Skierowanie do domu pomocy społecznej
Wydział/Jednostka prowadząca
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu
Skierowanie do domu pomocy społecznej przysługuje osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu
wieku, choroby, niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której
nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.

Wymagane dokumenty
1) Pisemny wniosek osoby ubiegającej się o skierowanie do domu, jej przedstawiciela ustawowego
bądź innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego
2) Dokumenty potwierdzające sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową rodziny w tym
dowodu

otrzymania

renty

lub

emerytury,

zasiłku

przedemerytalnego

lub

świadczenia

przedemerytalnego; zaświadczenia urzędu gminy albo oświadczenia o powierzchni gospodarstwa
rolnego w hektarach przeliczeniowych.
3) W przypadku kombatantów zaświadczenie potwierdzające uprawnienie lub legitymacja kombatanta.
4) W

przypadku

umieszczania

osób

ubezwłasnowolnionych

postanowienie

sądu

o ubezwłasnowolnieniu, postanowienie sądu o ustanowieniu opiekuna lub kuratora, postanowienie
sądu zezwalające na złożenie wniosku przez opiekuna w imieniu osoby ubezwłasnowolnionej.

Miejsce złożenia dokumentów
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu: ul. Obywatelska 4 pokój nr 1, tel. centrala: 62 757 45 10,
pokój nr 9: 506 162 485
ul. Graniczna 1 (wejście od ul. Dobrzeckiej) pokój nr 1 (informacja) tel. 506 161 964

Opłaty
Wniosek oraz załączniki nie podlegają opłacie skarbowej. Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny
do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania. Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt
w domu pomocy społecznej są w kolejności:

1) mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka
2) małżonek, zstępni przed wstępnymi

3) gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej.
Opłatę za pobyt w domu wnoszą:

1) mieszkaniec domu nie więcej niż 70% swojego dochodu (w przypadku małoletnich nie więcej niż
70% dochodu dziecka).
2) małżonek, zstępni przed wstępnymi- zgodnie z umową zawartą pomiędzy osobami zobowiązanymi
do ponoszenia odpłatności a MOPS.

Termin i sposób załatwienia
Wydanie decyzji administracyjnej poprzedzone jest przeprowadzeniem wywiadu środowiskowego. Wywiad
przeprowadzany jest w terminie 14 dni od daty otrzymania informacji o potrzebie przyznania świadczeń lub
o zmianie sytuacji osobistej i majątkowej osoby lub rodziny korzystającej ze świadczeń. W sytuacjach
wymagających bezzwłocznego przyznania świadczeń wywiad przeprowadza się nie później niż w ciągu 2
dni od daty powzięcia informacji. Wywiad przeprowadza się w miejscu zamieszkania osoby zainteresowanej
lub rodziny albo w miejscu jej pobytu. Termin i zasady załatwiania spraw reguluje kodeks postępowania
administracyjnego.

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U.z 2015r. poz. 163 z późn. zm.) oraz
Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 08 czerwca 2012r. w sprawie rodzinnego wywiadu
środowiskowego (Dz.U. z 2012r. poz.712) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn.
23.08.2012r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. z 2012r. poz 964). Ustawa z dnia 24.01.1991r.
o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (t.j.
Dz. U. z 2014 r., poz. 1206 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy
W ciągu 14 dni od dnia otrzymania decyzji, stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Kaliszu ul. Częstochowska 12, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, kierowane
na adres Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu przy ul. Obywatelskiej 4.

Inne informacje
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, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. Dom pomocy
społecznej świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego
standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających.
Domy pomocy społecznej , w zależności od tego, dla kogo są przeznaczone dzielą się na domy dla
•

osób w podeszłym wieku

•

osób przewlekle somatycznie chorych

•

osób przewlekle psychicznie chorych

•

dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie

•

dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie

•

osób niepełnosprawnych fizycznie

„….Kombatanci i osoby uprawomocnione korzystają z pierwszeństwa do środowiskowej opieki i
socjalnej w miejscu zamieszkania, w uzyskaniu miejsca w domu pomocy społecznej…..”

