OFERTA POMOCOWA DLA RODZIN WIELODZIETNYCH W POWIECIE NYSKIM W RAMACH PARTNERTWA ,,POWIAT NYSKI NA RZECZ WSPARCIA
RODZIN WIELODZIETNYCH''.
USŁUGI POMOCY SPOŁECZNEJ
L.P.

USŁUGA/ŚWIADCZENIE/DZIAŁANIA

KRYTERIUM/POWÓD/ UPRAWNIENI

1.

udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania
osobom tego pozbawionym;

Osoba lub rodzina, która jest pozbawiona schronienia, posiłku lub
ubrania.

2.

przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych, celowych, w tym w
wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej czy ekologicznej ((pomoc
finansowa);

Przysługuje rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium
dochodowego rodziny; osobie w rodzinie , w której dochód na
osobę w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego
na osobę w rodzinie w wysokości 456,00 zł przy jednoczesnym
wystąpieniu co najmniej jednego z powodów określonych w art. 7
ustawy o pomocy społecznej (bezrobocie, niepełnosprawność,
długotrwała choroba, ubóstwo, wielodzietność...)

3.

praca socjalna;

Praca socjalna świadczona jest osobom i rodzinom bez względu na
posiadany dochód w celu poprawy funkcjonowania ich w
środowisku społecznym.

4.

organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym
specjalistycznych, w miejscu zamieszkania;

Przyznana osobom, które wymagają pomocy drugich osób, a
rodzina nie może zapewnić takiej opieki.

5.

dożywianie dzieci;
Pomoc dzieciom i młodzieży w okresie nauki w szkole realizowana w formie
zakupu posiłków;
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6.

sprawienie pogrzebu; w tym osobom bezdomnym

7.

kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt
mieszkańca gminy w tym domu;

Osobie, która wymaga całodobowej opieki z powodu wieku,
choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie
funkcjonować w codziennym życiu gmina może zapewnić pomoc
w formie min. umieszczenia w domu pomocy społecznej. Osobę
taką kieruje się do DPS odpowiedniego typu, zlokalizowanego jak
najbliżej miejsca zamieszkania.

8.

pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po
zwolnieniu z zakładu karnego;

Dla osób, które opuściły zakład karny i spełniają kryterium
dochodowe do pomocy materialnej.

9.

opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

Dla osób uprawnionych do zasiłku stałego, nie mających prawa do
ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu

10.

przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie
w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze;

11.

udzielanie specjalistycznego poradnictwa: prawnego, psychologicznego i
rodzinnego (m.in. psycholog, radca prawny)

Osoby i rodziny, które mają trudności lub wykazują potrzebę
wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych bez
względu na posiadany dochód,

12.

ulgi związane m.in. z „Kartą rodziny” i „Kartą seniora”;

Dla posiadaczy Karty Seniora lub Karty Rodziny, która jest
potwierdzeniem do korzystania z systemu zniżek i ulg
oferowanych przez partnerów Opolskiej Karty Rodziny i Seniora.
Krąg osób uprawnionych:
rodziny, rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, rodziny
wychowujące dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością, osoby
starsze z województwa opolskiego.

13.

prowadzenie placówek wsparcia dziennego,

14.

prace społecznie-użyteczne;

15.

Interwencja kryzysowa

Zespół działań interdyscyplinarnych podejmowanych na rzecz

osób lub rodzin będących w stanie kryzysu.
16.

Pomoc w ramach program rządowego „Pomoc państwa w zakresie
dożywiania”.

beneficjentami programu są osoby i rodziny, których dochód na
osobę w rodzinie nie przekracza 150% kwoty kryterium
dochodowego, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z
terenów objętych wysokim bezrobociem i ze środowisk wiejskich
oraz osób dorosłych, w szczególności osób samotnych, w
podeszłym wieku, chorych lub niepełnosprawnych,

17.

System wspierania rodziny, piecza zastępcza.
Wsparcie polegające w szczególności na:
- analizie sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu w
rodzinie;
- wzmocnieniu roli i funkcji rodziny,
- rozwijaniu umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny,
- podniesieniu świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania
rodziny,
- pomocy w integracji rodziny,
- przeciwdziałaniu marginalizacji i degradacji społecznej rodziny,
- dążeniu do reintegracji rodziny,
- wsparcie i opieka asystenta rodziny.

rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji
opiekuńczo-wychowawczych,

INNE FORMY POMOCY ŚWIADCZONE PRZEZ OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ
1.

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.
Działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności
w ramach pracy w Zespole Interdyscyplinarnym przedstawicieli pomocy
społecznej, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
Policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych oraz kuratora
sądowego.

Pomoc osobom dotkniętym przemocą fizyczną, psychiczną,
ekonomiczną lub seksualną.

2.

