I. Pomoc społeczna
• Finansowa
- zasiłek celowy
- zasiłek okresowy
- zasiłek stały
• Rzeczowa
- doŜywianie
- usługi opiekuńcze
- uzyskanie miejsca w domu pomocy społecznej
- uzyskanie miejsca w noclegowni dla bezdomnych
• Uwagi
Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:
1) ubóstwa,
2) sieroctwa,
3) bezdomności,
4) bezrobocia,
5) niepełnosprawności,
6) długotrwałej lub cięŜkiej choroby,
7) przemocy w rodzinie,
8) potrzeby ochrony macierzyństwa,
9) bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu
gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
10) braku umiejętności w przystosowaniu do Ŝycia młodzieŜy opuszczającej
placówki opiekuńczo-wychowawcze,
11) trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy,
12) trudności w przystosowaniu do Ŝycia po zwolnieniu z zakładu karnego,
13) alkoholizmu lub narkomanii,
14) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
15) klęski Ŝywiołowej lub ekologicznej.
Zasiłek stały przysługuje:
1) pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z
powodu wieku lub niepełnosprawności, jeśli jej dochód jest niŜszy od
kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej,
2) pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z
powodu wieku lub niepełnosprawności, jeŜeli jej dochód, jak równieŜ dochód
na osobę w rodzinie są niŜsze od kryterium dochodowego na osobę w
rodzinie.
Prawo doświadczeń pienięŜnych z pomocy społecznej przysługuje:
1) osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 477 zł,
zwanej dalej „kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej”

2) osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 351 zł,
zwanej dalej „kryterium dochodowym na osobę w rodzinie”
3) rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na
osobę w rodzinie, zwanej „kryterium dochodowym rodziny”
(przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z 15 powodów
wymienionych powyŜej).
Świadczenia z pomocy społecznej przyznawane są po uprzednim
przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego, tj. w miejscu zamieszkania osoby
ubiegającej się o pomoc.
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