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Pomoc dla osób niepełnosprawnych
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE POMOC SPOŁECZNA

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej 
państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i ro-
dzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, 
których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując 
własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Zadania pomocy społecznej w gminach wykonują 
jednostki organizacyjne- ośrodki pomocy społecznej, 
w powiecie – powiatowe centra pomocy rodzinie.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puszczyko-
wie z siedzibą przy ul. Wysokiej 1 świadczy pomoc 
społeczną w szczególności w zakresie:
– przyznawania i wypłacania przewidzianych usta-

wą świadczeń,
– pracy socjalnej,
– prowadzenia i rozwoju niezbędnej infrastruktury 

socjalnej,
– realizacji zadań wynikających z rozeznanych po-

trzeb społecznych.
W ramach ustawy o świadczeniach rodzinnych 

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej osoby nie-
pełnosprawne mogą ubiegać się o świadczenia opie-
kuńcze, tj.

– zasiłek pielęgnacyjny, który przysługuje:
1) niepełnosprawnemu dziecku;
2) osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku 

życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacz-
nym stopniu niepełnosprawności (i nie pobiera 
dodatku pielęgnacyjnego z ZUS),

3) osobie, która ukończyła 75 lat (i również nie po-
biera już dodatku pielęgnacyjnego z ZUS).

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje także osobie nie-
pełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legi-
tymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu 
niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność po-
wstała w wieku do ukończenia 21 roku życia.

– świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji 
z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związ-
ku z koniecznością opieki nad dzieckiem przysługuje 
matce lub ojcu dziecka albo opiekunowi faktycznemu 
dziecka, jeżeli nie podejmuje lub rezygnuje z zatrud-
nienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania 
opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem 
o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: ko-
nieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy 
innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną moż-
liwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności 
stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka 
w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo 
orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności 
(uwaga! ważne jest tu również kryterium dochodo-
we:

do 583.00 zł na osobę w rodzinie).

Ponadto osoby samotne, wymagające z powodu 
wieku, choroby lub innych przyczyn pomocy innych 
osób, a są jej pozbawione mogą ubiegać się o pomoc 
w formie usług opiekuńczych świadczonych przez 
opiekunki domowe.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu, 
które od 20 marca 2007 r. mieści się w nowej siedzi-
bie przy ul. Zielonej 8, realizuje następujące zadania 
z zakresu:

I. rehabilitacji społecznej
dofinansowanie:

1. uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opie-
kunów w turnusach rehabilitacyjnych,

2. zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki 
pomocnicze,

3. sprzętu do czynnej rehabilitacji,
4. likwidacji barier architektonicznych, w komuniko-

waniu się i technicznych (np. zakup komputera).
Realizacja w/w wniosku dotyczącego dofinansowa-

nia powinna umożliwić lub w znacznym stopniu ułatwić 
osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych 
czynności, umożliwić zwiększenie samodzielności i nie-
zależności życiowej, poprawić warunki pracy i nauki, 
poprawić jakość społecznego funkcjonowania,

O dofinansowanie może ubiegać się osoba niepeł-
nosprawna, jeżeli:
– jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym 

nieruchomości albo,
– posiada zgodę właściciela lokalu lub budynku 

mieszkalnego, w którym zamieszkuje na stałe,
– ma trudności w poruszaniu się,
– nie uzyskała na ten cel dofinansowania w ciągu 

3 lat przed złożeniem wniosku.

Wysokość dofinansowania wynosi 80% kosztów 
przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż równowartość 
15-stokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

5. sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełno-
sprawnych,

6. kosztów tworzenia i działalności warsztatów tera-
pii zajęciowej.

II. rehabilitacji zawodowej:
1. zwrotu kosztów przystosowania stanowisk pracy, 

adaptacji pomieszczeń, urządzeń do potrzeb osób 
niepełnosprawnych oraz kosztów zatrudnienia po-
magającego pracownikowi niepełnosprawnemu,

2. pożyczek dla osób niepełnosprawnych na rozpo-
częcie działalności gospodarczej lub rolniczej.

Bliższych informacji dotyczących realizowanych 
zadań udzielają pracownicy Działu Osób Niepełno-
sprawnych pod numerem telefonu: 061 8410 717 
codziennie w godzinach od 8:00 do 15:00.

Informacje dotyczące pomocy społecznej i zdrowia 
oraz aktualne wzory wniosków można znaleźć

pod adresem internetowym: www.bip.pcpr.po-
znan.pl lub w siedzibie MOPS w Puszczykowie. 


