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Wiek, choroba, niepe∏nosprawnoÊç
cz´sto sprawiajà, ˝e nie jest mo˝liwe,
abyÊ samodzielnie wykonywa∏ czyn-
noÊci ˝ycia codziennego. W takim
przypadku konieczna jest pomoc bli-
skich osób. Gdy twoi bliscy nie mogà
wesprzeç ci´ w trudnej ˝yciowej sytu-

acji, z pomocà przychodzi paƒstwo
oferujàc us∏ugi opiekuƒcze oraz spe-
cjalistyczne us∏ugi opiekuƒcze. Ponad-
to mo˝esz skorzystaç tak˝e z us∏ug
wielu organizacji, które specjalizujà
si´ w niesieniu pomocy ludziom do-
tkni´tym ró˝nymi chorobami. 

Wst´p



5Us∏ugi opiekuƒcze

1. Czy mo˝esz korzystaç z us∏ug
opiekuƒczych?
JesteÊ uprawniony do skorzystania
z us∏ug opiekuƒczych w przypadku,
gdy znajdujesz si´ w jednej z ni˝ej
opisanych sytuacji:
• jesteÊ osobà samotnà i z powodu

wieku, choroby lub innych przy-
czyn wymagasz pomocy innych
osób, jednak˝e pomocy tej jesteÊ
pozbawiony 

• wymagasz pomocy innych osób,
a rodzina, a tak˝e wspólnie nieza-
mieszkujàcy ma∏˝onek, wst´pni,
zst´pni nie mogà ci takiej pomocy
zapewniç. 

Czy wiesz kogo mo˝esz zaliczyç
do wst´pnych i zst´pnych? 

Pami´taj:
Wst´pni to krewni w linii prostej
wzwy˝, tj. rodzice, dziadkowie, pra-
dziadkowie, itd. Natomiast zst´pni to
krewni w linii prostej w dó∏, tj. dzie-
ci, wnuki, prawnuki, itd.

2. Z czego mo˝esz skorzystaç?
Us∏ugi opiekuƒcze to szereg czynnoÊci
wykonywanych na rzecz osób upraw-
nionych. Generalnie obejmujà one po-
moc w zaspokajaniu twoich codzien-
nych potrzeb ˝yciowych, opiek´ higie-
nicznà, zaleconà przez lekarza piel´-
gnacj´ oraz, w miar´ mo˝liwoÊci, za-
pewnienie kontaktów z otoczeniem.
Wi´kszoÊç placówek pomocy spo∏ecz-
nej dzieli je na trzy grupy: 

1. Us∏ugi piel´gnacyjne
2. Gospodarcze
3. Podtrzymywanie psychofizycznej

kondycji podopiecznego.

W ramach us∏ug piel´gnacyjnych
mo˝esz liczyç mi´dzy innymi na:
• pomoc podczas przemieszczania

si´ do ∏azienki
• pomoc przy kàpieli w wannie, toalet´
• zmian´ bielizny osobistej i poÊcie-

lowej
• przeÊcielanie ∏ó˝ka
• zapobieganie powstawaniu odle-

˝yn i odparzeƒ
• pomoc przy spo˝ywaniu posi∏ków
• podawanie leków
• zg∏aszanie wizyt lekarskich, obec-

noÊç podczas tych wizyt
• inne czynnoÊci wynikajàce z two-

jego stanu. 

W ramach us∏ug nazwanych gospo-
darczymi mo˝esz liczyç mi´dzy in-
nymi na:
• utrzymywanie czystoÊci w po-

mieszczeniu, w którym przeby-
wasz, np.: mycie okien, odkurza-
nie, mycie pod∏óg

• przynoszenie opa∏u i palenie
w piecu w przypadku, gdy sposób
ogrzewania twojego domu tego
wymaga

• pranie bielizny poÊcielowej
• zakup artyku∏ów spo˝ywczych,

przemys∏owych, leków oraz in-
nych wed∏ug twoich potrzeb

• prowadzenie zeszytu rozliczeƒ

II Us∏ugi opiekuƒcze
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z dokonywanych zakupów i op∏at 
• przygotowywanie posi∏ków bàdê

pomoc w ich przygotowywaniu
• pomoc w czasie spacerów
• wykonywanie w twoim imieniu

spraw administracyjnych, np.: uisz-
czanie op∏at, odbieranie przesy∏ek
z poczty, wizyty w urz´dach.

Natomiast podtrzymywanie psycho-
fizycznej kondycji podopiecznego,
to przede wszystkim organizacja
twojego czasu wolnego oraz podtrzy-
mywanie twoich zainteresowaƒ.
W ramach tych us∏ug opiekun mo˝e,
na przyk∏ad zorganizowaç spotkania
kilku swoich podopiecznych w celu
wspólnego sp´dzenia czasu, podczas
którego mo˝na wspólnie szyde∏ko-
waç, graç w gry towarzyskie, itp.

Uwaga:
Pomoc w ramach us∏ug opiekuƒ-
czych powinna byç uzale˝nio-
na od twoich potrzeb i mo˝liwoÊci.
Dlatego te˝ nie obawiaj si´ poprosiç
opiekuna o wsparcie w jakichÊ niety-
powych czynnoÊciach, wykraczajà-
cych poza standardowà opiek´. Wy-
konywane przez niego czynnoÊci
majà za zadanie pomóc ci w ˝yciu
codziennym, jednoczeÊnie zapew-
niajàc ci dobre samopoczucie. 

Niektóre oÊrodki pomocy spo∏ecznej
dzielà us∏ugi na pakiety: podstawowy,
rozszerzony oraz wieloprofilowy. Dwa
ostatnie pakiety majà na celu szcze-
gólnie zabezpieczenie potrzeb osoby
chorej somatycznie, niesprawnej ru-
chowo bàdê te˝ ociemnia∏ej. 

Przyk∏ad:
Pani Marianna ma k∏opoty z poru-
szaniem, nie jest w stanie samo-
dzielnie przemieszczaç si´. Do tej
czynnoÊci niezb´dna jest jej pomoc
innych osób. W zwiàzku z tym, ˝e
jest osobà samotnà otrzymuje po-
moc w postaci us∏ug opiekuƒczych.
W ramach tych us∏ug opiekunka po-
maga pani Mariannie w dostaniu si´
do ∏azienki, sprzàta dom, pali w pie-
cu, zaopatruje panià Mariann´
w ˝ywnoÊç, pomaga jej w przygoto-
wywaniu posi∏ków (jednak˝e wi´k-
szoÊç czynnoÊci, np.: obieranie wa-
rzyw, szatkowanie, krojenie, miesza-
nie sk∏adników pani Marianna wyko-
nuje samodzielnie). Ponadto za∏a-
twia jej sprawy urz´dowe oraz za-
biera podopiecznà na spacery. Nato-
miast pani Marianna samodzielnie
wykonuje wszelkie czynnoÊci, które
nie wymagajà przemieszczania si´.

Widzisz wi´c, ˝e opiekun nie wyr´-
cza w czynnoÊciach domowych i go-
spodarczych, jednak˝e s∏u˝y wspar-
ciem i pomocà w tych wszystkich sy-
tuacjach, w których nie jesteÊ w sta-
nie poradziç sobie sam. 

3. W jakiej formie sà Êwiadczone
us∏ugi?
OÊrodek pomocy spo∏ecznej, przyzna-
jàc ci us∏ugi opiekuƒcze, ustala ich za-
kres, okres i miejsce Êwiadczenia. 
Us∏ugi, o których by∏a mowa powy-
˝ej sà organizowane w twoim miej-
scu zamieszkania. Jednak nie jest to
jedyne miejsce, gdzie mo˝esz z nich
skorzystaç. Osobom, które ze wzgl´-
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du na wiek, chorob´ lub niepe∏no-
sprawnoÊç wymagajà cz´Êciowej
opieki i pomocy w zaspokajaniu nie-
zb´dnych potrzeb ˝yciowych, mogà
byç przyznane us∏ugi opiekuƒcze
Êwiadczone w jednostce organiza-
cyjnej pomocy spo∏ecznej dziennego
pobytu, tj. oÊrodku wsparcia. 

W oÊrodkach tych mogà byç prowa-
dzone punkty, w których uzyskasz
okresowo ca∏odobowà pomoc – miej-
sca ca∏odobowe okresowego pobytu.
OÊrodkiem wsparcia jest:
• Êrodowiskowy dom samopomocy 
• dzienny dom pomocy
• dom dla matek z ma∏oletnimi

dzieçmi i kobiet w cià˝y
• schronisko i dom dla bezdomnych 
• klub samopomocy.

