
Tryb udzielania świadczeń z pomocy społecznej

Autor (źródło): Danuta Orzołek
poniedziałek, 04 lutego 2008 12:20 - Poprawiony poniedziałek, 04 lutego 2008 13:43

Tryb przyznania świadczenia z pomocy społecznej składa się z następujących etapów:

    1. zgłoszenie wniosku o udzielenie pomocy (osobiste, pisemne lub telefoniczne) przez
osobę zainteresowaną, bądź innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej
przedstawiciela ustawowego do pracownika socjalnego;
    2. sporządzenie wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego w miejscu
zamieszkania klienta w celu ustalenia aktualnej sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i
majątkowej osoby i rodziny oraz opracowanie planu pomocy zgodnie z wnioskiem;
    3. sporządzenie decyzji i wydanie jej osobie ubiegającej się o pomoc;
    4. realizacja przyznanych świadczeń.

       

Pracownik socjalny w ciągu 14 dni od daty wszczęcia postępowania, czyli złożenia wniosku o
pomoc, przeprowadza wywiad środowiskowy. Brak zgody na przeprowadzenie wywiadu jest
równoznaczne z rezygnacją z pomocy. Strona występująca o pomoc powinna zgromadzić
dokumenty stanowiące podstawę ustalenia jej danych personalnych, stanu zdrowia, sytuacji
rodzinnej i materialnej. W trakcie przeprowadzania wywiadu środowiskowego, w porozumieniu z
klientem ustalany jest plan pomocy. Ustalenia zostają zawarte w kontrakcie socjalnym.
Wszelkie informacje powierzone pracownikowi socjalnemu podczas rozmów objęte są
tajemnicą i mogą być wykorzystane jedynie do celów przyznania świadczeń pomocy
społecznej. W postępowaniu przyznania świadczeń pomocy społecznej pracownik socjalny
kieruje się przede wszystkim dobrem osób korzystających z pomocy i ochroną ich dóbr
osobistych.  Potrzeby osób i rodzin korzystających z pomocy mogą zostać uwzględnione, jeżeli
odpowiadają celom i możliwościom pomocy społecznej

 

KONTRAKT SOCJALNY

    

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 oraz kierownika ośrodka).
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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 środowiska lokalnego.

Kontrakt zawiera opis sytuacji życiowej osoby lub rodziny oraz opis działań koniecznych do
podjęcia przez nią, a także formę, zakres i czas udzielanej przez Ośrodek pomocy. W
kontrakcie odnotowuje się również wszystkie uwagi, dotyczące realizacji kontraktu.

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 Ośrodek.

Klient otrzymuje jeden egzemplarz kontraktu

 

WYDANIE DECYZJI

    

Świadczenia z pomocy społecznej przyznawane są w formie decyzji. Wszystkie decyzje o
przyznaniu pomocy lub jej odmowie wydawane są w formie pisemnej. Wyjątek stanowią
świadczenia w postaci pracy socjalnej, poradnictwa, itp. – tu pomoc udzielana jest bez
konieczności wydawania decyzji. Stronom przysługuje odwołanie od decyzji Ośrodka Pomocy
Społecznej do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od otrzymania
decyzji za pośrednictwem kierownika OPS. Odwołanie wnosi się na piśmie.

 

WYMAGANE DOKUMENTY
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Sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową osoby i rodziny ustala się na podstawie
dokumentów:

    1. dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość;
    2. dokumentów określających status cudzoziemca w Rzeczypospolitej Polskiej;
    3. decyzji właściwego organu w sprawie renty, emerytury, świadczenia przedemerytalnego
lub zasiłku przedemerytalnego;
    4. orzeczenia komisji do spraw inwalidztwa i zatrudnienia wydanego przed dniem 1
września 1997 r., orzeczenia lekarza orzecznika o niezdolności do pracy, niezdolności do
samodzielnej egzystencji, orzeczenia komisji lekarskiej;
    5. orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;
    6. zaświadczenia pracodawcy o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia,
zawierającego informacje o wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób
fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie
chorobowe;
    7. zaświadczenia o wysokości wynagrodzenia uzyskiwanego na podstawie umowy
agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni
produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych (usług rolniczych), zawierającego informacje o
potrąconej zaliczce na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie
zdrowotne, składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w części finansowanej przez
ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe;
    8. zaświadczenia pracodawcy o okresie zatrudnienia, w tym o okresach, za które były
opłacane składki na ubezpieczenia społeczne, oraz o okresach nieskładkowych;
    9. dowodu otrzymania renty lub emerytury, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia
przedemerytalnego;
    10. zaświadczenia urzędu gminy o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach
przeliczeniowych;
    11. decyzji starosty o uznaniu lub odmowie uznania za osobę bezrobotną, utracie statusu
osoby bezrobotnej, o przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu, wznowieniu wypłaty oraz
utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych, dodatku szkoleniowego,
stypendium, dodatku aktywizacyjnego albo zaświadczenia o pozostawaniu w ewidencji
bezrobotnych lub poszukujących pracy;
    12. decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o zadeklarowanej podstawie wymiaru
składek na ubezpieczenie społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność
gospodarczą;
    13. zaświadczenia, o którym mowa w art. 8 ust. 7 i 8 ustawy, wydanego przez naczelnika
właściwego urzędu skarbowego;
    14. oświadczenia o uzyskaniu dochodu, o którym mowa w art. 8 ust. 11 i 12 ustawy;
    15. zaświadczenia lub decyzji organów przyznających świadczenia pieniężne;
    16. oświadczenia o stanie majątkowym.
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