System świadczeń rodzinnych, który obejmuje następujące świadczenia:
- zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego(opieki nad dzieckiem
w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego
wychowywania dziecka, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej –
na trzecie i kolejne dziecko w rodzinie, kształcenia i rehabilitacji dziecka
niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przez dziecko
nauki poza miejscem zamieszkania,

Obok posiadania dziecka na utrzymaniu, głównym kryterium
uprawniającym do świadczeń rodzinnych jest przeciętny miesięczny
dochód, w przeliczeniu na osobę w rodzinie. Kryterium dochodowe
dotyczy dochodu netto, tj. po odliczeniu podatku dochodowego i
składek na ubezpieczenie społeczne oraz na ubezpieczenie
zdrowotne i wynosi 504 zł na osobę lub 583 zł na osobę, jeśli w
rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne.

- świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie
pielęgnacyjne,
- dwa rodzaje zapomóg związanych z urodzeniem się dziecka,

3.

Pomoc materialna dla uczniów.
Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:
- stypendium szkolne
- zasiłek szkolny
Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym są:
- stypendium za wyniki w nauce
lub za osiągnięcia sportowe,
-stypendium Prezesa Rady Ministrów,
-stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,
-stypendium ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa
narodowego.

Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic
w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu
do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia, a
także wspierania edukacji uczniów zdolnych.
Uprawnienie do tej formy pomocy oparte jest na konieczności
spełnienia kryterium dochodowego na osobę w rodzinie nie
przekraczającego 456,00 zł.

4.

Dodatek mieszkaniowy.

Osoby uprawnione:
-najemcy oraz podnajemcy lokali mieszkalnych,
-osoby mieszkające w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje
im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego;
-osoby mieszkające w lokalach mieszkalnych znajdujących się w

budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych
lokali mieszkalnych;
-innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu
mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem;
-osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego,
oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny,
-gospodarstwom domowym spełniającym warunek metrażowy
powierzchni normatywnej,
- przysługuje osobom, jeżeli średni miesięczny dochód na 1 członka
gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających
złożenie wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie
przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie
jednoosobowym i 125% w gospodarstwie wieloosobowym.
5.

Dodatek energetyczny.

Przysługuje odbiorcom wrażliwym, którym jest osoba, której
przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy
z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z
2013r., poz.966), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy
sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem
energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii
elektrycznej.

6.

Wolontariat.

Pomoc osobom starszym (przynoszenie węgla, robienie zakupów,
wypożyczanie książek, jak również opieka nad dziećmi np. podczas
poradnictwa specjalistycznego

7.

Świetlica środowiskowa z elementami socjoterapii

Świetlica jest placówką opiekuńczo-wychowawczą z elementami
socjoterapii wsparcia dziennego, która prowadzi zajęcia dla dzieci i
młodzieży w wieku od 6 do 16 lat bezpłatnie, ze szczególnym
uwzględnieniem: zaniedbanych wychowawczo, pochodzących z
rodzin niewydolnych wychowawczo, mających problemy z nauką,

8.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

- dwumiesięczna bezskuteczna egzekucja alimentów prowadzona

przez komornika sądowego,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie
uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w
przypadku gdy uczy się w szkole wyższej do ukończenia przez nią 25
roku życia lub w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym
stopniu niepełnosprawności – bezterminowo,
- dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza
kwoty 725 zł.
USŁUGI RYNKU PRACY

1.

Usługa pośrednictwa pracy czyli pomoc osobom bezrobotnym i
poszukującym pracy w znalezieniu odpowiedniego zatrudnienia oraz
pracodawcom w znalezieniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach
zawodowych. Bezrobotni mogą uzyskać od pośredników pracy:
·informacje o ofertach pracy,
·skierowania do pracy na zgłoszone przez pracodawców miejsca pracy,
informacje o możliwościach skorzystania z innych usług rynku pracy.

Pomoc skierowana do osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

2.

Usługa poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej, która oferuje
pomoc osobom bezrobotnym i poszukującym pracy w planowaniu i
organizowaniu życia zawodowego. Doradcy zawodowi pomagają osobom
mającym trudności z podjęciem lub realizacją decyzji zawodowych.
Bezrobotni mogą uzyskać od doradców zawodowych pomoc w: określeniu
na czym polegają ich rzeczywiste trudności w znalezieniu pracy,
rozpoznaniu swoich preferencji i predyspozycji zawodowych, wyborze
odpowiedniego rodzaju pracy lub kierunku szkolenia czy
przekwalifikowania, zaplanowaniu ścieżki kariery zawodowej, uzyskaniu
informacji o zawodach i umiejętnościach poszukiwanych na rynku pracy.

Pomoc skierowana do osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

3.

Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy, która polega na przygotowaniu
bezrobotnych i poszukujących pracy do lepszego radzenia sobie na rynku

Pomoc skierowana do osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

pracy w poszukiwaniu i podejmowaniu zatrudnienia.
Pomoc w aktywnym poszukiwaniu realizowana jest w trzech formach:
szkoleń z zakresu umiejętności poszukiwania pracy, zajęć aktywizacyjnych,
dostępu do informacji i elektronicznych baz danych służących uzyskaniu
umiejętności poszukiwania pracy i samozatrudnienia.
4.