Rodzinny dom pomocy
Z us∏ug opiekuƒczych i bytowych
mo˝esz korzystaç tak˝e w formie ro-
dzinnego domu pomocy. Chcàc trafiç
do takiego domu powinieneÊ spe∏-
niaç ∏àcznie nast´pujàce warunki: 
• z powodu wieku wymagasz pomo-

cy innych osób
• nie ma mo˝liwoÊci zapewnienia ci

us∏ug opiekuƒczych w twoim
miejscu zamieszkania.

W rodzinnym domu pomocy us∏ugi
opiekuƒcze i bytowe sà Êwiadczone
ca∏odobowo przez uprawnionà
do tego osob´ w jej miejscu zamiesz-
kania. Nale˝y zauwa˝yç, ˝e osoba ta
winna opiekowaç si´ nie mniej ni˝
trzema i nie wi´cej ni˝ oÊmioma oso-
bami wymagajàcymi z powodu wie-
ku wsparcia w tej formie. 

Pami´taj:
Sposób Êwiadczenia us∏ug bytowych
i opiekuƒczych przez osob´ prowa-
dzàcà rodzinny dom pomocy powi-
nien uwzgl´dniaç twój stan zdrowia,
sprawnoÊç fizycznà i intelektualnà
oraz twoje indywidualne potrzeby
i mo˝liwoÊci. 

Opiekun prowadzàcy dom musi re-
spektowaç wartoÊci podstawowe, ja-
kimi sà prawa cz∏owieka, w tym
szczególnie prawo do godnoÊci, wol-
noÊci, intymnoÊci i poczucia bezpie-
czeƒstwa.

JeÊli z powodu wieku, wymagasz po-
mocy innych osób, to w rodzinnym
domu pomocy przez ca∏à dob´ uzy-
skasz:
1. Us∏ugi bytowe zapewniajàce: 
• miejsce pobytu 
• wy˝ywienie 
• utrzymanie czystoÊci.
2. Us∏ugi opiekuƒcze zapewniajàce: 
• udzielanie pomocy w podstawo-

wych czynnoÊciach ˝yciowych 
• piel´gnacj´, w tym piel´gnacj´

w czasie choroby 
• opiek´ higienicznà
• pomoc w korzystaniu ze Êwiad-

czeƒ zdrowotnych oraz w zakupie
niezb´dnych leków zaleconych
przez lekarza

• niezb´dnà pomoc w za∏atwianiu
spraw osobistych

• pomoc w zakupie odzie˝y i obuwia
oraz niezb´dnych artyku∏ów oso-
bistego u˝ytku 

• kontakty z otoczeniem
• organizacj´ czasu wolnego

7Us∏ugi opiekuƒcze



Warto, ˝ebyÊ wiedzia∏, jakie warunki
powinien zapewniaç rodzinny dom
pomocy. 
1. W zakresie miejsca pobytu: 
• budynek i jego otoczenie – pozba-

wione barier architektonicznych 
• pokoje mieszkalne w budynkach

wielokondygnacyjnych bez wind –
usytuowane na parterze 

• pokoje mieszkalne, nie wi´cej ni˝
trzyosobowe, z tym ˝e: 

– pokój jednoosobowy – nie mniej-
szy ni˝ 9 m2

– pokój dwu- i trzyosobowy – o po-
wierzchni nie mniejszej ni˝ po 6 m2

na osob´
– pokoje mieszkalne – wyposa˝one

w ∏ó˝ko lub tapczan, szaf´, stó∏,
krzes∏a i szafk´ nocnà dla ka˝dej
osoby

• nast´pujàce pomieszczenia: 
– pokój dziennego pobytu s∏u˝àcy

jako jadalnia
– jednà ∏azienk´ dla nie wi´cej ni˝

pi´ciu osób i jednà toalet´ dla nie
wi´cej ni˝ czterech osób, wyposa-
˝one w uchwyty u∏atwiajàce ko-
rzystanie z tych pomieszczeƒ 

– pomieszczenie pomocnicze do pra-
nia i suszenia. 

2. W zakresie wy˝ywienia: 
• co najmniej trzy posi∏ki dziennie,

w tym posi∏ki dietetyczne, zgodnie
ze wskazaniami lekarza 

• przerw´ mi´dzy posi∏kami nie krót-
szà ni˝ cztery godziny, przy czym
ostatni posi∏ek nie wczeÊniej ni˝
o godzinie 18.00

• dost´pnoÊç drobnych posi∏ków
i napojów mi´dzy posi∏kami

• mo˝liwoÊç spo˝ywania posi∏ków
w pokoju mieszkalnym, w razie
potrzeby karmienie. 

3. W zakresie utrzymania czystoÊci: 
• Êrodki higieny osobistej, Êrodki

czystoÊci, przybory toaletowe i in-
ne przedmioty niezb´dne do higie-
ny osobistej 

• sprzàtanie pomieszczeƒ w miar´
potrzeby, nie rzadziej ni˝ raz
dziennie. 

JeÊli jesteÊ osobà wymagajàcà ca∏o-
dobowych us∏ug bytowych i opie-
kuƒczych i chcia∏byÊ otrzymaç miej-
sce w rodzinnym domu pomocy, to
jesteÊ zobowiàzany z∏o˝yç wniosek
w oÊrodku pomocy spo∏ecznej w∏a-
Êciwym ze wzgl´du na miejsce za-
mieszkania. Wniosek taki mo˝e z∏o-
˝yç tak˝e za twojà zgodà opiekun
prawny. 

8 Jak zapewniç opiek´ twoim bliskim



!Decyzj´ o umieszczeniu ci´ w ro-
dzinnym domu pomocy wydaje kie-
rownik oÊrodka na podstawie: 

rodzinnego wywiadu Êrodowisko-
wego przeprowadzonego przez
pracownika socjalnego oÊrodka
zaÊwiadczenia lekarskiego stwier-
dzajàcego brak przeciwwskazaƒ
zdrowotnych do umieszczenia
w rodzinnym domu pomocy, ze
wskazaniem zakresu wymaganych
us∏ug opiekuƒczych
dowodu otrzymywania emerytu-
ry, renty lub zasi∏ku sta∏ego. 

Pobyt w rodzinnym domu pomocy 
∏àczy si´ z koniecznoÊcià uiszczenia
op∏aty. 

Uwaga:
Dostarczenie przez ciebie wraz
z wnioskiem dowodu otrzymywania
emerytury, renty lub zasi∏ku sta∏ego
jest niezb´dne, poniewa˝ pobyt
w rodzinnym domu pomocy jest od-
p∏atny. 

Odp∏atnoÊç jest ustalana zgodnie z za-
sadami odp∏atnoÊci za pobyt w domu
opieki spo∏ecznej. Zobowiàzani do
wnoszenia op∏aty sà w kolejnoÊci: 
1. Mieszkaniec domu 
2. Ma∏˝onek, zst´pni przed wst´pny-
mi (definicja:        str. 1) 
3. Gmina, z której osoba zosta∏a skie-
rowana
– przy czym osoby i gmina okreÊlone

9Us∏ugi opiekuƒcze
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Ma∏gorzata Pe∏czyƒska
Wawrzyniec Ma∏y 18
56-127 Sulin
woj. ∏ódzkie

Wniosek

Niniejszym prosz´ o umieszczenie mnie w rodzinnym domu pomocy.
Mam 72 lata i z powodu wieku nie jestem w stanie poruszaç si´ samo-
dzielnie. Dlatego te˝ wymagam sta∏ej pomocy innych osób. Po Êmierci mo-
jego m´˝a Henryka nie mam nikogo, kto móg∏by mi pomóc. Potrzebuj´ po-
mocy przy przemieszczaniu si´, np.: do ∏azienki, sama nie jestem w stanie
napaliç w piecu, posprzàtaç, zrobiç zakupów. Chcia∏abym tak˝e, aby ktoÊ
za∏atwia∏ za mnie wszelkie formalnoÊci w urz´dach. We wsi, w której
mieszkam nie ma oÊrodka pomocy spo∏ecznej, nie doje˝d˝a do nas tak˝e
opiekunka Êrodowiskowa.

Ma∏gorzata Pe∏czyƒska
Za∏àcznik:
Odcinek emerytury

¸ódê, dnia 11 maja 2007 r.

OÊrodek Pomocy Spo∏ecznej 
w ¸odzi



w pkt 2 i 3 nie majà obowiàzku
wnoszenia op∏at, je˝eli mieszkaniec
domu ponosi pe∏nà odp∏atnoÊç.

