Pomoc społeczna powinna w miarę możliwości doprowadzić do życiowego usamodzielnienia
osób i rodzin oraz umożliwienia im bytowania w warunkach odpowiadających godności
człowieka. Potrzeby osoby i rodziny korzystającej z pomocy powinny zostać uwzględnione,
jeżeli odpowiadają celom i możliwością pomocy społecznej. Osoby i rodziny korzystające z
pomocy społecznej są obowiązane do współudziału w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji
życiowej.
Prawo do korzystania ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje
osobie, która spełnia łącznie dwie podstawowe przesłanki:
1. Kryterium dochodowe do pomocy społecznej
2. Powody – okoliczności uzasadniające udzielenie pomocy wymienione w ustawie.
Kryterium dochodowe dla osoby ubiegającej się o świadczenie pieniężne z pomocy
społecznej określa Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie
zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy
społecznej ( Dz. U. z 2012r., poz. 823 ze zm.),:
- na osobę samotnie gospodarującą
- na osobę w rodzinie

- 542,00 zł
- 456,00 zł

Przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości
250,00 zł
Pomocy społecznej na zasadach określonych w ustawie art. 7 udziela się w szczególności
z powodu: 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, brak umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży
opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo – wychowawcze, trudności w integracji
cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę
uzupełniającą, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub
ekologicznej.
Powyższe kwoty podlegają waloryzacji zgodnie z ustawą.
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ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ

1. praca socjalna
2. składki na ubezpieczenie zdrowotne
3. sprawienie pogrzebu
4. poradnictwo specjalistyczne
5. interwencja kryzysowa
6. schronienie
7. posiłek
8. niezbędne ubranie
9. usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania
10. specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami
psychicznymi
11. pobyt i usługi w domu pomocy społecznej
12. kontrakt socjalny

zasiłek stały
zasiłek okresowy
zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy
jednorazowy zasiłek celowy na pokrycie wydatków związanych
z klęską

