca pomocy w formie usług opiekuńczych składa w Gminnym Ośrodku 

Pomocy Społecznej wniosek oraz przedstawia dokumenty stwierdzające dochód a osoba 

zamieszkująca z rodziną 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, inne osoby 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, albo przyznaje się te świadczenia 

nieodpłatnie. 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze 

Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Przodkowie należy organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług 

opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Specjalistyczne 

usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi dostosowane 

są do szczególnych potrzeb,  wynikających z rodzaju schorzenia i mają na celu m.in.: 

• uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, 

• kształtowanie umiejętności niezbędnych do zaspokajania podstawowych potrzeb 

życiowych i społecznego funkcjonowania, 

• motywowanie do leczenia i aktywności. 



 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznaje się na wniosek osoby zainteresowanej lub jej 

opiekuna prawnego, po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania, 

w oparciu o przedstawione dokumenty (m.in. zaświadczenie o dochodach, zaświadczenie 

lekarskie). W wydanej decyzji administracyjnej określony jest miesięczny wymiar godzin usług 

i wysokość odpłatności. 

Praca socjalna to działalność zawodowa mająca na celu pomoc osobom i rodzinom we 

wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez 

pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi 

oraz rozwinięcia lub wzmocnienia aktywności i samodzielności życiowej. Świadczona jest 

niezależnie od dochodów i obejmuje w szczególności: 

a. udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw 

życiowych 

b. poradnictwo dotyczące udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, 

samorządowe i organizacje pozarządowe 

c. pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie do działań samopomocowych                      

w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, środowisk społecznych 

Poradnictwo psychologiczne – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przodkowie oferuje 

bezpłatne wsparcie psychologiczne dla pełnoletnich podopiecznych w/w Ośrodka oraz dla 

mieszkańców Gminy, którzy zgłoszą telefonicznie potrzebę skorzystania z powyższej pomocy.  

Dożywianie dzieci w szkole 

Dożywianie dzieci odbywa się w przedszkolach i szkołach w ramach wieloletniego programu 

rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. 

Pomoc w formie dożywiania dzieci w szkole przysługuje rodzinom, w których dochód netto  

w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 792,00 zł miesięcznie, 

co stanowi 150% sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, określonego  

w art. 8   ust. 1 ustawy o pomocy społecznej oraz przy wystąpieniu co najmniej jednej przesłanki 

wynikającej z art. 7 ustawy o pomocy społecznej.  

W przypadku ubiegania się o pomoc w formie dożywiania dzieci w szkole należy w siedzibie Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Przodkowie w wyznaczonym terminie złożyć wniosek o przyznanie w/w 

świadczenia. Do wniosku w zależności od posiadanych dochodów należy dołączyć: 

• dokumenty potwierdzające wysokość dochodów netto za miesiąc poprzedzający 

miesiąc złożenia wniosku (zaświadczenie od pracodawcy, decyzja lub odcinek od renty, 

decyzja lub odcinek od emerytury); 

• zaświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego z Urzędu Gminy, w której znajduje 

się gospodarstwo; 

• w przypadku, gdy w rodzinie są osoby niepełnosprawne lub długotrwale chore aktualne 

orzeczenie o stopniu niepełnosprawności; 

• osoby prowadzące działalność gospodarczą – zaświadczenie lub oświadczenie  

o uzyskanym dochodzie, w zależności od rodzaju prowadzonej działalności. 


