MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁODZI
SKIEROWANIE, UMIESZCZENIE I USTALENIE OPŁATY ZA POBYT
W RODZINNYM DOMU POMOCY
Sposób załatwienia sprawy:
Na podstawie wniosku i za zgodą osoby zainteresowanej lub na podstawie orzeczenia sądu
o skierowaniu do rodzinnego domu pomocy bez wymaganej zgody osoby lub w przypadku
osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej na podstawie zgody sądu dla opiekuna prawnego
do podjęcia czynności zmierzających do umieszczenia osoby w rodzinnym domu pomocy:
1.
 Wydanie decyzji administracyjnej o skierowaniu i umieszczeniu w rodzinnym domu
pomocy (bądź o odmowie przyznania świadczenia),
 Wydanie decyzji administracyjnej o ustaleniu opłaty za pobyt w rodzinnym domu
pomocy.
Tryb odwoławczy:
Odwołanie od decyzji Prezydenta Miasta Łodzi do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
2.
w Łodzi za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi w terminie 14 dni
od daty doręczenia decyzji.
Informacje dodatkowe:
w przypadku osób całkowicie ubezwłasnowolnionych
Zgodnie z § 5 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 sierpnia
2016 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. 2016 poz. 1406) - W przypadku
konieczności przeprowadzenia wywiadu z osobą ubezwłasnowolnioną wywiad przeprowadza się
3.
z jej opiekunem prawnym albo kuratorem, w obecności osoby ubezwłasnowolnionej i w miejscu
jej przebywania.
Art. 156 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuoczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 682)
Opiekun powinien uzyskiwad zezwolenie sądu opiekuoczego we wszelkich ważniejszych
sprawach, które dotyczą osoby lub majątku małoletniego.
Termin realizacji:
4.
Do 30 dni od daty wpływu wniosku wraz z kompletną dokumentacją.
Miejsce załatwienia:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi
Wydział Pomocy Stacjonarnej
ul. Kilioskiego 102/102A, 90-012 Łódź
5.
dps@mops.lodz.pl
tel. 42 685 43 46
tel. 42 685 43 79
tel. 42 685 43 80
Opłaty:
6.
brak
Wymagane dokumenty:

7.

Rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy
społecznej zawierający:
 Wniosek o skierowanie do rodzinnego domu pomocy,
 zaświadczenie
lekarskiego
stwierdzające
brak
przeciwwskazao
zdrowotnych
do umieszczenia w rodzinnym domu pomocy, uzupełnione wskazaniem pielęgniarskim co
do zakresu wymaganych usług opiekuoczych),
 dowodu otrzymywania emerytury, renty lub zasiłku stałego.
 zaświadczenie lekarza psychiatry – w przypadku osoby przejawiającej zaburzenia psychiczne
 Zaświadczenie psychologa – w przypadku osoby niepełnosprawnej intelektualnie lub
 Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
 Oświadczenie o stanie majątkowym.

Wywiady środowiskowe u osób obowiązanych do wnoszenia opłaty za pobyt członka rodziny
w rodzinnym domu pomocy na podstawie art. 61 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej (§ 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 maja 2012 r.
w sprawie rodzinnych domów pomocy) w zależności od sytuacji dochodowych winny zawierad:
 Zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości dochodu małżonka, zstępnych przed
wstępnymi obowiązanych do wnoszenia opłaty za pobyt osoby w domu pomocy społecznej,
 Decyzja właściwego organu w sprawie renty, emerytury, świadczenia przedemerytalnego
lub zasiłku przedemerytalnego, emerytury pomostowej, nauczycielskiego świadczenia
kompensacyjnego, uposażenia w stanie spoczynku, renty strukturalnej oraz renty socjalnej,
 Zaświadczenie albo oświadczenie o wysokości wynagrodzenia uzyskiwanego na podstawie
umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa
w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych (usług rolniczych),
zawierającego informacje o potrąconej zaliczce na podatek dochodowy od osób fizycznych,
składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe;
 Zaświadczenie urzędu gminy albo oświadczenie o powierzchni gospodarstwa rolnego
w hektarach przeliczeniowych;
 Decyzja starosty o uznaniu lub odmowie uznania za osobę bezrobotną, utracie statusu
osoby bezrobotnej, o przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu, wznowieniu wypłaty
oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych, świadczenia
szkoleniowego, stypendium, dodatku aktywizacyjnego albo oświadczenia o pozostawaniu
w ewidencji bezrobotnych lub poszukujących pracy;
 Decyzja organu przyznającego świadczenia pieniężne.

8.