Op∏at´ za pobyt w rodzinnym domu
pomocy wnoszà: 
• mieszkaniec domu, nie wi´cej jed-

nak ni˝ 70% swojego dochodu
• ma∏˝onek, zst´pni przed wst´pny-

mi – zgodnie z umowà zawartà
pomi´dzy nimi a kierownikiem
oÊrodka pomocy spo∏ecznej okre-
Êlajàcà wysokoÊç wnoszonej przez
nich op∏aty za pobyt mieszkaƒca
w domu:

a) w przypadku osoby samotnie go-
spodarujàcej, je˝eli dochód jest
wy˝szy ni˝ 250% kryterium do-
chodowego osoby samotnie go-
spodarujàcej (czyli kwoty 477 z∏o-
tych), jednak kwota dochodu pozo-
stajàca po wniesieniu op∏aty nie
mo˝e byç ni˝sza ni˝ 250% tego
kryterium, tj. 1 192,50 z∏otych

b) w przypadku osoby w rodzinie, je-
˝eli posiadany dochód na osob´
jest wy˝szy ni˝ 250% kryterium
dochodowego na osob´ w rodzi-
nie (czyli kwoty 351 z∏otych),
z tym ˝e kwota dochodu pozosta-
jàca po wniesieniu op∏aty nie mo-
˝e byç ni˝sza ni˝ 250% kryterium
dochodowego na osob´ w rodzi-
nie, tj. 877,50 z∏otych

• gmina, z której osoba zosta∏a skie-
rowana do rodzinnego domu po-
mocy – w wysokoÊci ró˝nicy mi´-
dzy Êrednim kosztem utrzymania
w domu a op∏atami wnoszonymi
przez osoby, o których mowa
w pkt 1 i 2.

Pami´taj
W przypadku niewywiàzywania si´
z obowiàzku op∏aty za pobyt w ro-
dzinnym domu pomocy osób, o któ-
rych mowa w pkt. 1 i 2, op∏aty te za-
st´pczo wnosi gmina, z której osoba
zosta∏a skierowana do domu pomocy
spo∏ecznej.

Gminie przys∏uguje prawo docho-
dzenia zwrotu poniesionych na ten
cel wydatków. Warto wiedzieç, ˝e
w szczególnie uzasadnionych przy-
padkach kierownik oÊrodka mo˝e,
na czas okreÊlony – cz´Êciowo albo
ca∏kowicie – zwolniç osob´ przeby-
wajàcà w rodzinnym domu pomocy
z ponoszenia odp∏atnoÊci, na wnio-
sek tej osoby lub jej opiekuna praw-
nego. W takim wypadku odp∏atnoÊç
odpowiadajàcà wysokoÊci zwolnie-
nia ponosi tak˝e gmina.

Mieszkanie chronione
Kolejnym miejscem, w którym mogà
byç Êwiadczone us∏ugi opiekuƒcze jest
mieszkanie chronione. Jest ono prze-
znaczone dla osób, które ze wzgl´du
na trudnà sytuacj´ ˝yciowà, wiek, nie-
pe∏nosprawnoÊç lub chorob´ potrzebu-
jà wsparcia w funkcjonowaniu w co-
dziennym ˝yciu, ale nie wymagajà
us∏ug w zakresie Êwiadczonym przez
jednostk´ ca∏odobowej opieki. Jako oso-
by, którym to mieszkanie przys∏uguje
ustawodawca wymienia m. in.: osoby
z zaburzeniami psychicznymi, osoby
opuszczajàce rodzin´ zast´pczà, pla-
cówk´ opiekuƒczo-wychowawczà,
m∏odzie˝owy oÊrodek wychowawczy,
zak∏ad dla nieletnich, uchodêcy.
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Mieszkanie chronione ma za zadnie
przygotowaç osoby tam przebywajà-
ce, pod opiekà specjalistów, do pro-
wadzenia samodzielnego ˝ycia lub
zast´puje pobyt w placówce zapew-
niajàcej ca∏odobowà opiek´. Poza tym
zapewnia warunki samodzielnego
funkcjonowania w Êrodowisku, w in-
tegracji ze spo∏ecznoÊcià lokalnà.

4. Ile zap∏acisz za us∏ugi?
Rada gminy okreÊla szczegó∏owe wa-
runki przyznawania i odp∏atnoÊci
za us∏ugi opiekuƒcze i specjalistycz-
ne us∏ugi opiekuƒcze (    wi´cej
w rozdziale III, str. 14) oraz szczegó-
∏owe warunki cz´Êciowego lub ca∏ko-
witego zwolnienia od op∏at, jak rów-
nie˝ tryb ich pobierania. 
W zwiàzku z powy˝szym odp∏atnoÊç
za te us∏ugi mo˝e byç inna w ka˝dej
gminie. Celem dok∏adnego ustalenia,
jakie sà stawki op∏at w twojej gminie
musisz wi´c udaç si´ (bàdê skontak-
towaç telefonicznie) do oÊrodka po-
mocy spo∏ecznej, który powinien
udzieliç ci takich informacji. 

Pami´taj:
Nie ma stawek urz´dowych okreÊla-
jàcych wysokoÊç op∏at za poszcze-
gólne us∏ugi na jednakowym pozio-
mie w ca∏ym kraju. Stawki za us∏ugi
opiekuƒcze ustala rada gminy
w uchwale. Informacje o stawkach
op∏at powinny znajdowaç si´ w ka˝-
dym oÊrodku pomocy spo∏ecznej. 

Zwróç uwag´, ˝e us∏ugi opiekuƒcze
przys∏ugujà wszystkim, bez wzgl´du
na uzyskiwany dochód. Jego wyso-

koÊç wp∏ywa jedynie na kwot´, jakà
b´dziesz zobowiàzany zap∏aciç za
us∏ugi, nie wp∏ywa jednak na dost´p-
noÊç us∏ugi.

Odp∏atnoÊç za us∏ugi opiekuƒcze b´-
dzie zale˝eç od:
• twojego miejsca zamieszkania
• dochodów, jakie osiàgasz
• tego, czy znajdujesz si´ w szcze-

gólnej sytuacji, co uzasadnia∏oby
cz´Êciowe bàdê ca∏kowite zwolnie-
nie ci´ z odp∏atnoÊci

• rodzaju Êwiadczonych us∏ug.

JeÊli rada gminy podejmie uchwa∏´
o pobieraniu op∏at za us∏ugi opiekuƒ-
cze, to zwróç uwag´, kto wed∏ug usta-
wy: (    podstawa prawna str. 26), 
jest zobowiàzany do zwrotu wydat-
ków. Generalnà zasadà jest, ˝e obo-
wiàzek zwrotu wydatków poniesio-
nych na Êwiadczenia z pomocy spo-
∏ecznej spoczywa na: 
• osobie i rodzinie korzystajàcej ze

Êwiadczeƒ z pomocy spo∏ecznej,
w tym oczywiÊcie z us∏ug opiekuƒ-
czych

• spadkobiercy osoby, która korzysta∏a
ze Êwiadczeƒ – z masy spadkowej

• ma∏˝onku, zst´pnych przed wst´p-
nymi osoby korzystajàcej ze Êwiad-
czeƒ z pomocy spo∏ecznej – jedynie
w przypadku, gdy nie dokonano
zwrotu wydatków zgodnie z pkt 1
i 2, w wysokoÊci przewidzianej
w decyzji dla osoby lub rodziny ko-
rzystajàcej ze Êwiadczeƒ. 

Natomiast wydatki na us∏ugi opie-
kuƒcze przyznane pod warunkiem
zwrotu, podlegajà zwrotowi w cz´-
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Êci lub ca∏oÊci, je˝eli dochód na oso-
b´ w rodzinie osoby zobowiàzanej
do zwrotu wydatków przekracza
kwot´ kryterium dochodowego.
Przypominam, ˝e jest to 477 z∏otych
w gospodarstwie jednoosobowym
i 351 z∏otych na cz∏onka rodziny
w gospodarstwie wieloosobowym.
JeÊli wi´c nie przekraczasz kryte-
rium dochodowego, to nie b´dziesz
zobowiàzany zwracaç wydatków po-
niesionych na us∏ugi opiekuƒcze wy-
konane na twojà rzecz. OczywiÊcie
wielkoÊç zwrotu zale˝y od tego,
w jak du˝ym stopniu otrzymywane
przez ciebie Êwiadczenia przekracza-
jà kryterium dochodowe. 

Op∏at´ za twój pobyt w oÊrodkach
wsparcia i mieszkaniach chronio-
nych ustala instytucja kierujàca
do tych oÊrodków w uzgodnieniu
z tobà, uwzgl´dniajàc przyznany za-
kres us∏ug. JeÊli twój dochód nie
przekracza kwoty kryterium docho-
dowego, to nie jesteÊ obcià˝any
op∏atami.

