GDZIE SZUKAÆ POMOCY W TRUDNEJ SYTUACJI ¯YCIOWEJ
Nag³a utrata pracy, choroba, s¹ takie sytuacje w ¿yciu kiedy zwyczajnie
potrzebujemy wsparcia finansowego. Nie ka¿da rodzina mo¿e liczyæ na pomoc bliskich, nie ka¿dy ma rodzinê. Co w takiej sytuacji zrobiæ? Do kogo
siê zg³osiæ? W artykule przedstawiamy ofertê pomocy jak¹ mog¹ w Krakowie otrzymaæ mieszkañcy.
DO KOGO SIÊ ZG£OSIÆ?
GDZIE IÆ?
Chc¹c uzyskaæ pomoc finansow¹
musimy zg³osiæ siê do w³aciwej dla
miejsca zamieszkania filii Miejskiego
Orodka Pomocy Spo³ecznej. Na
miejscu zostaniemy skierowani do
pracownika socjalnego, który przyjmie protokó³ zg³oszenia o pomoc i
poinformuje nas o przys³uguj¹cych
uprawnieniach. Je¿eli jestemy chorzy lub nasza sytuacja ¿yciowa nie
pozwala na przyjcie do filii mo¿emy
zadzwoniæ i zg³oszenie zostanie przyjête od nas telefonicznie. Je¿eli mamy
w swojej rodzinie lub najbli¿szym
otoczeniu rodzinê lub osobê, której
wed³ug nas jest potrzebna pomoc mo¿emy tak¿e poinformowaæ (nawet
anonimowo) o tym Miejski Orodek
Pomocy Spo³ecznej. Przyznanie pomocy poprzedzone jest przeprowadzeniem rodzinnego wywiadu rodowiskowego w miejscu zamieszkania.
Ma on na celu ustalenie sytuacji rodzinnej, mieszkaniowej, zawodowej i
zdrowotnej rodziny lub osoby, która
ubiega siê o pomoc. Na podstawie zebranych w wywiadzie informacji oraz
przedstawionych niezbêdnych dokumentów wydawana jest decyzja administracyjna przyznaj¹ca wiadczenie.
NA JAK¥ POMOC
MOGÊ LICZYÆ?
Je¿eli jestemy osob¹ samotn¹, a
nasz dochód jest ni¿szy ni¿ 634 z³
netto (od 1 padziernika br. 701 z³
netto) lub jeli dochód na cz³onka naszej rodziny jest ni¿szy ni¿ 514 z³
netto (od 1 padziernika br. 528 z³
netto) to mo¿emy otrzymaæ:
l Zasi³ek okresowy, który mo¿emy uzyskaæ w szczególnoci ze
wzglêdu na d³ugotrwa³¹ chorobê, niepe³nosprawnoæ, bezrobocie, mo¿liwoæ utrzymania lub oczekiwania na
nabycie uprawnieñ do wiadczeñ z
innych systemów zabezpieczenia spo³ecznego (np. renty, emerytury).
l Zasi³ek celowy, który mo¿e byæ
przyznany w celu zaspokojenia niezbêdnej potrzeby bytowej, w szczególnoci na pokrycie w ca³oci lub w
czêci kosztów zakupu leków i leczenia, ¿ywnoci, kosztów ogrzewania,
odzie¿y itp.
W sytuacji posiadania orzeczenia o
znacznym lub umiarkowanym stopniu
niepe³nosprawnoci, ca³kowitej niezdolnoci do pracy lub zaliczenia do
I lub II grupy inwalidów lub orzeczenia o ca³kowitej niezdolnoci do pracy z tytu³u wieku przys³uguje zasi³ek
sta³y.
W przypadku gdy nasz dochód
przekracza kryterium dochodowe mo-

¿emy otrzymaæ specjalny zasi³ek celowy, który przyznawany jest w
szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie lub rodzinie. Wysokoæ
zasi³ku celowego nie mo¿e przekraczaæ kryterium dochodowego osoby
samotnej lub rodziny.