Szkolenia polegają na udzieleniu pomocy osobom bezrobotnym w
uzyskaniu kwalifikacji dostosowanych do potrzeb rynku pracy i obejmują:
· przyuczanie do zawodu,
· przekwalifikowanie (zmianę zawodu),
· podwyższenie kwalifikacji zawodowych,
· naukę umiejętności poszukiwania i uzyskania zatrudnienia. W trakcie
odbywania szkolenia osobie przysługuje stypendium szkoleniowe.

Ze szkoleń może skorzystać każda osoba zarejestrowana jako
bezrobotna wymagająca uzyskania nowych kwalifikacji lub ich
zmiany.
Inicjatorem skierowania na szkolenie może być urząd pracy lub
osoba bezrobotna.

5.

Pożyczki szkoleniowe mogą otrzymać osoby bezrobotne, a ich celem jest
umożliwienie podjęcia pracy na stanowiskach wymagających szczególnych
kwalifikacji. Wysokość pożyczki nie może przekraczać 4-krotnego
przeciętnego wynagrodzenia. Pożyczka jest nieoprocentowana. Okres spłaty
pożyczki może wynosić do 18 m-cy od ustalonego w umowie dnia
zakończenia szkolenia. Szkolenie finansowane z pożyczki nie powinno
trwać dłużej niż 6 m-cy.

Osoby bezrobotne i poszukujące pracy

6.

Kierowanie osób na staże zawodowe, które mają na celu nabywanie przez
bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez
wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy
z pracodawcą.
Staż odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy starostą a PUP
według określonego programu. Staż służy zdobyciu pierwszych
doświadczeń zawodowych bez nawiązywania z pracodawcą umowy o pracę.
Okres stażu wynosi od 6 do 12 miesięcy. W trakcie odbywania stażu
uczestnicy otrzymują stypendium w wysokości 120% zasiłku dla
bezrobotnych.

Bezrobotni w szczególnej sytuacji na rynku pracy
* bezrobotni do 25 roku życia
* bezrobotni długotrwale albo po zakończeniu realizacji kontraktu
socjalnego, albo kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu
dziecka,
* bezrobotni powyżej 50 roku życia,
* bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia
zawodowego lub bez wykształcenia średniego,
* bezrobotni samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do
18 roku życia,
* bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie

podjęli zatrudnienia,
* bezrobotni niepełnosprawni
7.

Kierowanie osób do odbycia przygotowania zawodowego dorosłych,
które może się odbywać w dwóch formach: praktycznej nauki zawodu lub
przyuczenia do pracy. Przygotowanie zawodowe zmierza do pozyskania
nowych kwalifikacji lub umiejętności zawodowych. W trakcie odbywania
przygotowania zawodowego dorosłych uczestnicy otrzymują
wynagrodzenie w wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych.

Osoby bezrobotne, które wymagają zmiany lub podniesienia
kwalifikacji zawodowych.

8.

Kierowanie osób do pracy w ramach zatrudnienia subsydiowanego prace interwencyjne, które polegają na tworzeniu przez pracodawców
nowych miejsc pracy dla bezrobotnych. Starosta zawiera umowę z
pracodawcą, który zobowiązuje się do zatrudnienia określonej liczby
bezrobotnych na czas 6 (lub 12) miesięcy, a w zamian otrzymuje zwrot
części kosztów poniesionych na wynagrodzenia tych pracowników oraz
składki na ubezpieczenie społeczne. Prace interwencyjne pozwalają na
okresową aktywizację zawodową bezrobotnych znajdujących się w
szczególnej sytuacji na rynku pracy.

Bezrobotni w szczególnej sytuacji na rynku pracy
- bezrobotni do 25 roku życia
- bezrobotni długotrwale albo po zakończeniu realizacji kontraktu
socjalnego, albo kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu
dziecka,
- bezrobotni powyżej 50 roku życia,
- bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia
zawodowego lub bez wykształcenia średniego,
- bezrobotni samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do
18 roku życia,
- bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie
podjęli zatrudnienia,
- bezrobotni niepełnosprawni

9.

Kierowanie osób do pracy w ramach zatrudnienia subsydiowanego roboty publiczne, to zatrudnienie osoby bezrobotnej w okresie nie
dłuższym niż 12 miesięcy przy wykonywaniu prac organizowanych przez
samorządy terytorialne, administrację rządową, a także instytucje
użyteczności publicznej. Całość wynagrodzenia jest refundowana przez
Urząd.
Roboty publiczne pozwalają na okresową aktywizację zawodową
bezrobotnych znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy.

