Pomoc na zagospodarowanie
Pomoc ta, jest przyznawana na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej lub na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o
pomocy społecznej.

1. Osoby usamodzielniane na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
- dotyczy osób pełnoletnich, usamodzielnianych, które opuściły pieczę zastępczą (tj.
rodzinę zastępczą , rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą typu
rodzinnego lub socjalizacyjnego po dniu 1 stycznia 2012 r.

Wydział/Jednostka prowadząca
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu

Wymagane dokumenty
- pisemny wniosek osoby usamodzielnianej w sprawie udzielenia pomocy
na zagospodarowanie
- indywidualny program usamodzielnienia.
- zaświadczenie/oświadczenie o dochodach osoby usamodzielnianej oraz osób, z którymi
wspólnie gospodaruje, o których mowa w ustawie z dnia 28.11.2003r. o świadczeniach
rodzinnych .
- orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności - w przypadku,
gdy osoba usamodzielniana posiada takie orzeczenie.

Miejsce złożenia dokumentów
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu:
ul. Obywatelska 4 pokój nr 1, 11, 12, tel. 62 757 45 10, 506 162 419,797 430 442

Opłaty
Wniosek oraz załączniki nie podlegają opłacie skarbowej.

Termin i sposób załatwienia
Termin i zasady załatwiania spraw reguluje kodeks postępowania administracyjnego.

Podstawa prawna
Ustawa u wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 roku
( Dz. U. z 2019r. poz.1111 ze zm.)
Ustawa o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 roku

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
- Pomoc na zagospodarowanie jest wypłacana jednorazowo, nie później niż do ukończenia
przez osobę usamodzielnianą 26. roku życia, w wysokości nie niższej niż 1577 zł, a w
przypadku osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu
niepełnosprawności w wysokości nie niższej niż 3154 zł. Pomoc ta może być przyznana w
formie rzeczowej.
- Podstawą przyznania pomocy jest wskazanie przez osobę usamodzielnioną opiekuna
usamodzielnienia na dwa miesiące przed osiągnięciem pełnoletniości oraz opracowanie
indywidualnego programu usamodzielnienia, który powinien zostać sporządzony co
najmniej na 1 miesiąc przed osiągnięciem przez wychowanka pełnoletniości.
- Pomoc na zagospodarowanie jest przyznawana osobie usamodzielnianej, której dochód
miesięczny nie przekracza kwoty 1200 zł. W przypadku gdy dochód miesięczny osoby
usamodzielnianej przekracza
kwotę 1200 zł, można przyznać pomoc na
zagospodarowanie, jeżeli jest to uzasadnione jej sytuacją
mieszkaniową, dochodową,
majątkową
lub
osobistą.
Ustalając
dochód
osoby
usamodzielnianej
uwzględnia się sumę dochodów tej osoby, jej małżonka oraz dzieci pozostających na jej
utrzymaniu, podzieloną przez liczbę tych osób.
- Pomoc na zagospodarowanie jest przyznawana osobie usamodzielnianej, która
przebywała
w
pieczy
zastępczej
przez
okres
co
najmniej:
1)
3 lat — w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą
spokrewnioną;
2)
roku — w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą
niezawodową,
rodzinę zastępczą zawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę
opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną
- Wniosek o przyznanie pomocy na zagospodarowanie składa się w powiecie właściwym ze
względu na miejsce osiedlenia się osoby usamodzielnianej.

2. Osoby usamodzielniane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o
pomocy społecznej
- dotyczy osób pełnoletnich, usamodzielnianych, które opuściły rodzinę zastępczą,
placówkę opiekuńczo-wychowawczą typu rodzinnego lub socjalizacyjnego przed
01.01.2012r., lub zostali objęci jedną z form pomocy dla osób usamodzielnianych na
podstawie art. 88 ust 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.
- dotyczy osób usamodzielnianych, które po osiągnięciu pełnoletniości opuściły dom
pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, dom dla matek
z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy,
specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, młodzieżowy
ośrodek socjoterapii zapewniający całodobową opiekę, młodzieżowy ośrodek wychowawczy
i przebywała tam przez co najmniej rok.

Wydział/Jednostka prowadząca
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu

Wymagane dokumenty
- pisemny wniosek osoby usamodzielnianej
w sprawie udzielenia pomocy na
zagospodarowanie w formie rzeczowej.
- indywidualny program usamodzielnienia.
- orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności - w przypadku,
gdy osoba usamodzielniana posiada takie orzeczenie.

Miejsce złożenia dokumentów
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu:
ul. Obywatelska 4 pokój nr 1, 11, 12 ; tel. 62 757 45 10, 506 162 419,797 430 442

Opłaty
Wniosek oraz załączniki nie podlegają opłacie skarbowej.

Termin i sposób załatwienia
Termin i zasady załatwiania spraw reguluje Kodeks Postępowania Administracyjnego.

Podstawa prawna.
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2019r, poz. 1507
ze zm.).
Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie udzielania
pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie (Dz. U. z 2005r.
poz. 45 ze zm.).
Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie udzielania
pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie (Dz. U. z 2012r.
Poz. 954).
Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 sierpnia 2017 r. w
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego.

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

Inne informacje
Warunkiem uzyskania pomocy jest zobowiązanie się osoby usamodzielnianej do realizacji
indywidualnego programu usamodzielnienia, opracowanego wspólnie z opiekunem
usamodzielnienia, zatwierdzonego przez dyrektora/kierownika MOPS.

- Wniosek o przyznanie pomocy na zagospodarowanie składa się w powiecie właściwym ze
względu na miejsce osiedlenia się osoby usamodzielnianej
- Wartość pomocy na zagospodarowanie ustala się jako równowartość kwoty nie wyższej niż
300% podstawy. Wartość pomocy na zagospodarowanie dla osoby usamodzielnianej
niepełnosprawnej w stopniu umiarkowanym lub znacznym ustala się jako równowartość
300% podstawy. Kwota stanowiąca podstawę wynosi 1 763 zł.
Osobie usamodzielnianej opuszczającej dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w
ciąży pomoc przysługuje gdy bezpośrednio przed przyjęciem do takiego domu przebywała co
najmniej rok w rodzinie zastępczej, w placówce opiekuńczo-wychowawczej zapewniającej
całodobową opiekę, w domu pomocy społecznej, w schronisku dla nieletnich, w zakładzie
poprawczym, w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym albo w młodzieżowym
ośrodku wychowawczym.