Mieszkañcy naszego miasta mog¹
tak¿e otrzymaæ pomoc w zakresie do¿ywiania w formie posi³ku. Dzieci z
rodzin ubiegaj¹cych siê o tê formê
pomocy mog¹ korzystaæ z posi³ków
w ¿³obkach, przedszkolu lub szkole.
Aby dzieci nieodp³atnie mog³y mieæ
zapewniony posi³ek dochód na osobê
w rodzinie nie mo¿e przekraczaæ
200% kwoty kryterium dochodowego, tj. 1028 z³ na osobê w rodzinie
(od 1 padziernika br. 1056 z³ na
osobê w rodzinie). W przypadku uzy-
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skiwania dochodu powy¿ej 200% ale
mniejszego ni¿ 250% tj. 1285 z³ (od
1 padziernika br. 1320 z³) mog¹
otrzymaæ pomoc pod warunkiem
zwrotu 50% kosztów posi³ku.
W przypadku osób doros³ych posi³ek przys³uguje jeli dochód na osobê w rodzinie nie przekracza 951,00
z³ (od 01.10.2018 r.  1051,50 z³) w
przypadku osoby samotnie gospodaruj¹cej lub 771,00 z³ (od
01.10.2018 r.  792,00 z³) na osobê
w rodzinie lub gdy dochód jest wy¿szy, ale nie przekracza 1268,00 z³
(od 01.10.2018 r.  1402,00 z³) w
przypadku osoby samotnie gospodaruj¹cej lub 1028,00 z³ (od
01.10.2018 r.  1056,00 z³) na osobê
w rodzinie, wówczas pomoc mo¿e
byæ przyznana pod warunkiem zwrotu 25% kosztów posi³ku.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach pomoc mo¿e byæ przyznana
w formie zasi³ku celowego na zakup
¿ywnoci.
Osoby chore, starsze lub wymagaj¹ce pomocy innych mog¹ skorzystaæ z
us³ug opiekuñczych. Obejmuj¹ one
pomoc w zaspokajaniu codziennych
potrzeb ¿yciowych, opiekê higieniczn¹, zalecon¹ przez lekarza pielêgnacjê oraz w miarê mo¿liwoci, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Specjalistycznymi us³ugami opiekuñczymi mog¹ zostaæ objête tak¿e osoby z
zaburzeniami psychicznymi oraz rodziny z dzieæmi niepe³nosprawnymi.
W ka¿dym przypadku konieczne
jest przeprowadzenie rodzinnego wywiadu rodowiskowego, na podstawie którego okrelany jest zakres
wiadczenia us³ug, iloæ godzin oraz
wysokoæ odp³atnoci, dla osób przekraczaj¹cych kryterium dochodowe.
POMOC DLA RODZIN
Z DZIEÆMI
Uczniowie, którzy znaleli siê
przejciowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego
tj. zdarzenia nag³ego, nieprzewidywalnego, niezale¿nego od wnioskodawcy, które wywo³a przynajmniej
przejciow¹ trudn¹ sytuacjê materialn¹ rodziny ucznia mog¹ ubiegaæ siê
tak¿e o zasi³ek szkolny, przyznawany równie¿ na podstawie ustawy o
systemie owiaty.
O zasi³ek szkolny mo¿na ubiegaæ
siê w terminie nie d³u¿szym ni¿ dwa
miesi¹ce od wyst¹pienia zdarzenia
losowego uzasadniaj¹cego przyznanie wiadczenia. Zasi³ek szkolny
mo¿e byæ przyznany w formie wiadczenia pieniê¿nego na pokrycie wydatków zwi¹zanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym,
raz lub kilka razy w roku, niezale¿nie od otrzymywanego stypendium
szkolnego. Wyp³ata wiadczenia nastêpuje bez zw³oki w najbli¿szym
mo¿liwym terminie po wydaniu de-

cyzji administracyjnej.
Rodzice dzieci w wieku szkolnym
mog¹ równie¿ ubiegaæ siê o stypendium szkolne przyznawane na podstawie ustawy z dnia 7 wrzenia
1991 r. o systemie owiaty. Stypendium szkolne mo¿e otrzymaæ uczeñ
zamieszkuj¹cy w Krakowie znajduj¹cy siê w trudnej sytuacji materialnej,
wynikaj¹cej z niskich dochodów na
osobê w rodzinie w szczególnoci,
gdy w rodzinie wystêpuje: bezrobocie, niepe³nosprawnoæ, ciê¿ka lub
d³ugotrwa³a choroba, wielodzietnoæ,
brak umiejêtnoci wype³niania funkcji opiekuñczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a tak¿e
gdy rodzina jest niepe³na lub wyst¹pi³o zdarzenie losowe. Prawo do stypendium szkolnego przys³uguje
uczniom z rodzin, w których dochód
nie przekracza 514 z³ netto na osobê
(od 1 padziernika br. 528 z³ netto).
Wniosek o przyznanie stypendium
szkolnego mo¿na by³o sk³adaæ w terminie do 15 wrzenia, ale w szczególnie uzasadnionych przypadkach mo¿e zostaæ przyjêty po tym
terminie.
Rodziny z dzieæmi, które prze¿ywaj¹ trudnoci opiekuñczo-wychowawcze mog¹ skorzystaæ z pomocy asystenta rodziny. Us³uga ta jest ca³kowicie bezp³atna, a osi¹gany przez rodzinê dochód nie stanowi kryterium,
od którego uzale¿nione jest skorzystanie z tego typu wsparcia. Jedynym
wymogiem formalnym jest stwierdzenie potrzeby realizacji us³ugi na
podstawie rodzinnego wywiadu rodowiskowego przeprowadzonego
przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania rodziny.
Dodatkow¹ form¹ pomocy, o któr¹
mog¹ ubiegaæ siê rodzice dzieci w
wieku szkolnym, które posiadaj¹
orzeczenie o potrzebie kszta³cenia
specjalnego jest Wyprawka szkolna
 dofinansowanie zakupu podrêczników i materia³ów edukacyjnych. W
ramach Rz¹dowego programu pomocy uczniom w 2018 r.  Wyprawka
szkolna, pomoc przys³uguje
uczniom niepe³nosprawnym, którzy
posiadaj¹ orzeczenie o potrzebie
kszta³cenia specjalnego, o którym
mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z
dnia 14 grudnia 2016 r. Wnioski o
dofinansowanie zakupu podrêczników w ramach Rz¹dowego programu
pomocy uczniom w 2018 r. Wyprawka Szkolna mo¿na sk³adaæ do 2
padziernika 2018 r. w szko³ach, do
których uczêszczaj¹ uczniowie w
roku szkolnym 2018/2019.
Dla wielu osób, rodzin, najtrudniejszym jest prze³amanie wstydu w
zwróceniu siê o pomoc do instytucji.
Warto jednak skorzystaæ ze wsparcia, które mo¿e byæ wa¿nym krokiem
do wyjcia z trudnoci ¿yciowych.

Nowa Huta
miejsce dobre do ¿ycia
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