Bezrobotni w szczególnej sytuacji na rynku pracy
- bezrobotni długotrwale albo po zakończeniu realizacji kontraktu
socjalnego, albo kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu
dziecka,
- bezrobotni powyżej 50 roku życia,
- bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia
zawodowego lub bez wykształcenia średniego,
- bezrobotni samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do

Podjęcie nawet czasowej pracy zachęca do dalszych poszukiwań, pozwala
bezrobotnym uaktywnić się zawodowo - być pracownikiem.

18 roku życia,
- bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie
podjęli zatrudnienia,
- bezrobotni niepełnosprawni

10.

Kierowanie osób na prace społecznie użyteczne organizowane przez
gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach
lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub
działalnością na rzecz społeczności lokalnej.. Powiatowy urząd pracy
refunduje gminie ze środków Funduszu Pracy do 60% minimalnej kwoty
świadczenia przysługującego bezrobotnemu.

Osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, a jednocześnie korzystające
ze świadczeń pomocy społecznej albo uczestnicząca w wyniku
skierowania przez powiatowy urząd pracy w kontrakcie socjalnym,
indywidualnym programie usamodzielniania, lokalnym programie
pomocy społecznej lub w indywidualnym programie zatrudnienia
socjalnego.

11.

Udzielanie dotacji na podjęcie działalności gospodarczej. To najbardziej
skuteczna forma aktywizacji zawodowej dla osób, które mają pomysł na
własną działalność gospodarczą. Środki mogą być przyznane bezrobotnemu
podejmującemu działalność gospodarczą. Wysokość nie może przekroczyć
kwoty 6-krotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Osoby bezrobotne

12.

Kierowanie do pracy w ramach refundacji kosztów wyposażenia
stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego. To pomoc
skierowana do pracodawcy zamierzającego utworzyć stanowisko pracy.
Wysokość pomoc nie może przekroczyć kwoty 6-krotnego przeciętnego
wynagrodzenia. Warunkiem otrzymania dofinansowania jest zatrudnienie
osoby bezrobotnej na tworzone stanowisko pracy.

Osoby bezrobotne

13.

Kierowanie do udziału w programie specjalnym, które mają na celu
inspirowanie zatrudnienia uczestników programu, wspieranie tworzenia
dodatkowych miejsc pracy dla osób objętych programami, aktywizację
zawodową uczestników programu. Cechą charakterystyczną programów
specjalnych jest możliwość łączenia różnych programów rynku pracy.
Programy specjalne umożliwiają elastyczne podejście do procesu
aktywizacji zawodowej, dzięki wykorzystaniu specyficznych elementów

Osoby bezrobotne wobec których były stosowane formy pomocy
jednak nie przyniosły trwałego efektu zatrudnieniowego.
Programem specjalnym mogą być objęte osoby, które ze względu na
niskie lub nieatrakcyjne na rynku pracy kwalifikacje zawodowe oraz
trudną sytuację na lokalnym rynku pracy są zagrożone
długotrwałym bezrobociem.

wspierających zatrudnienie, które powinny być dostosowane do
indywidualnych potrzeb osób objętych programem. Zastosowanie
specyficznych elementów w procesie aktywizacji służy niwelowaniu barier
zatrudnieniowych.
14.

Wspieranie mobilności zawodowej bezrobotnych poprzez zwrot
kosztów przejazdu i zakwaterowania. Bezrobotny może ubiegać się o
zwrot kosztów przejazdu do miejsca pracy, odbywania u pracodawcy stażu,
przygotowania zawodowego w miejscu pracy, szkolenia lub odbywania
zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego. Warunkiem ubiegania się o
zwrot kosztów przejazdu jest podjęcie pracy, stażu, szkolenia lub zajęć z
zakresu poradnictwa zawodowego poza miejscem zamieszkania na
podstawie skierowania urzędu pracy.

Osoby bezrobotne

15.

Kierowanie osób do udziału w projektach finansowanych z
Europejskiego Funduszu Społecznego. Jest to bardzo skuteczna i
kompleksowa pomoc oferowana osobom bezrobotnym. Pomoc ta polega na
oferowaniu różnych form pomocy począwszy od usług doradcy
zawodowego poprzez szkolenia i zastosowanie zatrudnienia
subsydiowanego. Przez cały okres projektu nad uczestnikiem czuwa jego
opiekun.

Osoby bezrobotne spełniające wymogi projektowe.

16.

Oferowanie zwrotu kosztów opieki nad dzieckiem w przypadku
podjęcia przez bezrobotnego pracy, stażu, szkolenia i innych form pomocy.

Osoby bezrobotne

17.

Przyznawanie wsparcia w postaci stypendium z tytułu kontynuowania
nauki.

Osoby bezrobotne bez kwalifikacji zawodowych, które w okresie 12
miesięcy od momentu zarejestrowania podjęły dalszą naukę.

USŁUGI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY W RODZINIE

DOFINANSOWANIE Z PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:
1.