Podobnie op∏at´ za pobyt w domu
dla matek z ma∏oletnimi dzieçmi
i kobiet w cià˝y ustala podmiot pro-
wadzàcy, uwzgl´dniajàc warunki po-
bytu, szczególnie zakres przyzna-
nych us∏ug oraz obowiàzki osoby
przebywajàcej w domu. 

JeÊli mi´dzy op∏atà, której wysokoÊç
ustalasz ty z jednostkà kierujàcà,
(np.: 500 z∏otych) a Êrednim mie-
si´cznym kosztem utrzymania w do-
mu dla matek z ma∏oletnimi dzieçmi

i kobiet w cià˝y (np.: 1 000 z∏otych)
jest ró˝nica, to ponosi jà gmina w∏a-
Êciwa ze wzgl´du na twoje miejsce
zamieszkania.

W przypadku, gdy pozostajesz w trud-
nej sytuacji ˝yciowej, np.: wi´kszoÊç
dochodu przeznaczasz na leki, to 
mo˝esz wnosiç o ca∏kowite bàdê cz´-
Êciowe zwolnienie z op∏at. Zwalniajàc
ci´ z op∏at rada gminy wyda stosow-
nà uchwa∏´.

5. Co powinieneÊ zrobiç, aby sko-
rzystaç z us∏ug opiekuƒczych?
Po Êwiadczenie z pomocy spo∏ecznej
– us∏ugi opiekuƒcze – powinieneÊ
udaç si´ do gminy w miejscu twoje-
go zamieszkania. Natomiast dla oso-
by bezdomnej gminà, w której po-
winna szukaç wsparcia jest gmi-
na jej ostatniego miejsca zameldo-
wania na pobyt sta∏y.

JeÊli znajdujesz si´ w szczególnej sy-
tuacji, to w∏aÊciwà gminà jest gmi-
na twojego miejsca pobytu. Podob-
na zasada ma zastosowanie tak˝e
w sprawach niecierpiàcych zw∏oki
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oraz w sprawach cudzoziemców,
którym udzielono zgody na pobyt to-
lerowany.

JesteÊ zobowiàzany z∏o˝yç wniosek
o udzielenie pomocy w postaci us∏ug
opiekuƒczych. Do wniosku powinie-
neÊ do∏àczyç zaÊwiadczenie o wyso-
koÊci dochodów. Na jego podstawie
urzàd okreÊli, czy b´dziesz zobowià-
zany uiÊciç op∏at´ za us∏ug´ w ca∏oÊci
lub w jakiej cz´Êci (       str. 11). 

Wywiad Êrodowiskowy
W przypadku, gdy z∏o˝ysz wniosek
o udzielenie pomocy w formie us∏ug
opiekuƒczych powinieneÊ spodzie-
waç si´, ˝e zostanie przeprowadzony
z tobà wywiad Êrodowiskowy. Pra-
cownicy socjalni przeprowadzajàcy
wywiad powinni okazaç ci swojà le-
gitymacj´. Jest to czterostronicowy
tekturowy dokument w kolorze ja-
snozielonym. Celem wywiadu jest
poznanie twojej sytuacji osobistej,
rodzinnej, dochodowej i majàtkowej
(cz´sto pracownicy sà tak˝e zaintere-
sowani sytuacjà twojej najbli˝szej ro-
dziny – w kontekÊcie pomocy, jakà
rodzina mog∏aby ci zapewniç). 

Wywiad jest przeprowadzany w ter-
minie 14 dni od otrzymania wiadomo-
Êci o potrzebie przyznania Êwiadcze-
nia z pomocy spo∏ecznej. Natomiast
w sprawach niecierpiàcych zw∏oki,
wymagajàcych pilnej interwencji
oÊrodka pomocy spo∏ecznej lub po-
wiatowego centrum pomocy rodzi-
nie, wywiad przeprowadza si´ w ter-
minie dwóch dni od otrzymania 

wiadomoÊci o potrzebie przyznania
Êwiadczenia.

Pami´taj:
Wywiad jest przeprowadzany w two-
im miejscu zamieszkania, w miejscu
zamieszkania twojej rodziny albo
w miejscu waszego pobytu. Warto,
˝ebyÊ wiedzia∏, ˝e przeprowadzajàc
wywiad pracownik socjalny powi-
nien braç pod uwag´ twoje (bàdê ro-
dziny) indywidualne cechy, sytuacj´
osobistà, rodzinnà, dochodowà i ma-
jàtkowà, mogàce mieç wp∏yw na ro-
dzaj i zakres przyznawanej pomocy. 

O co mo˝e pytaç ci´ pracownik so-
cjalny? 
Pracownik ma ustaliç przede wszyst-
kim, jaka jest twoja sytuacja majàt-
kowa, dlatego te˝ zapyta na pewno:
• z czego si´ utrzymujesz
• jakiej wysokoÊci dochody osiàgasz

miesi´cznie
• czy sà to dochody regularne czy in-

cydentalne
• czy mo˝esz liczyç na wsparcie ma-

terialne najbli˝szej rodziny, jeÊli
tak, to w jakiej wysokoÊci mie-
si´cznie

• czy posiadasz cenne ruchomoÊci,
np.: bi˝uteri´, dzie∏a sztuki 

• czy posiadasz samochód
• czy posiadasz nieruchomoÊci, np.:

dom, dzia∏k´, mieszkanie, dzia∏k´
rekreacyjnà

• czy posiadasz oszcz´dnoÊci, np.: lo-
kat´ bankowà

• czy posiadasz papiery wartoÊcio-
we, np.: akcje spó∏ek gie∏dowych,
obligacje
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• ile miesi´cznie wydajesz na leki,
wizyty lekarskie, rehabilitacj´, do-
jazd do lekarza, itp.

• jakiej wysokoÊci sà wydatki, które
ponosisz miesi´cznie na utrzyma-
nie domu?

W jakiej sytuacji nale˝y spodziewaç
si´ przeprowadzenia wywiadu Êrodo-
wiskowego u twojej rodziny, wspól-
nie z tobà niemieszkajàcej? Wsparcia
powinna w pierwszej kolejnoÊci
udzieliç ci rodzina, dlatego te˝ pra-
cownicy pomocy spo∏ecznej b´dà
próbowali dowiedzieç si´, z jakich
przyczyn nie mo˝esz na takà pomoc
od niej liczyç. Pracownicy mogà usta-
liç, czy twoja rodzina jest w stanie
pokryç cz´Êç kosztów us∏ug opie-
kuƒczych wykonywanych na twojà
rzecz. 

Uwaga:
Na podstawie przeprowadzonego
z tobà wywiadu pracownik socjalny
dokonuje analizy i oceny twojej sytu-
acji i formu∏uje wnioski, które stano-
wià podstaw´ planowania pomocy. 

PowinieneÊ zdawaç sobie spraw´ z te-
go, ˝e jesteÊ zobowiàzany niezw∏ocz-
nie poinformowaç organ, który przy-
zna∏ Êwiadczenie, o ka˝dej zmianie
w twojej sytuacji osobistej, dochodo-
wej i majàtkowej, która wià˝e si´
z podstawà do przyznania Êwiadczeƒ.

Pami´taj:
W przypadku osób korzystajàcych ze
sta∏ych form pomocy aktualizacj´
wywiadu Êrodowiskowego sporzà-
dza si´ nie rzadziej ni˝ co szeÊç mie-
si´cy, mimo braku zmiany danych. 

Ze wzgl´du na wp∏yw wywiadu Êro-
dowiskowego na twojà sytuacj´, 
tj. na mo˝liwoÊç otrzymania przez
ciebie odpowiednich us∏ug, powinie-
neÊ pami´taç o cià˝àcych na tobie
obowiàzkach w tym zakresie. 

Aktualizacj´ wywiadu sporzàdza si´
w przypadku ubiegania si´ o Êwiad-
czenie z pomocy spo∏ecznej po raz
kolejny oraz w przypadku koniecz-
noÊci dokonania zmiany danych za-
wartych w wywiadzie. 
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II Specjalistyczne us∏ugi opiekuƒcze

Specjalistyczne us∏ugi opiekuƒcze sà
to us∏ugi dostosowane do szczegól-
nych potrzeb wynikajàcych z rodza-
ju schorzenia lub niepe∏nosprawno-
Êci. Sà Êwiadczone przez osoby ze
specjalistycznym przygotowaniem

zawodowym: rehabilitantów, piel´-
gniarki, fizjoterapeutów. 