JAK ROZPOCZĄD SPRAWĘ SKIEROWANIA DO RODZINNEGO DOMU POMOCY.
W niniejszym celu należy skontaktowad się z pracownikiem socjalnym właściwym dla miejsca
zamieszkania osoby zainteresowanej lub złożyd pisemny wniosek w Miejskim Ośrodku Pomocy
Społecznej w Łodzi, Wydziale Pracy Środowiskowej lub Punkcie Pracy Socjalnej. Lista adresów
i telefonów kontaktowych dostępna jest na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Łodzi – www.mops.lodz.pl
Na podstawie zgłoszenia/wniosku pracownik socjalny przeprowadza w miejscu zamieszkania
osoby zainteresowanej rodzinny wywiad środowiskowy w celu ustalenia jej sytuacji osobistej,
rodzinnej i dochodowej oraz kompletuje niezbędną dokumentację. Następnie przekazuje
komplet dokumentów do Wydziału Pomocy Stacjonarnej Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Łodzi. Załatwienie sprawy następuje w drodze decyzji administracyjnej.
KOMU PRZYSŁUGUJE ŚWIADCZENIE W FORMIE POBYTU W RODZINNYM DOMU POMOCY
SPOŁECZNEJ.
Art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - W przypadku braku
możliwości zapewnienia usług opiekuoczych w miejscu zamieszkania osoba wymagająca
z powodu wieku lub niepełnosprawności pomocy innych osób może korzystad z usług
opiekuoczych i bytowych w formie rodzinnego domu pomocy.
W przypadku, gdy osoba wymagająca pomocy nie wyraża zgody na jej przyznanie, a brak opieki
zagraża jej zdrowiu lub życiu, zgodę osoby może zastąpid prawomocne orzeczenie sądu
o umieszczeniu w rodzinnym domu pomocy.
KTO JEST OBOWIĄZANY DO WNOSZENIA OPŁAT ZA POBYT OSOBY W RODZINNYM DOMU
POMOCY.
Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:
 mieszkaniec domu,
 małżonek, zstępni przed wstępnymi,
 gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej.
Opłatę za pobyt mogą wnosid również inne osoby niż wymienione powyżej.

W JAKI SPOSÓB USTALA SIĘ WYSOKOŚD OPŁATY ZA POBYT OSOBY W RODZINNYM DOMU
POMOCY art. 61 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (§ 8 ust. 2
rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie
rodzinnych domów pomocy)
Mieszkaniec wnosi opłatę w wysokości nie większej niż 70% swojego dochodu.
Małżonek, zstępni przed wstępnymi wnoszą opłatę w przypadku, gdy:
 dochód osoby samotnie gospodarującej przekroczy 300% kryterium dochodowego osoby
samotnie gospodarującej (tj. 300% x 634,00 zł) czyli kwotę 1.902,00 zł,
 dochód na osobę w rodzinie przekroczy 300% kryterium dochodowego na osobę w
rodzinie (tj. 300% x 514,00 zł) czyli kwotę 1.542,00 zł.
Wysokośd opłaty małżonka, zstępnych przed wstępnymi to różnica między dochodem osoby
samotnie gospodarującej lub dochodem na osobę w rodzinie a 300% odnośnego kryterium.
Dochód mieszkaoca domu podejmującego pracę ze wskazao terapeutyczno-rehabilitacyjnych
lub uczestniczącego w warsztatach terapii zajęciowej, stanowiący podstawę naliczania opłaty,
zmniejsza się o 50% kwoty otrzymywanej z tytułu wynagrodzenia za tę pracę lub o kwotę
odpowiadającą wysokości kieszonkowego wypłacanego z tytułu uczestnictwa w tych
warsztatach – art. 61 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu
utrzymania.
W JAKI SPOSÓB ODBYWA SIĘ PRZYJĘCIE OSOBY DO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ.
Osoba nabywa prawo do zamieszkania w domu pomocy społecznej na podstawie decyzji
o umieszczeniu w konkretnej placówce.
Przed przyjęciem osoby do domu pracownik socjalny tego domu ustala jej aktualną sytuację
w miejscu zamieszkania lub pobytu, która stanowi podstawę indywidualnego planu wsparcia
po przyjęciu tej osoby do domu.
Dyrektor domu zawiadamia pisemnie osobę ubiegającą się lub jej przedstawiciela ustawowego
o terminie przyjęcia do domu.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 ze zm.),
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie rodzinnych
domów pomocy (Dz. U. 2012 poz. 719),
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów
dochodowych oraz kwot świadczeo pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz.
9.
1058),
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz.
1257),
Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego ( Dz. U. z 2017 r. poz. 882),
Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuoczy (Dz. U. z 2012 r. poz. 682).