Sprzęt rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych

- osoby niepełnosprawne, stosownie do potrzeb wynikających z
niepełnosprawności,
- osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
- osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości
prawnej,
- wysokość dofinansowania - do 60% kosztów tego sprzętu.

2.

Dofinansowanie zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków
pomocniczych dla osób niepełnosprawnych

- osoby niepełnosprawne, które otrzymały z Narodowego Funduszu
Zdrowia refundację zakupu przedmiotów ortopedycznych( kule,
wózki, pionizatory, ortezy itp.) i środków pomocniczych.
(pieluchomajtki, cewniki, worki stomijne itp.) i spełnią kryterium
dochodowe,

3.

Uczestnictwo w turnusie rehabilitacyjnym osób niepełnosprawnych

- osoby niepełnosprawne, które posiadają orzeczenie o
zakwalifikowaniu do jednego z trzech stopni niepełnosprawności lub
o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, jak też o
niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16 roku życia.
- wysokość dofinansowania uzależniona jest od stopnia
niepełnosprawności

4.

Dofinansowanie likwidacji barier funkcjonalnych (bariery
architektoniczne, techniczne i w komunikowaniu się) dla osób
niepełnosprawnych

- osoby niepełnosprawne, jeżeli ta likwidacja umożliwi lub w
znacznym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej wykonywanie
podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem,
- wysokość dofinansowania - do 80% kosztów przedsięwzięcia.

5.

Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki

- osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości
prawnej m.in. organizacje pozarządowe, stowarzyszenia itp.

- wysokość dofinansowania - do 60 % kosztów przedsięwzięcia,
6.

Dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej

W powiecie nyskim działają dwa Warsztaty Terapii Zajęciowej:
- w Nysie ul. Grodkowska 26- liczba uczestników wynosi 40 osób
niepełnosprawnych głównie z dysfunkcją narządu ruchu,
- w Głuchołazach ul. Gen. Andersa 76 – liczba uczestników wynosi 25
osób, głównie niepełnosprawnych intelektualnie.

PROGRAM „AKTYWNY SAMORZĄD” CELEM GŁÓWNYM PROGRAMU JEST WYELIMINOWANIE LUB ZMNIEJSZENIE BARIER OGRANICZAJĄCYCH UCZESTNICTWO BENEFICJENTÓW POMOCY W ŻYCIU
SPOŁECZNYM, ZAWODOWYM I W DOSTĘPIE DO EDUKACJI.
1.

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i
zawodową, w tym:

Osoby legitymujące się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności
Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
-Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do
posiadanego samochodu,
-Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B (kursy i
egzaminy oraz w przypadku kursu poza miejscowością
zamieszkania wnioskodawcy - koszty związane z zakwaterowaniem,
wyżywieniem, dojazdem),
Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w
społeczeństwie informacyjnym:
- Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego
elementów oraz oprogramowania,
- Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w
ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
- Zadanie 1 - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie
elektrycznym,
- Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej
posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
- Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której
zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co
najmniej na III poziomie jakości,

- Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej
posiadanej protezy kończyny (protezy, co najmniej na III poziomie
jakości).
Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez
zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

2.

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

Osoby legitymujące się orzeczeniem o…… stopniu
niepełnosprawności

3.

Moduł III – szkolenia kadr samorządów oraz organizacji pozarządowych
z zakresu problematyki niepełnosprawności

Osoby legitymujące się orzeczeniem o …… stopniu
niepełnosprawności

POWIATOWY ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
1.

- orzekanie o niepełnosprawności dzieci,
- orzekanie o stopniu niepełnosprawności osób po 16 roku życia (dorośli)

Osoby posiadające dokumentację medyczną potwierdzającą chorobę
i przebieg leczenia.
Wszystkie druki są dostępne na stronie internetowej
http://www.pcprnysa.pl w zakładce do pobrania lub w sekretariacie

DZIAŁ OPIEKI NAD DZIECKIEM I RODZINĄ
1.

Przyznawanie świadczeń pieniężnych utworzonym przez sąd rodzinom
zastępczym i objęcie rodzin nadzorem.

Przyznawanie świadczeń pieniężnych utworzonym przez sąd
rodzinom zastępczym i objęcie rodzin nadzorem.
Utworzone przez sąd rodziny zastępcze

2.

Szkolenie kandydatów i rodzin zastępczych

Szkolenie kandydatów i rodzin zastępczych
Osoby chętne do zostania rodziną zastępczą oraz utworzone przez
sąd rodziny zastępcze.

3.

4.

Wykonywanie postanowień sądu dot. umieszczania dzieci w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych powiatu nyskiego, tj.:
-Dom Dziecka w Paczkowie ul. Mikołaja Kopernika 11- liczba miejsc 30
- Pogotowie Interwencji Społecznych w Nysie ul. Unii Lubelskiej 8- liczba
miejsc 14
-Dom Dziecka w Jasienicy Górnej 71 - liczba miejsc 28
Przyznawanie i wypłacanie pomocy dla usamodzielniającej się
młodzieży z placówek i rodzin zastępczych, tj. pomoc:
- pieniężna na usamodzielnienie i kontynuację nauki,
- w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych,
- na zagospodarowanie w formie rzeczowej

Małoletni na mocy postanowienia sądu umieszczeni w palcówkach
opiekuńczo – wychowawczych.