Specjalistyczne us∏ugi opiekuƒcze
mogà polegaç, na przyk∏ad na rehabi-
litacji fizycznej i usprawnianiu zabu-



rzonych funkcji organizmu zgodnie
z zaleceniami lekarskimi lub zalece-
niami specjalisty z zakresu rehabilita-
cji ruchowej lub fizjoterapii, piel´gna-
cji wspierajàcej proces leczenia,
usprawnianiu do funkcjonowania
w spo∏eczeƒstwie, terapii psycholo-
gicznej i pedagogicznej, wsparciu
edukacyjnym. 
Dzia∏ania terapeutyczne majà dopro-
wadziç do zminimalizowania skut-
ków niepe∏nosprawnoÊci w sferze
zdrowia psychicznego, poprawy ja-
koÊci ˝ycia, nabycia umiej´tnoÊci
spo∏ecznego funkcjonowania w Êro-
dowisku rodzinno – spo∏ecznym.

1. Poznaj rodzaje specjalistycznych
us∏ug opiekuƒczych
Istnieje doÊç szczegó∏owa lista specja-
listycznych us∏ug dostosowanych
do szczególnych potrzeb osób wyma-
gajàcych pomocy w tej formie (wyni-
kajàcych z rodzaju ich schorzenia lub
niepe∏nosprawnoÊci), które Êwiadczo-
ne sà przez osoby ze specjalistycznym
przygotowaniem zawodowym. 

Us∏ugi te, to:
• uczenie i rozwijanie umiej´tnoÊci

niezb´dnych do samodzielnego ˝y-
cia, w tym zw∏aszcza: 

a) kszta∏towanie umiej´tnoÊci za-
spokajania podstawowych po-
trzeb ˝yciowych i umiej´tnoÊci
spo∏ecznego funkcjonowania,
motywowanie do aktywnoÊci, le-
czenia i rehabilitacji, prowadzenie
treningów umiej´tnoÊci samoob-
s∏ugi i umiej´tnoÊci spo∏ecznych
oraz wspieranie, tak˝e w formie

asystowania w codziennych czyn-
noÊciach ˝yciowych, w szczegól-
noÊci takich jak: 

– samoobs∏uga, zw∏aszcza wykony-
wanie czynnoÊci gospodarczych
i porzàdkowych, w tym umiej´tnoÊç
utrzymania i prowadzenia domu 

– dba∏oÊç o higien´ i wyglàd 
– utrzymywanie kontaktów z do-

mownikami, rówieÊnikami, w miej-
scu nauki i pracy oraz ze spo∏ecz-
noÊcià lokalnà

– wspólne organizowanie i sp´dza-
nie czasu wolnego 

– korzystanie z us∏ug ró˝nych insty-
tucji 

b) interwencje i pomoc w ˝yciu
w rodzinie, w tym: 

– pomoc w radzeniu sobie w sytu-
acjach kryzysowych – poradnic-
two specjalistyczne, interwencje
kryzysowe, wsparcie psychologicz-
ne, rozmowy terapeutyczne 

– u∏atwienie dost´pu do edukacji
i kultury 

– doradztwo, koordynacja dzia∏aƒ
innych s∏u˝b na rzecz rodziny, któ-
rej cz∏onkiem jest osoba uzyskujà-
ca pomoc w formie specjalistycz-
nych us∏ug 

– kszta∏towanie pozytywnych rela-
cji osoby wspieranej z osobami
bliskimi 

– wspó∏praca z rodzinà – kszta∏to-
wanie odpowiednich postaw wo-
bec osoby chorujàcej, niepe∏no-
sprawnej 

c) pomoc w za∏atwianiu spraw urz´-
dowych, w tym: 

– w wype∏nieniu dokumentów urz´-
dowych
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– w uzyskaniu Êwiadczeƒ socjal-
nych, emerytalno-rentowych 

d) wspieranie i pomoc w uzyskaniu
zatrudnienia, a zw∏aszcza: 

– w szukaniu informacji o pracy, po-
moc w znalezieniu zatrudnienia lub
alternatywnego zaj´cia, szczególnie
uczestnictwo w zaj´ciach warszta-
tów terapii zaj´ciowej, zak∏adach
aktywnoÊci zawodowej, Êrodowi-
skowych domach samopomocy, cen-
trach i klubach integracji spo∏ecz-
nej, klubach pracy 

– w kompletowaniu dokumentów
potrzebnych do zatrudnienia 

– w przygotowaniu do rozmowy
z pracodawcà, wspieranie i asysto-
wanie w kontaktach z pracodawcà,

– w rozwiàzywaniu problemów psy-
chicznych wynikajàcych z pracy
lub jej braku 

e) pomoc w gospodarowaniu pie-
ni´dzmi, w tym: 

– nauka planowania bud˝etu, asysto-
wanie przy ponoszeniu wydatków

– pomoc w uzyskaniu ulg w op∏atach
– zwi´kszanie umiej´tnoÊci gospo-

darowania w∏asnym bud˝etem
oraz usamodzielnianie finansowe 

f) piel´gnacja – jako wspieranie pro-
cesu leczenia, w tym: 

– pomoc w dost´pie do Êwiadczeƒ
zdrowotnych

– uzgadnianie i pilnowanie termi-
nów wizyt lekarskich, badaƒ dia-
gnostycznych

– pomoc w wykupywaniu lub zama-
wianiu leków w aptece

– pilnowanie przyjmowania leków
oraz obserwowanie ewentualnych
skutków ubocznych ich stosowania, 

– w szczególnie uzasadnionych
przypadkach zmiana opatrunków,
pomoc w u˝yciu Êrodków pomoc-
niczych i materia∏ów medycznych,
przedmiotów ortopedycznych,
a tak˝e w utrzymaniu higieny

– pomoc w dotarciu do placówek
s∏u˝by zdrowia

– pomoc w dotarciu do placówek re-
habilitacyjnych

g) rehabilitacja fizyczna i uspraw-
nianie zaburzonych funkcji orga-
nizmu w zakresie nieobj´tym
przepisami Ustawy o Êwiadcze-
niach opieki zdrowotnej finansowa-
nych ze Êrodków publicznych: 

– zgodnie z zaleceniami lekarskimi
lub specjalisty z zakresu rehabilita-
cji ruchowej lub fizjoterapii

– wspó∏praca ze specjalistami w za-
kresie wspierania psychologiczno-
-pedagogicznego i edukacyjno-te-
rapeutycznego zmierzajàcego
do wielostronnej aktywizacji oso-
by korzystajàcej ze specjalistycz-
nych us∏ug

h) pomoc mieszkaniowa
– w uzyskaniu mieszkania, negocjo-

waniu i wnoszeniu op∏at
– w organizacji drobnych remontów,

adaptacji, napraw, likwidacji ba-
rier architektonicznych

i) kszta∏towanie w∏aÊciwych relacji
osoby uzyskujàcej pomoc z sàsia-
dami i gospodarzem domu:

– w wyjàtkowych przypadkach, za-
pewnienie dzieciom i m∏odzie˝y
z zaburzeniami psychicznymi do-
st´pu do zaj´ç rehabilitacyjnych
i rewalidacyjno-wychowawczych,
je˝eli nie majà mo˝liwoÊci uzyska-
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nia dost´pu do zaj´ç, o których mo-
wa w Ustawie o ochronie zdrowia
psychicznego.

2. Kto mo˝e Êwiadczyç us∏ugi na
twojà rzecz?
Specjalistyczne us∏ugi sà Êwiadczone
przez osoby posiadajàce kwalifikacje
do wykonywania zawodu: pracowni-
ka socjalnego, psychologa, pedagoga,
logopedy, terapeuty zaj´ciowego,
piel´gniarki, asystenta osoby niepe∏-
nosprawnej, opiekunki Êrodowisko-
wej, specjalisty w zakresie rehabilita-
cji medycznej, fizjoterapeuty lub in-
nego zawodu dajàcego wiedz´
i umiej´tnoÊci pozwalajàce Êwiad-
czyç okreÊlone specjalistyczne us∏ugi. 

Zwróç uwag´, ˝e osoby Êwiadczàce
specjalistyczne us∏ugi dla osób z za-
burzeniami psychicznymi muszà po-
siadaç co najmniej pó∏roczny sta˝
w jednej z nast´pujàcych jednostek: 
• szpitalu psychiatrycznym
• jednostce organizacyjnej pomocy

spo∏ecznej dla osób z zaburzenia-
mi psychicznymi

• placówce terapii lub placówce
oÊwiatowej, do której ucz´szczajà
dzieci z zaburzeniami rozwoju lub
upoÊledzeniem umys∏owym

• oÊrodku terapeutyczno-edukacyj-
no-wychowawczym

• zak∏adzie rehabilitacji.

