
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ  / art. 54-66 ustawy o pomocy społecznej /

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 12 marca  2004 roku o pomocy społecznej /tj. Dz. U. 2016, poz.930 ze
zm./. 

2. Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Społecznej  w  sprawie  domów  pomocy
społecznej /DzU.2012, poz. 964/.

3. Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Społecznej  w  sprawie  rodzinnego  wywiadu
środowiskowego /Dz. U.2016, poz.1406/. 

4. Rozporządzenie  Rady  Ministrów  w  sprawie  zweryfikowanych  kryteriów  dochodowych
oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej /Dz. U. 2015,poz.1058./

Przysługuje:

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

Dokumenty:

1. Wniosek  osoby  ubiegającej  się  o  skierowanie  do  domu  pomocy  społecznej  lub
jej przedstawiciela ustawowego oraz zgoda osoby ubiegającej się o skierowanie do DPS
na  ponoszenie  odpłatności,  a  także  zgoda  na  jej  potrącanie  przez  właściwy  organ
emerytalno-rentowy.

2. Wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy
społecznej,  ze  szczególnym uwzględnieniem adnotacji,  iż  ubiegający  się  wykorzystał
własne możliwości i uprawnienia oraz, że oferowane przez Ośrodek usługi opiekuńcze
nie są w stanie zabezpieczyć dobra ubiegającej się o nie osoby. Wywiad środowiskowy
powinien  zawierać  szczegółowe  informacje  na  temat  sytuacji  rodzinnej  osoby
zainteresowanej, dokładne adresy zamieszkania osób zobowiązanych do partycypowania
w kosztach utrzymania w DPS (dzieci, rodzice, dziadkowie).

3. Opinia  dotycząca  stopnia  niepełnosprawności  osoby  ubiegającej  się  o  skierowanie
do Domu Pomocy Społecznej.

4. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia osoby ubiegającej się o skierowanie do DPS.

5. W przypadku kierowania do domu pomocy społecznej dla osób przewlekle psychicznie
chorych – zaświadczenie/opinia psychiatry.

6. W  przypadku  kierowania  do  domu  pomocy  społecznej  dla  osób  niepełnosprawnych
intelektualnie – zaświadczenie/opinia psychologa.

7. Decyzja o przyznaniu zasiłku stałego lub decyzja organu emerytalno-rentowego.

8. Zaświadczenie wnioskodawcy o uprawnieniach kombatanckich w przypadku ubiegania
się o DPS dla kombatantów.

9. Wywiad rodzinny (środowiskowy) u osób zobowiązanych się do ponoszenia odpłatności
za DPS oraz umowa na partycypowanie w tej opłacie.

10. W  przypadku,  gdy  osoba  ubiegająca  się  o  skierowanie  do  DPS  jest  właścicielem
nieruchomości,  wymagane  jest  przedstawienie  aktu  własności  nieruchomości  –
w przypadku przekazania tytułu własności na inną osobę (spadkobiercę) wymagana jest
umowa notarialna.



Procedura postępowania:

1. Osoba  ubiegająca  się  o  umieszczenie  w  domu  pomocy  społecznej  składa  pisemny
wniosek  z  wymaganą  dokumentacją  w  sekretariacie  Ośrodka  /pokój  nr  4/  lub
u Kierownika Działu Pomocy Środowiskowej. Niezbędne druki dostępne są w Ośrodku
Pomocy Społecznej w Brzeszczach, ul. Mickiewicza 6 /u pracownika socjalnego/ lub na
stronie  internetowej.  Wniosek  złożony  w  formie  elektronicznej  (poprzez  platformę
e-PUAP) powinien być opatrzony bezpiecznym podpisem lub profilem zaufanym.

2. Wniosek jest rejestrowany i przekazywany pracownikowi socjalnemu z danego rejonu.

3. Pracownik  socjalny  przeprowadza  wywiad  środowiskowy  w  umówionym  terminie
/zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego w ciągu
14 dni od daty złożenia wniosku/ w miejscu zamieszkania wnioskodawcy.

4. Pracownik  socjalny  przeprowadza  również  wywiady  środowiskowe  część  II  u  osób
o których mowa w art. 103 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.

5. Wywiad środowiskowy wraz z wymaganą dokumentacją stanowi podstawę do wydania
decyzji  administracyjnej  o  przyznaniu  domu  pomocy  społecznej  o  profilu  zgodnym
z zaświadczeniem lekarskim nie później niż w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku.

6. Domy pomocy społecznej, w zależności od tego dla kogo są przeznaczone, dzielą się
na następujące typy domów, dla: 

 osób w podeszłym wieku, 

 osób przewlekle somatycznie chorych,

 osób przewlekle psychicznie chorych,

 dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie,

 dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie

 osób niepełnosprawnych fizycznie.

7. Decyzja o skierowaniu do domu pomocy społecznej i decyzja ustalająca opłatę za pobyt
w domu pomocy społecznej podpisana przez Dyrektora Ośrodka  lub jego z-cę stanowi
podstawę  do  wprowadzenia  danych  do  systemu  informatycznego  przez  pracownika
Działu Świadczeń i Usług

8. Przekazanie decyzji wnioskodawcy za potwierdzeniem odbioru oraz przesłanie decyzji
o umieszczeniu  w  domu  pomocy  społecznej  wraz  z  kompletem  dokumentów
do właściwego PCPR (zgodnie z właściwością miejscową gminy).

9. W sytuacji braku miejsc w domu pomocy społecznej na terenie powiatu, w sprawach nie
cierpiących  zwłoki  i  za  zgodą  strony,  decyzję  przyznającą  dom pomocy  społecznej
można  przesłać  do  innych  PCPR,  które  dysponują  wolnymi  miejscami  w  DPS
o odpowiednim profilu.

10. Decyzję o umieszczeniu w domu pomocy społecznej wydaje PCPR.

11. W  przypadku  braku  pomocy  ze  strony  rodziny  pracownik  socjalny  pomaga  osobie
w dotarciu do DPS.

12. W razie niemożności umieszczenia w domu pomocy społecznej z powodu braku wolnych
miejsc, powiadamia się osobę o wpisaniu na listę oczekujących oraz o przewidywanym
terminie oczekiwania na umieszczenie w domu pomocy społecznej. 

13. Stronie  niezadowolonej  z  podjętej  decyzji  lub  w  przypadku  decyzji  odmownej
przysługuje  prawo  do  wniesienia  odwołania  za  pośrednictwem  Dyrektora  Ośrodka
do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie  w terminie  14 dni  od daty
otrzymania decyzji, które to odwołanie składa się w formie pisemnej w sekretariacie
Ośrodka /pokój nr 4/ lub za pośrednictwem poczty.

Postępowanie nie podlega opłatom.


