Mieszkańcy gminy Czastary znajdujący się w trudnej sytuacji życiowej mogą zgłaszać
się o pomoc do pracowników socjalnych.
Podstawą przyznania świadczenia z pomocy społecznej jest wywiad środowiskowy
przeprowadzony przez pracownika socjalnego – w ciągu 14 dni roboczych od daty
otrzymania informacji o potrzebie przyznania świadczenia lub o zmianie sytuacji
osobistej czy też majątkowej osoby lub rodziny korzystającej z pomocy – w miejscu
zamieszkania bądź w miejscu stałego lub czasowego pobytu osoby zainteresowanej.
Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje:


osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 701 zł,



osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 528 zł,



rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę
w rodzinie.

Aby wyliczyć dochód osób posiadających gospodarstwo rolne przyjmuje się, że z 1 ha
przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 308 zł.
Pomocy społecznej udziela się z powodu (art. 7 ustawy o pomocy społecznej):


ubóstwa,



sieroctwa,



bezdomności,



bezrobocia,



niepełnosprawności,



długotrwałej lub ciężkiej choroby,



przemocy w rodzinie,



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 zwolnieniu z zakładu karnego,



alkoholizmu lub narkomanii,



zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,



klęski żywiołowej lub ekologicznej.

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 stały ustala się w wysokości:


w przypadku osoby samotnie gospodarującej – różnicy między kryterium
dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota
zasiłku nie może być wyższa niż 645 zł miesięcznie,



w przypadku osoby w rodzinie – różnicy między kryterium dochodowym na osobę
w rodzinie, a dochodem na osobę w rodzinie.
Kryterium
Miesięczny
dochodowe dochód rodziny

1. osoba samotna

701 zł

zasiłek
pielęgnacyjny
153 zł

Razem:

701 zł

184,42 zł

Kwota wyliczonego zasiłku stałego
wynosi 516,58 zł (tj.701 zł – 184,42 zł)
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 okresowy ustala się:


w przypadku osoby samotnie gospodarującej – do wysokości różnicy między
kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym
że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 418 zł miesięcznie,



w przypadku rodziny – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny
a dochodem tej rodziny.

Świadczenie to stanowi różnicę między przyjętym kryterium, a posiadanym dochodem,
uprawniającym do świadczeń z pomocy społecznej, przy czym ustalona została minimalna
gwarantowana wysokość tego świadczenia, docelowo w 2008 roku na poziomie:


dla osób samotnych – w wysokości nie niższej niż 50 % kwoty różnicy między
kryterium dochodowym, a faktycznie posiadanym dochodem,



dla rodziny – w wysokości nie niższej niż 50 % kwoty różnicy między kryterium
dochodowym, a faktycznie posiadanym dochodem.

Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł. Okres, na jaki przyznane zostanie
to świadczenie ustala ośrodek pomocy społecznej na podstawie okoliczności sprawy.
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 nieposiadającym dochodu oraz możliwości uzyskania
świadczeń zdrowotnych może być przyznany zasiłek celowy na pokrycie części lub całości
wydatków na świadczenia zdrowotne.
Zasiłek celowy może być przyznany również w formie biletu kredytowanego.
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.
Sprawienie pogrzebu
Pomoc społeczna obejmuje również obowiązek sprawienia pogrzebu w sposób ustalony przez
gminę, zgodnie z wyznaniem zmarłego. Sprawienie pogrzebu jest zadaniem własnym gminy
o charakterze obowiązkowym.
Usługi opiekuńcze
Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy
innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub
specjalistycznych usług opiekuńczych.
Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również
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 codziennych potrzeb życiowych, opiekę
higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie
kontaktów z otoczeniem.
Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb
wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby
ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.
Ośrodek pomocy społecznej, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, okres i miejsce
świadczenia.
Rada gminy określa, w drodze uchwały, szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności
za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych
usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki
częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.
Domy pomocy społecznej
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.
Domy pomocy społecznej, w zależności od tego, dla kogo są przeznaczone, dzielą się
na domy dla:


osób w podeszłym wieku,



osób przewlekle somatycznie chorych,



osób przewlekle psychicznie chorych,



dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie,



dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie,



osób niepełnosprawnych fizycznie.

Decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej i decyzję ustalającą opłatę za pobyt
w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy właściwej dla tej osoby w dniu jej
kierowania do domu pomocy społecznej.
Dożywianie
Program wieloletni „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
Program ma na celu zapewnienie pomocy osobom starszym, niepełnosprawnym,
o niskich dochodach oraz dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się
w trudnej sytuacji. Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy
w formie posiłku, świadczenia pieniężnego (w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub
żywności) oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.
Przedmiotowa pomoc ma trafić do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych, którzy
spełniają warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz
kryterium dochodowe (150 proc. kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń
Z pomocy społecznej):
– 1051,50 zł dla osoby samotnie gospodarującej
– 792 zł dla osoby w rodzinie
Aby go otrzymać, osoby te muszą spełniać warunek dotyczący ich dochodu,
a mianowicie nie może on być wyższy niż 150 % kryterium dochodowego
obowiązującego w pomocy społecznej. Jest to więc 792,00zł miesięcznie na osobę
w rodzinie, a w przypadku osoby samotnej 1051,00 zł.

Dodatek mieszkaniowy
Dodatek mieszkaniowy przysługuje:


najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,



osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im
spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,



osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach
stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,



innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego
i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,



osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym
na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.

Od czego zależy przyznanie dodatku

1. Dochody
2. Powierzchnia lokalu
Od czego zależy wysokość dodatku mieszkaniowego:

1. Wysokość dodatku mieszkaniowego zależy od dochodów i liczby osób w gospodarstwie
domowym.
2. Wysokość dodatku mieszkaniowego zależy też od wysokości wydatków ponoszonych
na utrzymanie mieszkania przypadających na normatywna powierzchnię użytkową
zajmowanego lokalu.
Dodatek energetyczny
Od dnia 1 lutego 2014 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czastarach, realizuje
zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej, w zakresie przyznawania
i wypłacania dodatków energetycznych. Świadczenie to ma na celu pokrycie z funduszy
publicznych (rządowych) części opłat za energię elektryczną, do której uiszczenia
zobowiązana jest osoba uprawniona do otrzymywania dodatku. Przedmiotowy dodatek nie
jest jednak zapomogą bądź innym świadczeniem o charakterze uznaniowym.
Zasady i tryb przyznawania, a także wypłacania zryczałtowanych dodatków energetycznych
oraz właściwość organów w tych sprawach, reguluje ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. –
Prawo energetyczne (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.).
Osoba ubiegająca się o zryczałtowany dodatek energetyczny musi spełniać następujące
warunki:
Dodatek energetyczny przysługuje osobie, która spełnia łącznie następujące warunki:


posiada ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego;



jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej;



zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego
Dodatek energetyczny wynosi rocznie nie więcej niż 30 % iloczynu limitu zużycia energii
elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej
w gospodarstwie domowym, ogłaszanej przez Prezesa URE do dnia 31 marca każdego roku.