Osoby Êwiadczàce us∏ugi kszta∏to-
wania umiej´tnoÊci zaspokajania
podstawowych potrzeb ˝yciowych
i umiej´tnoÊci spo∏ecznego funkcjo-
nowania muszà posiadaç przeszkole-
nie i doÊwiadczenie w zakresie:
• umiej´tnoÊci kszta∏towania moty-

wacji do akceptowanych przez
otoczenie zachowaƒ

• kszta∏towania nawyków celowej
aktywnoÊci

• prowadzenia treningu zachowaƒ
spo∏ecznych. 

3. Specjalistyczne us∏ugi opiekuƒ-
cze dla osób z zaburzeniami psy-
chicznymi
Organy do spraw pomocy spo∏ecznej
(np: regionalny oÊrodek polityki spo-
∏ecznej, powiatowe centrum pomocy
rodzinie, oÊrodek pomocy spo∏ecznej)
w porozumieniu z zak∏adami psychia-
trycznej opieki zdrowotnej organizujà
na obszarze swojego dzia∏ania oparcie
spo∏eczne. Jest ono kierowane do
osób, które z powodu choroby psy-
chicznej lub upoÊledzenia umys∏owe-
go majà powa˝ne trudnoÊci w ˝yciu
codziennym, zw∏aszcza w kszta∏towa-
niu swoich stosunków z otoczeniem,
w zakresie edukacji, zatrudnienia oraz
w sprawach bytowych. Zapewne za-
stanawiasz si´, co kryje si´ pod stwier-
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dzeniem oparcie spo∏eczne. Otó˝ mo˝e
polegaç ono na: 
• podtrzymywaniu i rozwijaniu

umiej´tnoÊci niezb´dnych do sa-
modzielnego, aktywnego ˝ycia

• organizowaniu w Êrodowisku spo-
∏ecznym pomocy ze strony rodzi-
ny, innych osób, grup, organizacji
spo∏ecznych i instytucji

• udzielaniu pomocy finansowej,
rzeczowej oraz innych Êwiadczeƒ
na zasadach okreÊlonych w Usta-
wie o pomocy spo∏ecznej.

Us∏ugi opiekuƒcze powinny byç do-
stosowane do szczególnych potrzeb
osób z zaburzeniami psychicznymi. 
Z us∏ug tych mo˝esz skorzystaç
w przypadku, gdy wymagasz pomocy
innych osób, a rodzina nie mo˝e takiej
pomocy ci zapewniç. Us∏ugi Êwiadczo-
ne sà w twoim mieszkaniu lub
w oÊrodkach wsparcia, takich jak Êro-
dowiskowe domy samopomocy, kluby
samopomocy, dzienne domy pomocy.

Chcàc skorzystaç z tej formy wspar-
cia, podobnie jak w przypadku in-
nych Êwiadczeƒ z pomocy spo∏ecz-
nej, jesteÊ zobowiàzany z∏o˝yç sto-
sowny wniosek do oÊrodka pomocy
spo∏ecznej w twoim miejscu za-
mieszkania. Do wniosku powinieneÊ
za∏àczyç zaÊwiadczenie lekarskie,
w którym lekarz (specjalista psychia-
tra) uzasadnia koniecznoÊç korzysta-
nia przez ciebie ze specjalistycznych
us∏ug opiekuƒczych. 
Tak˝e i w tym przypadku odwiedzi ci´
pracownik pomocy spo∏ecznej celem
przeprowadzenia wywiadu Êrodowi-

skowego. Jego konsekwencjà b´dzie
ustalenie kwoty odp∏atnoÊci za wyko-
nane na twojà rzecz us∏ugi bàdê zwol-
nienie ci´ z odp∏atnoÊci (o czym sze-
rzej w nast´pnym rozdziale). Z∏o˝ony
przez ciebie wniosek jest podstawà
do wystàpienia przez oÊrodek pomocy
spo∏ecznej do urz´du wojewódzkiego
o Êrodki na specjalistyczne us∏ugi opie-
kuƒcze dla osób z zaburzeniami psy-
chicznymi (us∏ugi te sà bowiem finan-
sowane z bud˝etu paƒstwa). 

4. Ile kosztujà specjalistyczne us∏u-
gi opiekuƒcze dla osób z zaburze-
niami psychicznymi?
Odp∏atnoÊç za specjalistyczne us∏ugi
dla osób z zaburzeniami psychiczny-
mi ustala oÊrodek pomocy spo∏ecz-
nej w miejscu, gdzie mieszkasz,
na twój wniosek bàdê wniosek oso-
by zainteresowanej lub opiekuna,
w zale˝noÊci od posiadanego docho-
du na osob´ w rodzinie. 

W zwiàzku z powy˝szym odp∏atnoÊç
za te us∏ugi b´dzie zró˝nicowana
w zale˝noÊci od twoich dochodów
bàdê dochodów twoich i rodziny. 
Minimalny poziom dochodu, od któ-
rego jest obliczana wysokoÊç odp∏at-
noÊci, odpowiada aktualnie obowià-
zujàcemu kryterium dochodowe-
mu osoby samotnie gospodarujàcej,
tj. 477 z∏otych. 

Przedzia∏y dochodu uzyskiwanego
przez osob´ samotnie gospodarujàcà
lub przypadajàcego na osob´ w ro-
dzinie okreÊlajà wskaêniki odp∏atno-
Êci wymienione w tabeli 1.
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Dochód osoby samotnie 

gospodarujàcej lub przypadajàcy 

na osob´ w rodzinie:

osoby samotnie osoby w rodzinie

gospodarujàcej

do 477 z∏ = 100% nieodp∏atnie nieodp∏atnie

powy˝ej 100% do 132,5% 1,5% 3,5%

powy˝ej 132,5% do 165% 3% 7%

powy˝ej 165% do 187,5% 5% 11%

powy˝ej 187,5% do 220% 7% 15%

powy˝ej 220% do 237,5% 11% 20%

powy˝ej 237,5% do 255% 15% 25%

powy˝ej 255% do 265% 22,5% 32,5%

powy˝ej 265% do 275% 30% 40%

powy˝ej 275% do 282,5% 45% 55%

powy˝ej 282,5% do 290% 60% 70%

powy˝ej 290% do 310% 75% 85%

powy˝ej 310% do 330% 90% 100%

powy˝ej 330% 100% 100%

Wskaêniki odp∏atnoÊci w procentach 

ustalone od ceny specjalistycznej 

us∏ugi za 1 godzin´ dla:

Tabela 1



JeÊli twoje dochody nie przekraczajà
pierwszego progu, to specjalistyczne
us∏ugi opiekuƒcze wykonywane b´-
dà na twojà rzecz nieodp∏atnie. 
Jak wynika z danych w tabeli odp∏at-
noÊç wzrasta w miar´, jak rosnà
twoje dochody.

Przyk∏ad:
JeÊli jesteÊ osobà samotnie gospoda-
rujàcà i twój dochód wynosi 700 z∏o-
tych, to mieÊci si´ on w skali powy˝ej
132,5% do 165% i jesteÊ zobowiàza-
ny zap∏aciç 3% odp∏atnoÊci za jednà
godzin´ us∏ugi specjalistycznej. Nato-
miast w przypadku dochodu w wyso-
koÊci 1 385 z∏otych (powy˝ej 290%
do 310%) jesteÊ zobowiàzany uiÊciç
75% odp∏atnoÊci za us∏ug´. Dochód
powy˝ej 1 547, 10 z∏otych obliguje ci´
do pokrycia ca∏oÊci ceny za us∏ug´.

OdnoÊnie ceny za jednà godzin´ spe-
cjalistycznych us∏ug dla osób z zabu-
rzeniami psychicznymi, to ustala jà
oÊrodek pomocy spo∏ecznej na pod-
stawie analizy kosztów realizacji te-
go zadania. Cena mo˝e ewentualnie
wynikaç z umowy zawartej przez
oÊrodek pomocy spo∏ecznej z pod-

miotem przyjmujàcym zlecenie reali-
zacji zadania.
Chcàc obliczyç op∏at´ za specjali-
styczne us∏ugi pomnó˝ cen´ ustalonà
przez oÊrodek pomocy spo∏ecznej
przez wskaênik odp∏atnoÊci okreÊlo-
ny w procentach (        tabela 1 str. 19)
oraz przez liczb´ godzin Êwiadczo-
nych us∏ug w ciàgu miesiàca.