Pełnoletni wychowankowie opuszczający placówki oraz rodziny
zastępcze.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

1.

Szeroko rozumiane poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne, prawne,
socjalne oraz krótka interwencja kryzysowa

Ośrodek działa dwa razy w tygodniu (wtorki i czwartki), świadczy
bezpłatne porady w godzinach popołudniowych.

2.

Program korekcyjno – edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie.
Głównym celem programu jest redukcja zachowań agresywnych u jego
uczestników, kształtowanie postawy partnerstwa i szacunku wobec kobiet,
oraz odpowiedzialności za popełnione czyny przemocowe.

Osoby wskazane przez pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej,
kuratorów sądowych posiadających wskazania sądu do wzięcia
udziału programie.

3.

Współpraca ze Śląską Fundacją Błękitny Krzyż w roku 2013. Realizacja
zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy
Postpenitencjarnej dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów
publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku. Osoby mogą
skorzystać m.in. ze zorganizowanej i w pełni finansowanej pomocy prawnej,
pomocy psychologicznej i psychoterapii oraz bonów żywnościowych.

Osoby objęte „Niebieską kartą”

DZIAŁ POMOCY STACJONARNEJ, ŚRODOWISKOWEJ I ADMINISTRACJI ZAJMUJE SIĘ M.IN. DOMAMI POMOCY SPOŁECZNEJ

1.

Zapewnianie miejsca w placówkach opieki stacjonarnej na terenie powiatu
nyskiego, tj. Domu Pomocy Społecznej

Na terenie powiatu nyskiego funkcjonują Domy Pomocy Społecznej:
- w Korfantowie, ul. 3 Maja 2 - przeznaczony dla osób w podeszłym
wieku oraz osób niepełnosprawnych fizycznie z liczbą miejsc 56,
- w Kopernikach 17 - przeznaczony dla osób w podeszłym wieku
oraz osób przewlekle somatycznie chorych z liczbą miejsc 105,
- w Nysie, Al. Wojska Polskiego 77 - przeznaczony dla dzieci i
młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie oraz osób dorosłych
niepełnosprawnych intelektualnie z liczbą miejsc 80,
- w Nysie, ul. Świętojańska 6 - przeznaczony dla kobiet przewlekle
psychicznie chorych z liczbą miejsc 55.

REALIZACJA PROJEKTU SYSTEMOWEGO „SAMO – DZIELNI”.
1.

Celem głównym projektu jest zwiększenie potencjału społecznozawodowego klientów PCPR w Nysie poprzez udział w turnusach
rehabilitacyjnych, kursach zawodowych, 10 dniowym wyjeździe
rehabilitacyjno - szkoleniowo – integracyjnym.

Osoby niepełnosprawne, usamodzielniający się wychowankowie
placówek i rodzin zastępczych oraz osoby nieaktywne zawodowo ze
względu na opiekę nad dzieckiem niepełnosprawnym do 16 roku
życia.

OFERTA POMOCOWA PARTNERÓW W RAMACH ZAWARTEGO POROZUMIENIA ,,POWIAT NYSKI NA RZECZ WSPARCIA RODZIN WIELODZIETNYCH.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Korfantowie
1.

- udzielanie pomocy finansowej
- doźywianie dzieci w szkole
- w rodzinach problemowych wprowadza się asystenta rodziny
- udziela pomocy rzeczowej
- prowadzi szeroko rozumiana pracę socjalną i poradnictwo- współpracuje
ze szkołami, świetlicą socjoterapeutyczną , Gminną Komisją

Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w ramach której staramy się
organizowanyć czas wolny z tychże rodzin.

Urząd Miejski w Głuchołazach
Wydział Planowania, Zamówień Publicznych i Działalności Gospodarczej

1.

„Gmina Głuchołazy przyjazna dla rodziny+” na lata 2013-2014

Burmistrz Głuchołaz wydaje mieszkańcom Gminy Głuchołazy karty :
„Gmina Głuchołazy przyjazna dla rodziny+” dla rodzin posiadających
trójkę i więcej dzieci oraz dla rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem.
Program ,,Gmina Głuchołazy przyjazna rodzinie +'' obejmuje zadania
wykraczające poza obligatoryjną działalność samorządu, tworząc
pakiet działań prowadzonych i skierowanych do rodzin wielodzietnych
oraz rodzin wychowujących niepełnosprawne dzieci, a także rodzin
zastępczych. Udział nie jest uwarunkowany sytuacją dochodową
rodziny. Kryterium jest posiadanie trojga dzieci lub więcej dzieci lub
jednego niepełnosprawnego z ustalonym umiarkowanym lub
znacznym stopniem niepełnosprawności w wieku do 18 roku życia, a
jeżeli dziecko uczy się nadal to do 26 roku życia. Ponadto Kartę ,,Gmina
Głuchołazy Przyjazna Dla Rodzin +'' może otrzymać każda osoba
niepełnosprawna legitymująca się orzeczeniem o znacznym stopniu
niepełnosprawności lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.
Ofertę zniżek można zobaczyć na stronie internetowej
www.glucholazy.pl w zakładce ProgramRodzina+ i Senior

2.