Przyk∏ad:
Pani Henryka prowadzi samodzielne
gospodarstwo i korzysta z us∏ug
opiekuƒczych w postaci rehabilitacji
fizycznej oraz usprawniania zaburzo-
nych funkcji organizmu. Jej miesi´cz-
ny dochód wynosi 1 290 z∏otych jest
wi´c zobowiàzana do pokrycia 30%
odp∏atnoÊci za us∏ugi opiekuƒcze
(przedzia∏ powy˝ej 265% do 275%).
Cena za wykonywane dla niej us∏ugi
wynosi 28 z∏otych za godzin´. Spe-
cjalista w zakresie rehabilitacji me-
dycznej przychodzi do Pani Henryki
trzy razy w tygodniu, tj. 12 razy
w miesiàcu. W zwiàzku z powy˝-
szym pani Henryka p∏aci 100,80 z∏o-
tych miesi´cznie za specjalistyczne
us∏ugi: 12 x 28 z∏otych x 30%.

OÊrodek pomocy spo∏ecznej wydaje
decyzj´ o liczbie godzin przyzna-
nych miesi´cznie specjalistycznych
us∏ug oraz o wysokoÊci odp∏atnoÊci.

Pami´taj:
W przypadku, gdy wyliczona kwota
odp∏atnoÊci za specjalistyczne us∏ugi
dla osób z zaburzeniami psychiczny-
mi jest ni˝sza od kwoty 20 z∏otych
odp∏atnoÊci nie pobiera si´.
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W przypadku, gdy potrzebujesz
wsparcia, w szczególnoÊci w postaci
us∏ug opiekuƒczych warto ˝ebyÊ wie-
dzia∏, ˝e w Polsce dzia∏a wiele organi-
zacji pozarzàdowych, których przed-
miotem dzia∏ania jest udzielanie po-
mocy, w tym us∏ug opiekuƒczych,
wobec ludzi znajdujàcych si´ w po-
trzebie. Dlatego te˝ nie musisz ogra-
niczaç si´ do pomocy udzielanej
przez paƒstwo poprzez oÊrodki po-
mocy spo∏ecznej. 

1. Organizacje ogólnopolskie Êwiad-
czàce us∏ugi opiekuƒcze
Najwi´ksze organizacje ogólnopol-

skie Êwiadczàce us∏ugi opiekuƒcze
sà powszechnie znane. Nale˝à
do nich Polski Czerwony Krzy˝ (PCK),
Caritas Polska oraz Fundacja Po-
mocy Niepe∏nosprawnym Betania.
Poni˝ej znajdziesz adresy i mo˝liwo-
Êci kontaktu:

Caritas Polska 
Adres: ul. Skwer Kard. Stefana Wy-
szyƒskiego 9, 01-015 Warszawa
Tel.: 022 334 85 00, 022 334 85 85
Fax: 022 334 85 58
E-mail: caritaspolska@caritas.pl
Strona internetowa: 
www.caritaspolska.caritas.pl
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Op∏at´ za specjalistyczne us∏ugi je-
steÊ zobowiàzany wnieÊç bezpoÊred-
nio lub przelewem do kasy urz´du
gminy, w terminie do 15 dnia ka˝de-
go miesiàca nast´pujàcego po mie-
siàcu, w którym wykonano us∏ug´,
tj. jeÊli us∏ug´ wykonano w maju
2007 r., to op∏at´ za nià powinieneÊ
wnieÊç do 15 czerwca 2007 r.

Warto zwróciç uwag´ na fakt, ˝e
w szczególnie uzasadnionych przy-
padkach mo˝esz zostaç na czas okre-
Êlony cz´Êciowo lub ca∏kowicie zwol-
niony z ponoszenia odp∏atnoÊci.
W tym celu powinieneÊ osobiÊcie lub
za poÊrednictwem pracownika socjal-
nego z∏o˝yç stosowny wniosek. Po-
wody usprawiedliwiajàce zwolnienie

z odp∏atnoÊci mogà byç nast´pujàce:
• koniecznoÊç korzystania co naj-

mniej z dwóch rodzajów specjali-
stycznych us∏ug

• koniecznoÊç ponoszenia op∏at
za pobyt cz∏onka rodziny w domu
pomocy spo∏ecznej, oÊrodku wspar-
cia bàdê w placówce opiekuƒczo-
-wychowawczej, leczniczo-rehabili-
tacyjnej, opiekuƒczo-leczniczej lub
piel´gnacyjno-opiekuƒczej

• koniecznoÊç korzystania przez
wi´cej ni˝ jednà osob´ w rodzinie
z pomocy w formie specjalistycz-
nych us∏ug lub us∏ug opiekuƒ-
czych, w tym co najmniej jednà
przewlekle chorà

• zdarzenie losowe. 



G∏ówne projekty realizowane przez
Caritas: 
• Zapewnienie ró˝nych form rehabi-

litacji i terapii dla osób niepe∏no-
sprawnych realizowanych przez
sta∏e placówki prowadzone przez
Caritas diecezjalne

• Prowadzenie Stacji Opieki, które
organizujà opiek´ piel´gniarskà
nad chorymi w domu oraz wypo-
˝yczajà sprz´t ortopedyczny i re-
habilitacyjny (niektóre Stacje zaj-
mujà si´ równie˝ opiekà socjalnà)

• OÊrodki Informacji dla Osób Nie-
pe∏nosprawnych

• Indywidualne Êcie˝ki kariery za-
wodowej dla niepe∏nosprawnych
(celem programu jest wsparcie
na rynku pracy osób, które majà
znaczny lub umiarkowany stopieƒ
niepe∏nosprawnoÊci) 

• Projekt zapewnienia kompleksowej
opieki psychologicznej, spo∏ecznej
i prawnej osobom ubiegajàcym si´
o status uchodêcy oraz posiadajà-
cym zgod´ na pobyt tolerowany.

Polski Czerwony Krzy˝
Adres Biura Zarzàdu G∏ównego PCK:
ul. Mokotowska 14, 
00-950 Warszawa
Tel.: 022 326 12 86; centrala telefo-
niczna 022 326 12 00
Fax: 022 628 41 68
E-mail: info@pck.org.pl, zarzad.glow-
ny@pck.org.pl, head.office@pck.org.pl
Strona internetowa: www.pck.org.pl
G∏ówne projekty realizowane przez
Polski Czerwony Krzy˝:
Pomoc socjalna prowadzona przez
PCK ma szeroki zakres:

• Opieka sprawowana przez siostry
PCK nad chorymi i niepe∏nospraw-
nymi w ich domach. Umowy
na Êwiadczenie tych us∏ug zawiera-
jà zarzàdy PCK ró˝nych szczebli
z samorzàdami terytorialnymi. Aby
uzyskaç takà pomoc nale˝y zg∏osiç
si´ do najbli˝szego oÊrodka pomocy
spo∏ecznej. Za∏atwianie wszelkich
niezb´dnych formalnoÊci (ustalenie
godzin i zakresu opieki oraz ewen-
tualnej stawki odp∏atnoÊci) nast´-
puje w porozumieniu mi´dzy
oÊrodkiem pomocy spo∏ecznej,
punktem opieki PCK a samym cho-
rym lub cz∏onkiem jego rodziny)

• Pomoc doraêna polegajàca na zbie-
raniu i przekazywaniu potrzebujà-
cym odzie˝y, sprz´tu gospodar-
stwa domowego, Êrodków czysto-
Êci i higieny

• OÊrodki PCK (noclegownie, domy
pobytu dziennego, domy interwen-
cji kryzysowej dla maltretowanych
kobiet z dzieçmi, Êwietlice terapeu-
tyczne, integracyjne). OÊrodki po-
mocy oprócz schronienia, zaspoko-
jenia podstawowych potrzeb ludz-
kich zapewniajà cz´sto tak˝e opie-
k´ lekarza lub psychologa. 

Fundacja Pomocy Niepe∏nospraw-
nym Betania
Adres: ul. Modrzykowa 10, 
04-772 Warszawa
Tel./Fax: 022 615 66 10
E-mail: eg@betania.pl
Strona internetowa: www.betania.pl

G∏ówne projekty realizowane przez
Betani´:
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Fundacja prowadzi dzia∏alnoÊç chary-
tatywnà i udziela pomocy w zakresie
opieki nad osobami znajdujàcymi si´
w trudnej sytuacji ̋ yciowej, szczegól-
nie niepe∏nosprawnymi i podlegajà-
cymi wykluczeniu spo∏ecznemu:
• prowadzi oÊrodki pomocy tzw. Do-

my Opieki Rekonwalescencyjno-
socjoterapeutyczne dzienne z po-
kojami goÊcinnymi, gdzie roztacza
si´ opiek´ nad osobami z choroba-
mi niekwalifikujàcymi si´ do ho-
spitalizacji, dotkni´tymi ograni-
czeniem samodzielnoÊci w wyni-
ku: choroby Alzheimera, demencji,
komplikacji poudarowych i innych
chorób wieku starczego 

• prowadzi w ramach ww. domów
tak˝e Êwietlice dla pozosta∏ych
osób upoÊledzonych w stopniu
lekkim i umiarkowanym 

• udost´pnia ambulanse, które bez-
p∏atnie przewo˝à chorych

• prowadzi bezp∏atne wypo˝ycza-
nie sprz´tu rehabilitacyjnego, 

• wspó∏praca z domami pomocy spo-
∏ecznej obejmuje opiekà piel´gna-
cyjnà i asystà wolontariuszy m.in.
dzieci i m∏odzie˝ z dysfunkcjami
narzàdu ruchu, utrwalonymi wa-
dami wrodzonymi, problemami
z poruszaniem si´, komuniko-
waniem, nawiàzywaniem kontak-
tów spo∏ecznych i wyra˝aniem
emocji oraz niepe∏nosprawnych 
intelektualnie. 

Polski Komitet Pomocy Spo∏ecznej
Adres Biura Rady Naczelnej: 
ul. Wiejska 18/20, 00-490 Warszawa
Tel.: 022 621 58 77, 629 37 43, 629 63 26,

Fax: 022 629 53 69
E-mail: radanaczelna@pkps.org.pl
Strona internetowa: www.pkpk.org.pl

G∏ówne projekty realizowane przez
PKPS:
– us∏ugi opiekuƒcze dla osób star-

szych, samotnych, schorowanych
i niepe∏nosprawnych

– pomoc rzeczowa Êwiadczona w ró˝-
nych formach i wielu ró˝nym gru-
pom potrzebujàcych

– ró˝norodna dzia∏alnoÊç us∏ugowa
(w tym: us∏ugi kulturalno-opiekuƒ-
cze, rekreacyjne, edukacyjne, po-
radnictwo prawne).

Stowarzyszenie Domów Opieki
i Pensjonatów Dla Seniorów
Adres: ul. Chlewiƒska 13, 
01-695 Warszawa
Tel.: 022 833 63 53
Fax: 022 832 20 24
E-mail: stowarzyszenie@domyopie-
ki.pl
Strona internetowa: www.stowarzy-
szenie.domyopieki.pl
Stowarzyszenie ramach realizowa-
nych projektów podejmuje dzia∏ania
zmierzajàce do podnoszenia jakoÊci
us∏ug oferowanych przez zak∏ady pie-
l´gnacyjno – opiekuƒcze, domy opie-
ki i pensjonaty dla seniorów. 

2. Organizacje pomagajàce osobom
chorym
W Polsce dzia∏a tak˝e wiele organi-
zacji, które wyspecjalizowa∏y si´
w pomocy osobom dotkni´tym ró˝-
nymi chorobami. Poni˝ej przedsta-
wione zosta∏y podstawowe dane
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niektórych z nich (ze wzgl´du na
iloÊç tych organizacji wyczerpujàce
ich wymienienie nie jest mo˝liwe):

Polska Fundacja Alzheimerowska 
Adres: ul. Widok 10,
00-023 Warszawa
Telefon: 022 827 35 86
Fax: 022 826 40 34 
Strona internetowa: 
www.alzheimer.pl 

G∏ówny przedmiot dzia∏alnoÊci: 
Fundacja prowadzi bezp∏atne telefo-
niczne lub bezpoÊrednie poradnic-
two medyczne dla opiekunów osób
z zaburzeniami pami´ci, w szczegól-
noÊci cierpiàcych na chorob´ Alzhe-
imera oraz telefon zaufania. Ponadto 
pomaga w zaopatrzeniu osób cho-
rych w artyku∏y higieniczne. Udo-
st´pnia publikacje dotyczàce opieki
nad chorymi.

Polskie Stowarzyszenie Pomocy
Osobom z Chorobà Alzheimera
Adres: ul. Ho˝a 54/1, 00-682 Warszawa
Telefon/ Fax: 022 622 11 22
E-mail: alzheimer_pl@hotmail.com
Strona internetowa: 
www.alzheimer.pl

G∏ówny przedmiot dzia∏alnoÊci: 
Stowarzyszenie specjalizuje si´ w udzie-
laniu porad oraz pomocy opiekunom
osób chorych. 

Polskie Towarzystwo Stwardnienia
Rozsianego
Adres Zarzàdu G∏ównego:
Al. Jerozolimskie 65/79, 

00-697 Warszawa
Tel./Fax: 022 630 72 20
E-mail: ptsr.rg@interia.pl
Strona internetowa:
www.ptsr.idn.org.pl 

G∏ówny przedmiot dzia∏alnoÊci: 
Towarzystwo specjalizuje si´ w udzie-
laniu porad, organizuje turnusy reha-
bilitacyjne i opieki domowej, spotka-
nia oraz grupy wsparcia. 

Fundacja Wspólnota Nadziei
Adres: ul. Krakusów 1A/43, 
30-092 Kraków
Tel.: 0606 837 302, 0604 512 583 
Strona internetowa: 
www.farma.org.pl

G∏ówny przedmiot dzia∏alnoÊci: 
Fundacja prowadzi dzia∏alnoÊç na
rzecz osób niepe∏nosprawnych do-
tkni´tych autyzmem i pokrewnymi
zaburzeniami rozwojowymi oraz
na rzecz ich rodzin. Celem jej dzia∏a-
nia jest za∏o˝enie dla osób z auty-
zmem oÊrodka pobytu sta∏ego, pracy,
terapii i rehabilitacji.

Towarzystwo Zwalczania Chorób
Mi´Êni
Adres Zarzàdu G∏ównego: 
ul. Âw. Bonifacego 10, 
02-914 Warszawa
Tel./Fax: 022 642 75 07
E-mail: zgtzchm@idn.org.pl
Strona internetowa:
www.idn.org.pl/tzchm 
G∏ówny przedmiot dzia∏alnoÊci: 
Towarzystwo zajmuje si´ przede
wszystkim udzielaniem informacji 
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dotyczàcych chorób mi´Êni, propo-
nuje tak˝e porady psychologa. 

Fundacja Synapsis
Adres: ul. Ondraszka 3, 
02-085 Warszawa
Tel.: 022 825 87 22
Fax: 022 825 77 57
E-mail: fundacja@synapsis.waw.pl
Strona internetowa: 
www.synapsis.waw.pl

G∏ówny przedmiot dzia∏alnoÊci: 
Udzielanie wsparcia osobom z auty-
zmem i ich rodzinom poprzez ani-
mowanie i organizowanie profesjo-
nalnych, spo∏ecznych i obywatel-
skich dzia∏aƒ na rzecz pomocy rodzi-
nom z problemami zdrowotnymi,

opiekuƒczymi i edukacyjnymi. 

Fundacja „˚yç z Chorobà Parkinsona”
Adres: ul. Czerska 18 lok. 243, 
00-732 Warszawa
Tel./Fax: 022 409 77 56
E-mail: fundacja@parkinson.sos.pl
Strona internetowa: 
www.parkinsonfundacja.pl

G∏ówny przedmiot dzia∏alnoÊci: 
Rozwijanie grup samopomocowych
i stowarzyszeƒ regionalnych majà-
cych organizowaç pomoc chorym,
usprawniaç przep∏yw informacji, po-
prawiaç wspó∏prac´ z lekarzami oraz
pomagaç w korzystaniu ze Êwiato-
wych osiàgni´ç w leczeniu choroby
Parkinsona.
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Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o po-
mocy spo∏ecznej (Dz. U. z 2004 r. nr
64, poz. 593 z póên. zm.; ost. zm. 
Dz. U. z 2007 r. nr 209, poz. 1519)

Rozporzàdzenie Ministra Polityki Spo-
∏ecznej z dnia 22 wrzeÊnia 2005 r.
w sprawie specjalistycznych us∏ug
opiekuƒczych (Dz. U. z 2005 nr 189,
poz. 1598 ze zm. Dz. U. z 2006 r. 
nr 134, poz. 943)

Rozporzàdzenie Ministra Polityki Spo-
∏ecznej z dnia 28 lipca 2005 r. w spra-
wie rodzinnych domów pomocy (Dz. U.
2005 nr 153, poz. 1276)

Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r.
o ochronie zdrowia psychicznego 
(Dz. U. z 1994 r. nr 111, poz. 535
z póên. zm.; ost. zm. Dz. U. z 2007 r.
nr 121, poz. 831).
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Notatki:
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