''Gmina Głuchołazy przyjazna dla Seniora'' na lata 2013-2014.

Burmistrz Głuchołaz wydaje mieszkańcom Gminy Głuchołazy karty :
„Gmina Głuchołazy przyjazna dla Seniora”. W ramach programu
„Gmina Głuchołazy przyjazna dla Seniora” w latach 2013-214, karty
„Gmina Głuchołazy przyjazna dla Seniora” otrzymują seniorzy w celu
dostępu do usług publicznych, dóbr kultury, imprez sportowych oraz
oferty stowarzyszeń i przedsiębiorców wyrażających chęć do
przystąpienia do programu dzięki wprowadzeniu, koordynacji i

promocji systemu ulg stosowanych przez:
- jednostki organizacyjne i instytucje kultury Gminy Głuchołazy,
- jednostki prowadzące działalność z zakresu kultury i sportu
niepowiązane strukturalnie i kapitałowo z samorządem i wyrażające
chęć włączenia się do przedsięwzięcia.,
- przedsiębiorców prowadzących działaność gospodarczą wyrażające
chęć włączenia się do przedsięwzięcia.
3.

Gmina Głuchołazy przystąpiła do programu „Opolska Karta Rodziny i Opolska Karta Rodziny i Seniora jest jednym z narzędzi w ramach Programu
Specjalnej Strefy Demograficznej w województwie opolskim do 2020 r.
Seniora”.
Celem jest wsparcie rodzin z co najmniej 2 dzieci, rodzin zastępczych,
rodzinnych domów dziecka, rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym oraz osób
starszych (seniorów) – mieszkańców województwa opolskiego.

Centrum Aktywizacji Zawodowej Bezrobotnych i Wolontariatu Ziemi Nyskiej
ul. Mariacka 6-8
48-304 Nysa
tel. biuro 77 448 01 76
1.

- udzielanie bezpłatnych porad prawnych
- organizowanie bezpłatnych szkoleń dla osób bezrobotnych ,
- dotyczących prawa pracy, podjęcia działalności gospodarczej,
- sposoby poszukiwania pracy,
- prowadzenie agencji zatrudnienia, pomoc w znalezieniu,
- zatrudnienia poszukującym pracy,
- organizowanie imprez dla dzieci np. Mikołajki

Urząd Miejski w Nysie

1.

Opolska Karta Rodziny i Seniora

Opolska Karta Rodziny i Seniora (OKRiS) ma na celu wspieranie
rodzin wielodzietnych, zastępczych i osób starszych – mieszkańców
województwa opolskiego.
Kryteria otrzymania Opolskiej Karty Rodziny i Seniora:
1. rodziny co najmniej z dwojgiem dzieci w wieku do 18 lat,
2. rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka,
3. rodziny wychowujące dziecko z orzeczoną
niepełnosprawnością,
4. osoby starsze, które ukończyły 65 rok życia,
Korzyści z posiadania Opolskiej Karty Rodziny:
1. Zniżki w instytucjach podległych Urzędowi Marszałkowskiemu w
Opolu:
- Filharmonia Opolska im. J. Elsnera,
- Teatr im. J. Kochanowskiego,
- Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E. Smołki,
- Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu,
- Muzeum Wsi Opolskiej,
- Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu.
2. Zniżki oferowane przez Partnerów Opolskiej Kart Rodziny i
Seniora, poniżej link do Partnerów Karty:
http://ssd.opolskie.pl/page/222,moje-ulgi.html
Karta wydawana jest bezpłatnie przez Urząd Marszałkowski
Województwa Opolskiego, natomiast termin ważności karty określa
naklejony hologram( okres ważności nie dłuższy niż 24 miesiące).
Wnioski do Opolskiej Karty Rodziny i Seniora wydawane są w:
1. Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego, w
Punkcie Obsługi Klienta, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole.
2. Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. KEN 1A, 48-300 Nysa.

2.

W Gminie Nysa realizowane jest wsparcie rodzin poprzez wprowadzony w
życie zbiór przepisów, tzn. uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza
Nysy wprowadzających ulgi i zniżki na usługi świadczone przez podległe
Gminie Nysa jednostki.
Nysa chce być miastem atrakcyjnym do mieszkania i inwestowania,
dlatego od lat podejmowane są uchwały, które zmniejszają koszty
funkcjonowania nyskich rodzin. Wprowadzono ulgi i zwolnienia, które w
wielu polskich miastach są dopiero wprowadzane przy pomocy tzw.: „karty
rodziny”.

W Nysie można korzystać z:
- bezpłatnych wejść na krytą pływalnię, kąpielisko miejskie i ośrodek

rekreacyjny dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz ulgowych dla
dzieci i młodzieży szkolnej,
- nieodpłatnego korzystania z krytej pływalni, sztucznego lodowiska
dla wszystkich dzieci z gminy Nysa w ramach zajęć edukacyjnych
oraz w czasie ferii zimowych,
- bezpłatnych wejść dla wszystkich mieszkańców na imprezy
sportowe i rekreacyjne, a także niekomercyjne imprezy kulturalne
organizowane przez Nyski Ośrodek Rekreacji i Nyski Dom Kultury,
- bezpłatnych zajęć artystycznych dla dzieci i młodzieży w Nyskim
Domu Kultury, pozwalających na rozwijanie umiejętności i talentów
młodego pokolenia,
- zwolnień w opłatach śmieciowych w rodzinach wielodzietnych
(rodziny 3 plus),
- zniżkowych biletów w przejazdach autobusami MZK dla
młodzieży szkolnej (oprócz bezpłatnych dowozów do szkoły
realizowanych przez MZK w Nysie) oraz zwolnień z opłaty za
przejazdy dla dzieci do osiągnięcia wieku szkoły podstawowej,
bezpłatnych przejazdów dla osób posiadających prawo jazdy i ważny
dowód rejestracyjny. Wśród podróżujących autobusami gminnej
spółki, aż 75 proc. korzysta z różnego rodzaju ulg albo zwolnień,
- ulgi w opłatach za pobyt dziecka w żłobku w przypadku
uczęszczania jednocześnie do placówki więcej niż jednego dziecka z
rodziny lub w przypadku dziecka niepełnosprawnego,

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Marcinkowskiego 6-8
48-300 Nysa
tel. 77-4090568
email: bpp@pwsz.nysa.pl
1.

- korepetycje,
- kursy przedmaturalne w zakresie pomocy w przygotowaniu do matury,
- uniwersytety dziecięce – jako dodatkowe zajęcia dla dzieci
- szkolenia zawodowe

Fundacja Związku Polskich Kawalerów Maltańskich Maltańska Służba Medyczna - Pomoc Maltańska O/Nysa
Komendant Irena Wolak tel. 694 484 590
48-300 Nysa ul. Złotogłowicka (przy Cmentarzu Komunalnym)
E-mail: irenawolak@tlen.pl
www.msm.nysa.pl

1.

- dla rodzin w szczególnie trudnej sytuacji przekazywane są dary
pozyskiwane od Malteser Vechta (BRD), Pan Bernhard Serwuschok. Jest to
żywność, chemia gospodarcza, odzież, meble.
- Dzieci z rodzin wielodzietnych biorą też udział:
- w Maltańskim Dniu Dziecka
- obejmowane są akcją "Maltański Mikołaj"
- w miarę możliwości wspieramy też rodziny z dziećmi niepełnosprawnymi
przekazując im różnego rodzaju sprzęt do rehabilitacji.

Instytucje, które przystąpiły do partnerstwa , , Powiat nyski na rzecz rodzin wielodzietnych''
Lp. Nazwa instytucji

Kontakt

1.

Gmina Paczków

ewa.pawlinow@paczkow.pl
77-4351510

2.

Urząd Gminy w Łambinowicach

opslambinowice@op.pl
77-4311683

3.

Urząd Gminy w Pakosławicach

sekretarz@pakoslawice.pl
77-4357614

4.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakosławicach

ops@pakoslawice.pl

5.

Komenda Wojewódzka OHP w Opolu

shpnysa@ohp.opole.pl
77-4093325

6.

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Nysie

soswnysapoczta@o2.pl
77-4332236

7.

Diecezjalny Dom Formacyjny w Nysie

77-4484024

8.

Centrum Psychologii Zdrowia ,,DORMED'' w Nysie

dormed7@wp.pl
77-4271085

9.

Centrum Terapii Nerwic w Mosznej

a.pydynowska@ctn-moszna.pl

10. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w dyrektor@ckziu.nysa.pl
Nysie
77-4333439
11. Zakład Cukierniczy ,,WACUŚ Nysa

czwozniak@onet.pl
606623497

12. PHU Grześ Sp.z.o.o w Nysie

pphjc@wp.pl
721552554

13. Castorama Polska Sp.z.o.o
w Nysie

502196939

14. Młyn Niwnica
Spółdzielnia Socjalna w Niwnicy
15. Spółdzielnia
Jędrzychów
48-303 Nysa

Socjalna

,,Parasol'',

mlyn.niwnica@gmail.com
ul.Słowcza

16. Stowarzyszenie Rozwoju Uniwerystetu
Wieku w Nysie

11, emiliapawlak@wp.pl
667824453

Trzeciego danuta.podgorni@o2.pl
669375054

